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Després de la performance instal·lació inaugural de Pep Aymerich i Mar Serinyà Gou,
presentem l’obra resultant al claustre de La Mercè de Girona. L’eix de la proposta va ser
el diàleg en silenci que van mantenir a partir de l’acció concebuda de fer un forat al
centre del mateix claustre i amb la terra retirada iniciar un jardí.
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A diferència de molts altres claustres, al de La Mercè no hi ha cap pou ni cap jardí.
Potser els pous servien no només per obtenir aigua, sinó també com a símbol d’accés
a la salvació, un camí que comença de l’interior més profund cap a l’exterior a través
d’una peregrinació interior. Els jardins, alhora, organitzaven l’espai per organitzar
l’ésser. Un forat també simbolitza, segons Juan Eduardo Cirlot, l’obertura en el pla
espiritual d’aquest món cap a un altre. Així doncs, amb el treball de fer aquest pou o
forat s’extreu la terra per fer el buit, i aquesta mateixa terra servirà per anar construint
un jardí, tot buscant una interpel·lació directa que origini percepcions, sentiments i
pensaments, els quals provoquin una ordenació conscient i qualitativa de la persona.

BIOGRAFIA

Pep Aymerich (Sarrià de Ter, 1962) s’inicia en el món de l’art durant els anys
vuitanta a l’Estudi d’Art Fita de Girona i continua treballant de manera autodidacta
experimentant amb diferents disciplines artístiques com la performance, el
videoart, l’escultura, l’escultura pública, la instal·lació i últimament també amb
l’escenografia.
De la contínua recerca en el coneixement espiritual de l’ésser humà en resulta
una empremta de caràcter introspectiu que és comuna al llarg de la seva obra
i trajectòria. El coneixement profund que té de materials com la fusta, la cera i
la pedra li donen autoritat per poder posar-los al servei de la creació de l’obra.
En totes les seves creacions s’albira una profunda necessitat de transcendència,
un qüestionament constant sobre el conflicte de l’home davant la fragilitat de la
seva existència.
Des del 1986 ha fet diverses accions i performances a Girona, Barcelona, Madrid,
França i Londres. També ha fet diverses exposicions individuals i col·lectives i, en
aquests darrers anys, està treballant en el projecte El jo i l’altre. També ha realitzat
escenografies per a diferents companyies teatrals i de dansa. Actualment està
desenvolupant Cadira, un projecte en què fusiona art i ofici, i també El lloc? De ser
nosaltres, una acció escènica a partir de la rèplica exacta en fusta del seu cos i el
de la seva filla Sira en forma de marionetes articulades.

