
“Irrepetible” reuneix un conjunt de peces treballades els últims 
anys per l’artista Mayte Vieta al seu taller de Blanes. Les obres són 
el resultat d’una recerca sobre la nostàlgia, tot resseguint temes 
personals i universals alhora, com són el sentit de la vida, la 
importància de la família, la maternitat, la infància i la memòria. 

Es tracta d’escultures i fotografies realitzades els dos darrers 
anys, amb excepció del conjunt fotogràfic Irrepetible que es va fer 
entre el 2014 i el 2016. En aquestes obres, la llum, el temps i 
l’espai són els trets unificadors d’una proposta artística que 
pretén establir una comunicació directa i empàtica amb les 
persones a qui s’adreça.

Mayte Vieta recorre a la fotografia per la seva capacitat de capturar 
l’instant i de transformar els records en un missatge visual, en una 
pràctica que mostra més preocupació per la capacitat de 
comunicació de l’obra d’art que per la seva qualitat tècnica, tot i 
que en cap cas la descuida. 

En les obres de l’exposició, els objectes i espais capturats ens 
transmeten la sensació de solitud i l’angoixa vital que es produeix 
davant la mort després de la pèrdua d’una persona estimada. En 
elles, es fa palès el sentiment de buidor que ha embargat l’artista 
per la mort de la pròpia mare. També hi és present l’esperança que 
es diposita en el fill, i amb ell, en el futur, i es dona continuïtat al 
cicle vital que es repeteix, un i altre cop, en la història d’una família. 

Amb cada peça Mayte Vieta ens ofereix una metàfora que es 
nodreix de detalls simbòlics o de records personals. Els ambients 
naturals i fantasmagòrics, els objectes escollits o les persones 
representades recreen imatges poètiques i transmeten emocions 
profundes a través de meditades composicions.

Per sobre de les imatges que representa l’artista hi ha el desig 
d’inocular una idea abstracta de quelcom transcendental i 
d’interpel•lar l’espectador per tal que faci la seva pròpia lectura.
La fotografia és emprada per aquesta artista com a metàfora d’allò 

“...el que he perdut no és una figura (la Mare), sinó un ésser; i 
tampoc un ésser; sinó una qualitat (una ànima): no el que és 
indispensable, sinó el que és irreemplaçable”.

Roland Barthes. La càmera lúcida. 1997 

Irrepetible, Mayte Vieta

invisible en lloc de ser una manifestació d’una realitat exacta i 
directa. D’aquest fet se’n desprèn la profunditat de camp i una certa 
tridimensionalitat, que en canvi troba de forma directa en l’escultura.

Aquesta exposició és un reconeixement a aquesta artista que arriba a la 
maduresa i al mestratge, una condició que ve avalada per un 
incontestable domini del llenguatge visual, la capacitat de comunicació 
amb el públic, la solvent trajectòria professional i l’ofici.

Gràcies a una obsessiva dedicació a l’art, molt treball d’estudi i una 
profunda sensibilitat Mayte Vieta es revela com una personalitat 
artística irrepetible.

Carme Sais
Directora del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

VIETA, MAYTE (Blanes, Girona, 1971). La seva formació 
multidisciplinària li permet treballar diverses tècniques artístiques. 
Iniciada en el dibuix i la pintura, de seguida es va decantar per la 
fotografia com a mitjà d’expressió preferent En la seva maduresa 
artística també s’interessa per l’escultura i la instal•lació visual com 
una altra forma de plasmar el que li interessa. La seva innata curiositat 
artística i voluntat de trobar nous camins expressius l’ha portat 
recentment a assajar les possibilitats narratives de la videocreació.

Diplomada a l’Escola Massana de Barcelona, va obtenir beques 
Fundació Banesto, GENCAT de Creació i Pensament de la Generalitat 
de Catalunya i Endesa. Ha estat guardonada amb el Premi Cañada 
Blanch i Club Diario de Levante (València, 2000) i el Premi de 
Fotografia del 46è Salon de Montrouge (París, 2001).

El seu treball ha estat present en nombroses exposicions col•lectives 
i ha fet importants exposicions individuals d’àmbit nacional i 
internacional entre les quals destaquen les realitzades a  
Genev´ArtSpace de Ginebra, al Tinglado 2 de Tarragona i a l’Espai 
Volart, a la Joan Miró i a la Galeria Rocio Santa Cruz de Barcelona. 
També ha participat en les més destacades fires d’art contemporani 
d’Europa i té obra en importants col•leccions públiques i privades del 
món, com ara la Rafael Tous, Artium, Fundación Coca-Cola, Banc 
Sabadell, Fundació Vila Casas i Fundació La Caixa, entre altres. 

www.maytevieta.com   
http://maytevieta.wordpress.com/
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Inauguració, dimarts 31 
d’octubre a les 19 h

DEL 31 D’OCTUBRE DE 2017 
AL 7 DE GENER DE 2018
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Plaça del Pou Rodó, 7-9 17004 Girona
De dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h 
Diumenges i festius d’11 a 14 h
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Animals del temps

Mama, II

Dolça llar, a vegades...

Irrepetible, abraçades

Irrepetible, llum

El dolor dels altres

L’espera

A la llum del hivern

Nostàlgia (Sèries 1 i 2)

El bosc (Nostàlgia 3)

Transitar l’exposició per sentir el dolor de l’altre 

En l’obra de Mayte Vieta hi ha uns elements 
característics que esdevenen claus de lectura de la 
reflexió de l’artista sobre l’existència: la naturalesa 
canviant, la figura humana, els records personals de 
l’artista, els objectes simbòlics o metafòrics. Amb la 
seva obra i la proposa expositiva, l’artista condueix 
l’espectador cap a una experiència, no per pouar el seu 
dolor, sinó per exaltar la lírica de l’emoció humana. 

Al principi i al final de l’exposició trobarem dues 
escultures en bronze de la sèrie de treballs 
denominada Animals del temps. Aquestes ens situen 
en la nostàlgia de la feliç etapa infantil gràcies a la 
seva aparença de joguina i de dibuix animat. Dos 
cérvols s’observen mútuament i fixa. Les llargues 
potes dels animals, acabades en forma de balancí 
semblen indicar el caràcter fugisser de la felicitat en 
la perllongació de la vida fins a la vellesa. Al final, 
l’escultura El dolor dels altres contraposa dos gossos 
llebrers units per les potes, l’un sobre l’altre, en un 
efecte d’imatge emmirallada. La tensió entre ambdós 
animals convida a buscar en el dolor propi, en el dolor 
vist en l’altre, aquell que no ha pogut ser assimilat i 
que amaguem en un lloc recòndit de l’ànima. 

Al davant, podem contemplar la tardoral fotografia A 
la llum de l’hivern, una obra de llum i ombra, colors 
daurats i terres, en un paisatge crepuscular que evoca 
allò que és inevitable al final d’una vida.

Tot seguit, trobarem el nus de l’exposició, la sèrie 
Mama, dues obres realitzades en memòria de la mare 
morta que transmeten una emoció profunda i íntima, 
alhora que es manifesten com una imatge poètica, a 
través de la representació d’una fràgil alga en forma 
de pulmó que sembla lluitar per respirar. 

Seguidament, dues fotografies de gran format ens 
introdueixen en el moment terrible de l’espera de la 
temuda mort. La peça Dolça llar, a vegades... apunta 
l’esperança de trobar un refugi de llum, el cel mateix, 
dins la fosca infinita. Les dues barques velles de 
L’espera es bressolen sobre l’aigua sublimant el 
moment d’espera d’allò inevitable i no volgut. Un 
moment oníric, de llum i ombra, que representa el 
principi i la fi.

En les sèries fotogràfiques Irrepetible veiem el fill de 
l’artista jugant rere una porta mig oberta o abraçant 
la seva àvia. És en aquestes obres d’estètica fràgil i 
d’escenari quotidià, que s’expressa la voluntat 
d’aturar el pas del temps per retenir les persones que 
estimem alhora que es deixa constància de la 
percepció de la fragilitat humana.

La nostàlgia que produeix a l’artista el pas fugisser de 
la infància dona títol a la sèrie Nostàlgia 
caracteritzada per un clarobscur dramàtic que té 
quelcom de caravaggià. Són retrats a través del 
silenci, el gest i les emocions d’un infant (el fill de 
l’artista) en diverses posicions. Així mateix, a El bosc 
(Nostàlgia, 3) apareix la silueta del nen, empetitida en 
la plenitud i magnitud d’un bosc fosc del Pirineu, on es 
remarca la fragilitat del cos de l’infant al mateix 
temps que es reforça el seu gest amenaçador, anhel 
de vida i de futur.

Finalment, descobrirem la darrera obra de l’artista, el 
vídeo Cicle, una peça que s’ha produït els darrers 
mesos amb motiu d’aquesta exposició  per tancar el 
cicle dedicat a la mare. En aquesta obra, l’artista 
experimenta en un nou medi per a ella,  buscant la 
capacitat narrativa de la imatge en moviment per 
arribar encara més a fons en la introspecció 
emocional i el record.

C.S.


