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LARA FLUXÀ: DELU 
Inauguració:  11.07.2019, 19:00 > 21:30 h 
Exposició: 12.07 > 14.09.2019 

Delu és el títol de l’exposició de Lara Fluxà a ProjecteSD, part del programa Art Nou 2019. La mostra s’ha 
concebut com un seguiment de l’anterior exposició de l’artista Verni, realitzada a l’Espai 13 de la Fundació 
Miró l’any 2018. A través d’un conjunt de noves obres, l’artista mallorquina s’apropia de l’espai d’entrada de 
la galeria insertant les seves fràgils escultures que, com de forma orgànica, semblen parasitar i habitar al 
mateix temps els racons de la galeria. 

Delu es un nom fictici que apareix en el text escrit per Michael Lawton i que es presenta en la seva versió 
original en anglès completa com a pòster que acompanya l’exposició. Delu es una història inventada que ens 
parla del mar, de la vida en una illa, del treball en una fàbrica a través de les experiències de dos joves 
personatges. 

Delu és o es refereix a la pràctica de Fluxà, al seu vincle amb el mar, en la seva obra i en la seva vida. El text 
al·ludeix a la sensualitat i organicitat de l’obra de l’artista. Cadascuna de les seves escultures semblen ser 
cossos amb vida pròpia. Criatures corbes, contorsionades, transparents, que semblen crèixer en diferents 
espais amb formes diverses, a vegades plenes de líquid de naturalesa variada, a vegades parcialment 
colorejades, como si estiguéssin en constant metamorfosi, vives. Arran de terra o quasi tocant al sostre, 
sobre un banc de metall, rectes o distorsionades, contaminades amb oli industrial o netes i cristal·lines, es 
mouen pels estrets i irregulars espais de la sala, como fluids que llisquen lentament per colonitzar cada 
interstici. Elegants, enigmàtiques, fràgils, sensuals, evasives.  

Hi ha un paràgraf del text que diu: “Pensa-ho com un diàleg amb el material, una negociació. El mineral no 
necessàriament vol fer algunes de les formes que nosaltres volem que faci“, i que sembla donar-nos una pista 
sobre les idees de Fluxà sobre el seu procés de treball i el seu interès en el material que escull per treballar, 
el vidre. Com la pròpia artista explica en l‘entrevista de María Muñoz publicada a la revista Neo 2: „Del vidre 
m’interessen molts aspectes: plasticitat, composició, procés de treball i tot el que allà hi passa —que és un 
pacte entre matèria i gest—, però principalment m’inquieta com la seva física ens afecta. El vidre és i és 
percebut com matèria fràgil. Aquesta por al que es pot trencar ens violenta perquè ens interpel·la a tenir 
cura i a estar alerta”. 

En aquest sentit Delu ens fa sentir tant vulnerables com la pròpia naturalesa dels seus objetes. És aquesta 
noció de fragilitat, la sutilesa i la poètica en la visió dinàmica de l‘estabilitat al que Fluxà al·ludeix en la seva 
pràctica artística, junt amb el seu interès per la percepció d‘allò invisible.  

--------- 

Lara Fluxà (Palma de Mallorca, 1985) viu i treballa a Barcelona. 

Graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, la seva obra s’ha exposat a centres tals com l’Espai 13 de la Fundació Miró a 
Barcelona; Centre lo Pati, Amposta, Tarragona; Fundació Felícia Fuster, Barcelona; Capella de la Misericòrdia, Mallorca; Museu d’Art 
Contemporàni Es Baluard, Mallorca i al Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. Recentment ha rebut el Premi ACCA de la Crítica d’Art 
2019 al millor Projecte Artístic per "Verni", Espai 13 de la Fundación Joan Miró, Barcelona.  

Per documentació addicional, contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com; Anna Ebner, ae@projectesd.com 
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