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Les referències a la figura del cèlebre arquitecte mexicà Luis Barragán han sigut recurrents en l’obra de l’artista mexicà 
Iñaki Bonillas. La primera vegada que Bonillas es refereix a Barragán va ser l’any 2003, amb motiu de la seva participació 
en l’exposició L’aire és blau, comisariada per Hans-Ulrich Obrist i presentada a la Casa Luis Barragán, casa-estudi de 
l‘arquitecte. Dos anys més tard, el rastre de Barragán apareixia a Barcelona de mans de Bonillas en la que va ser la seva 
Intervenció al Pavelló de Mies van der Rohe. Sense alterar en absolut l’arquitectura de l’emblemàtic edifici barceloní, Bo-
nillas va embolicar subtilment de color “rosa Barragán” el minimalisme de l’icònic arquitecte alemany.

L‘any 2016, Bonillas torna a la Casa Barragán per desenvolupar un nou projecte expositiu: Secretos. En aquesta ocasió, 
l’artista es centra en els espais negatius de la casa, aquells llocs que no estan a la vista quan el visitant recorre l’interior 
de l’edifici. Tot el que queda darrere de portes i cortines, dins de calaixos i armaris. El punt de partida d’aquest exercici va 
sorgir de constatar que, per la seva naturalesa destil·lada, en l’arquitectura de Barragán, però especialment en la que va 
ser casa seva, hi ha un clar intent per mantenir ocult tot el que pugui pertorbar l’harmonia i la poètica dels seus planteja-
ments arquitectònics: l’acumulació d’objectes, papers, coses inservibles; en poques paraules, el desordre propi de la vida 
quotidiana. El projecte de Bonillas es va concebre, llavors, com una meditació més àmplia entorn de la necessitat humana 
de mantenir ocults no només certs objectes, sinó emocions, pensaments, confidències, records i, en suma, tota classe de 
secrets, que ens esforcem per mantenir a l’ombra. Així, a través d’una sèrie de propostes artístiques, Bonillas va buscar 
aprofundir en l’univers dels “secrets”, d’una manera més figurativa que literal.

El triomf de la vida solitària, cinquena exposició de Bonillas a ProjecteSD, mostra per primera vegada a casa nostra les 
obres presentades o suggerides posteriorment del projecte Secretos a la Casa Luis Barragán. Totes les obres exposades 
són el resultat de la lectura per part de Bonillas d’una topografia íntima, d’agafar l’”inconscient” de la casa Barragán com 
una espècie d’arxiu per extreure’n, amb la seva habitual sensibilitat i agudesa estètica i conceptual, set obres, entre enig-
màtiques i poètiques; set fragments de la seva exploració de l’espai i la vida oculta de Luis Barragán.

L’exposició inicia amb Linterna mágica. Bonillas es va dedicar a recórrer la Casa Barragán a les fosques, amb l’única llum 
d’una llanterna, buscant objectes, detalls arquitectònics, racons ocults. El resultat és una col·lecció d’imatges gairebé fan-
tasmagòriques que relaten una història certament ominosa, a través d’una constel·lació d’objectes que resulten familiars, 
però que es presenten d’una manera inquietant. Bonillas per realitzar aquesta peça es va inspirar en la pel·lícula de Fritz 
Lang, El secret darrere de la porta. L’obra es projecta sobre una estructura de cedre, en una clara referència al mobiliari 
de la Casa Barragán.

La foscor i tractament intimista d’aquesta obra, situada en un espai de transició, contrasta amb el cromatisme de la majoria 
d’obres presentades a la sala principal. Coloristes, però no menys enigmàtiques. Bonillas segueix amb la seva exploració 
minuciosa d’allò amagat, a través de diverses sèries fotogràfiques, el motiu de les quals, podríem dir, es centra en detalls 
“peri-arquitectònics” de l’interior de la Casa Barragán. Huellas registra les depressions, marques i esvaïments que els mo-
bles de la casa han deixat sobre les velles catifes. Una espècie de recapitulació del recorregut per la casa, alhora que un 
registre cromàtic de les seves estances, a manera d’emblemes jeroglífics que recorden a estudis d’abstraccions geomè-
triques Albersescos (Barragán admirava l’obra de Josef Albers, a qui coneixia i amb qui compartia afinitats artístiques). 
Interessant la comparació que realitza Tom McDonough* d’aquesta obra amb la pel·lícula Darmstädter Werkblock (2007), 
de Tacita Dean, i els fotogravats associats a ella, que registren les irregularitats i pedaços de les parets de jute sobre les 
quals Joseph Beuys va instal·lar les seves obres per a la sala “Block Beuys” en el Hessisches Landesmuseum, capturada 
per Dean just abans del seu controvertit desmuntatge i reemplaçament.

Dels rastres més interiors i ocults passem a dues sèries en les quals Bonillas experimenta fotogràficament amb diversos 
dels objectes trobats entre els escassos elements decoratius de la casa. A Inversiones, Bonillas treballa amb un gerro de 
cristall esfèric que es manté sempre ple d’aigua. Captivat per l’efecte òptic d’inversió que es produeix en mirar a través 
de la superfície esfèrica transparent i plena de líquid, Bonillas realitza tres fotografies de l’objecte situat en tres espais 
diferents de la casa, sempre davant d’una entrada de llum. El resultat es processa com a imatge invertida, és a dir la del 
negatiu en color, aquella imatge que existeix però que queda oculta en tota fotografia. El joc de transparències que uneixen 
l’interior amb l’exterior forma un interessant efecte pictòric en el qual, curiosament, ressorgeix l’icònic color rosat de l’ar-
quitectura de Barragán. Aquesta relació i diàleg entre l’interior i l’exterior, propis de l’arquitectura de Barragán es plasma 
de nou en l’obra Jardín. La peça pren com a referència un altre objecte, un estrany prisma reflector trobat en una de les 
habitacions de la casa. En una sèrie de quatre imatges Bonillas fotografia el prisma en el jardí de la casa, inserint un joc 
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òptic de variacions de focus, que resulta en la sobreimposició dels elements. La qualitat reflectora de l’objecte i el verd 
intens de la vegetació s’enllacen íntimament de manera que es converteixen en una sola entitat.

En un dels múltiples armaris de la casa l’artista va trobar una bona quantitat de tèxtils emmagatzemats. Semblaria que 
Barragán hagués volgut cobrir-ho tot amb ells, apostar per la mitja llum. En la sèrie Telas, de la qual es presenta una peça 
en aquesta exposició, Bonillas es proposa continuar amb aquest ànim d‘ocultació, silenciant aquesta vegada algunes de 
les vistes més fotogèniques del segle XX, subjectant diferents trossos de tela enfront de la càmera fotogràfica, intentant, 
únicament, deixar passar la vista del fotògraf per petits espais, revelant, així, només alguns fragments, només alguns de-
talls, de l’arquitectura de la casa. En aquest cas, es tracta de la façana llegendària del carrer General Francisco Ramírez, 
número 14. D’aquesta manera, l’entrada a la casa de l’arquitecte queda oculta i, com correspon, secreta.

La imatge El triunfo de la vida solitaria sorgeix a partir d’un gravat del segle XVI del pintor i dibuixant flamenc Maarten de 
Vós. Bonillas va trobar en l’arxiu personal de Barragán una carpeta amb dues fotografies del gravat i, tal com les va trobar, 
les va fotografiar, per més endavant preparar la composició que aquí veiem. El gravat mostra una columna en posició cen-
tral amb dues figures religioses als costats. La columna és precisament l’únic element que està absent en l’arquitectura de 
la Casa Barragán. Aquesta peça és una al·lusió a la figura i obra de Luis Barragán, situat entre l’ascetisme i la sensualitat, 
creador d’espais serens, però per la vida dels quals van passejar fantasmes inquietants. Una figura solitària tal com se’ns 
mostra en Crucigrama #9. Un collage realitzat a partir d’una fotografia de l’arxiu privat de Barragán, en el qual veiem una 
figura, de lluny, en un paisatge obert, pla, buit. Juxtaposat a aquesta imatge, i construït utilitzant la quadrícula d’uns mots 
encreuats, Bonillas insereix uns fragments d’una textura blavosa, com un vel entre llum i penombra. La figura és Luis Ba-
rragán, l’arquitecte contemplatiu, en silenci.

* A “Historia de fantasmas, historia policiaca, historia de amor”, text que properament sortirà publicat en el llibre Secretos.

Iñaki Bonillas va néixer a Ciutat de Mèxic el 1981, lloc on viu i treballa. Des dels seus treballs inicials ha establert en la seva obra una 
relació amb la fotografia. Amb plantejaments propers a les pràctiques conceptuals dels anys 60 i 70, ha anat aïllant gradualment els 
elements que constitueixen la fotografia relacionant-los amb altres procediments. Des de 2003, quan va introduir en la seva obra el vast 
arxiu fotogràfic de J.R. Plaza, ha desenvolupat diferents projectes que enllacen elements que poden semblar incompatibles a priori: 
d’una banda, una narrativa personal, biogràfica i, per un altre, un element quasi-científic de compilació, classificació i arxiu.

Des de principis de l’any 2000, Iñaki Bonillas ha exposat de forma ininterrompuda en museus i centres d’art d’Amèrica i Europa. Entre 
les seves exposicions destaquem: Biblioteques insòlites, La Casa Encendida, Madrid, Espanya (2017); Secretos, Estada Femsa/Casa 
Luís Barragán, Ciutat de Mèxic (2016); The Infinite Relation in Difference, DUM Project Space, Ljubljana, Eslovènia (2016); Crisis of 
Presence, Pori Art Museum, Finlàndia (2016); Strange Currencies: Art & Action in Mexico City, 1990-2000, The Galleries at Moore, 
Filadèlfia, Pennsilvània (2015); Rumors of the Meteor, Frac Lorraine, Metz, França (2014); Punctum, Salzburger Kunstverein, Àustria 
(2014); El cuento del barco que se hunde, que es un barco y a la vez no lo es, Liga, Ciutat de Mèxic (2013); Paint it Black, FRAC Île de 
France/Le Plateau, París, França (2013); Arxiu J. R. Plaza, La Virreina Centre de la Imatge, Barcelona, Espanya (2012); La inminencia 
de las poéticas, 30a Biennal de São Paulo, Brasil (2012). Poule!, Colección Jumex, Ciudad de México (2012); Resisting the Present, 
Museo Amparo, Puebla, i Musée d’Art moderne de la Ville de Paris / ARC (2011 y 2012); Little Theater of Gestures, Kunstmuseum Basel 
i Malmö Konsthall (2009); Intervenció al pavelló, Pavelló Mies van der Rohe, Barcelona, Espanya  (2005); Little History of Photography, 
Anvers, Bèlgica (2003); Utopia Station, 50 Bienal de Venecia (2003) 50a Biennal de Venècia, Itàlia (2003); The Air is Blue, Casa-Estudi 
Luis Barragán, Ciutat de Mèxic (2002); Pictures of You, The Americas Society, Nova York (2002); Scape, Biennal de Tirana, Albània 
(2001); Locus Focus, Sonsbeek 9, Arnhem, Holanda (2001).

La seva obra forma part de diverses col·leccions entre les quals es troben el Museo Amparo, Museo Tamayo i MUAC de Mèxic; el 
Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela, MUSAC de León i MACBA de Barcelona, a Espanya; el MoMA 
de Nova York; i el Musée Départemental d’Art Contemporain de Rochechouart, FRAC Lorraine de Metz i FRAC Île-de- FRAC Île-de-
FRANCE/Le Plateau de París, i el CNAP, a França.
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