
SILENCIS 

 

Silencis és una col·lecció d'obres en reacció a Paréntesis, 

on el repòs i la intimitat mostra figures tancades als  

seus espais interiors, espais silenciosos, on els colors 

s'apaguen i les mitges llums esculpen les formes que les representen. 

 

Aquestes figures habiten tranquil·les en un espai íntim 

alienes a l'atenció, afins a la pausa i la calma. 

Els espais oberts i els colors es redueixen al mínim 

per donar pulmó a la malenconia, l'aïllament i la utocomprensió 

d'éssers insegurs, sincers. Sensacions que són menys contemplades entre el soroll i s'acosten  

al buit. 

 

Una sèrie d'obres on els formats petits i mitjans juguen individualment tant amb un món propi  

com en un silenci col·lectiu. 

Ara que tot vincle amb la imatge reflecteix la vida externa del nostre voltant, Silencis ve a  

il·lustrar les parets interiors d'aquest voltant que no ens permet aturar, sentir o veure sense  

absència de soroll. 
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SILENCIS 

 

Silencis en una colección de obras en reacción a Paréntesis, 

dónde el reposo y la intimidad muestra a figuras encerradas en  

sus espacios interiores, espacios silenciosos, donde los colores  

se apagan y las medias luces esculpen las formas que los representan. 

 

Estas figuras habitan tranquilas en un espacio íntimo 

ajenas a la atención, afines a la pausa y a la calma.  

Los espacios abiertos y los colores se reducen al mínimo 

para dar pulmón a la melancolía, al aislamiento y a la utocomprensión  

de seres inseguros, sinceros. Sensaciones que son menos contempladas entre el ruido y se 

acercan al vacío.  

 

Una serie de obras donde los formatos pequeños y medianos juegan individualmente tanto 

con un mundo propio como en un silencio colectivo.  

Ahora que todo vínculo con la imagen refleja la vida externa de nuestro alrededor, Silencis 

viene a ilustrar las paredes interiores de ese alrededor que no nos permite parar, sentir o ver 

sin ausencia de ruido.  

 

Gyuk, Barcelona, 2022 


