
A través de l'exploració espacial i escultòrica de la presència del
cos, Gil Gelpi crea estructures i connexions sensibles i
imaginàries que ens permeten experimentar i reflexionar sobre
temes filosòfics que ens acompanyen des dels inicis dels temps.
Des de la caverna de Plató fins al cos sense òrgans de Deleuze,
l'ésser humà sempre s'ha qüestionat i ha investigat sobre la seva
pròpia existència i esdevenir. I encara que aparentment tots
aquests segles de recerca inteŀlectual i científica no es
tradueixen en una forma de viure més íntegra i humana, és en el
nostre ADN seguir buscant incessantment noves formes
d'entendre'ns i entendre el món que ens integra.

En aquesta exposició Gil Gelpi ens presenta tres escultures que
dialoguen entre elles i amb l'espai. Cadascuna sembla tancar en
si un misteri ancestral, un mite antic. En totes existeix a l'interior
el buit deixat per un cos real d'una persona que va participar en
el procés escultòric.

L'escultura Sísif ens recorda el mite de l'home absurd
condemnat a fer la mateixa tasca de pujar una roca al cim d'una
muntanya de manera incessant, sabent que mai ho aconseguirà.

L'escultura Covus ens parla del cos humà com el nostre recipient
material en aquest món, l'espai / vehicle que ocupem, habitem i
on vivim. La casa que ens rep, el nostre recer, la nostra cova.
Ens hi podem apropar i veure-hi el buit deixat pel cos que la va
habitar.
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Sobre l'artista

Gil Gelpi (Lisboa, Portugal, 1985) és fill de
pare portuguès i mare espanyola, i net d’un
català de Calella de Palafrugell. Gil Gelpi inicia
els seus estudis d’art a les escoles
portugueses d’Antonio Arroio i Ar.Co, alhora
que obté la llicenciatura en cinema a la
Universitat ESTC. Allà coneix el professor
Rafael Godinho, traductor al portuguès de
l’obra del filòsof Deleuze, el qual l’influeix
sobre manera en la concepció de la seva obra.
L’any 2009 guanya una beca en un programa
d’intercanvi artístic, i fa la seva primera
exposició individual a la Magyar Muhely
Galeria a Budapest.

Aquest mateix any 2009 es trasllada a
Barcelona per estudiar a l’Escola Massana. El
2011 comença a treballar com a ajudant
principal de l’artista Samuel Salcedo, fins al
2017. El 2018 entra com a professor a l’Escola
de Ceràmica de la Bisbal, on cada any
imparteix tallers intensius d’escultura.
Actualment viu entre Sintra (Portugal) i
Barcelona.

La seva obra es troba en diverses coŀleccions
privades al Canadà, els Estats Units, Mèxic,
Àustria, el Regne Unit, Eslovàquia,
Luxemburg, Espanya i Portugal.

En l'escultura Crisàlide, el cos humà és tractat com a recipient i
alhora espai generador de vida i de transformació. Per dins del
formigó es troba tancat el motlle d'escaiola d'una amiga de
l'artista que dues setmanes després d'haver-lo fet va tenir la
seva primera filla, Luna. Les crisàlides sempre han estat un
tema recurrent en l'obra de l'artista, que manifesta tenir una
fascinació per aquests espais de transformació pura, on en
l’interior sembla existir una altra dimensió, on el temps i l'espai
semblen funcionar de manera diferent al que seria normal.


