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FREQÜÈNCIES
Eugènia Balcells acaba de presentar l’exposició FREQÜÈNCIES, una proposta que permet als espectadors realitzar un viatge a través dels espectres lumínics dels elements que
constitueixen la matèria fins arribar al vocabulari essencial de la percepció humana.
La llum, una vegada més, ens es presentada com forma energètica essencial, que no solament configura l’univers sinó que al mateix temps és l’eina que ens permet percebre’l i
representar-lo.
La instal.lació FREQÜÈNCIES -que acaba donant nom a tota l’exposició- ha sigut generada a partir d’imatges de laboratori. Els senyals d’identitat de cadascun dels elements de la Taula
Periòdica son el resultat d’una investigació científica que busca conèixer la natura de la matèria. En mans d’Eugènia Balcells, per contra, aquesta informació es transforma en la matèria
prima per construir una metàfora sobre la recreació constant de l’univers visible. Un altre cop, l’interès per captar i transmetre l’energia que genera i transforma la vida, es fa present en
l’entreteixit dels colors en els que es descompon la llum blanca.
Al contemplar FREQÜÈNCIES, els espectadors es veuen confrontats alternativament amb la força originaria de la llum i amb l’experiència vital que cadascun d’ells guarda en la seva
memòria. En les converses amb els visitants, noms com Giotto, Tiziano, Velázquez o Rothko es barregen amb els conceptes de la taula periòdica, espectres d’emissió, longitud d’ona....
Dels seus comentaris sembla despendre’s que veiem el que sabem, fins i tot quan el que mirem és la llum, la font mateixa de la nostra capacitat de visió.

EULÀLIA BOSCH
De la percepció artística a la curiositat científica
Mètode, Universitat de Valencia, tardor 2010

FREQÜÈNCIES
Instal.lació audiovisual

Cal construir un espai cúbic pintat de color plata, amb les parets lleugerament inclinades, obrint-se cap al projector i al sostre-segons l’esquema. D’aquesta manera, la llum de la
projecció es reflecteix a les parets, el terra i el sostre. La resta de l’espai és de color gris. Projecció continua. Durada 39 minuts.
FREQÜÈNCIES parteix dels elements reunits a la Taula Periòdica i permet imaginar com l’espectre de llum que identifica cada element s’entrecreua amb els demés,
aportant així una metàfora de la creació. Subratlla el fet que tot el que existeix prové d’una composició concreta d’aquests elements primigenis que són, en realitat, el
nostre alfabet vital.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

FREQÜÈNCIES
Instal.lació audiovisual.
Vídeo de 39 min. de duració.

Projecció contínua del vídeo en un espai de 12 m x 18 m x 4 m. d’alçada
Es construeix un espai de projecció, tot pintat en plata, que inclou sòl, paret frontal
i dues parets laterals de fusta amb una inclinació obrint-se cap al projector amb una altura d'aproximadament 3,75 m.
La mida de la projecció és de 9 m. d’ample per 3,75 m. d’alçada.
- 1 vídeo d’alta definició HD 1080p BluRay de 40 min.
- 1 banc de fusta (opcional).
- So 5.1

Equips vídeo i àudio:
Projector Infocus IN 5504 5000L + lent 0,77 HD. (el tipus de projector dependrà de la mida de la projecció)
- Reproductor BluRay Sony BDP-S370 o reproductor multimèdia HDMI.
- Receptor AV Onkyo SR508
- Conjunt d’altaveus 5.1 KEF KHT2005.3
- Cablejat
- Suport de projector
El sistema de so anirà distribuït d’acord a l’espai, amb la intenció de generar un so Surround.
-1 sub-greu a sota del banc.
- 2 altaveus frontals (a dreta i esquerra de la projecció)
- 2 altaveus posteriors.

La instal.lació audiovisual FREQÜÈNCIES ha estat presentada a:

Exposició FREQÜÈNCIES
Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona
setembre - novembre 2009
Exposició FRECUENCIAS
MACUF, La Coruña
desembre 2010 - juny 2011
Exposició AÑOS LUZ
Tabacalera, Madrid
setembre - novembre 2012
Exposició AÑOS LUZ
Centro Nacional de las Artes, Mèxic DF
maig - agost 2015
Exposició AÑOS LUZ
Queretaro, Mèxic
setembre – novembre 2015
Exposició AÑOS LUZ
Museo de Arte Contemporáneo
Panamá
juliol – agost 2017
Exposició ANYS LLUM
Museu de la Ciència CosmoCaixa
Barcelona
març - juny 2018
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ISBN 9788481 815221
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HOMENATGE ALS ELEMENTS
HOMENATGE ALS ELEMENTS va néixer com a contrapunt a la vídeo-instal·lació d'Eugènia Balcells FREQÜÈNCIES, una pel·lícula sense fi on l'empremta lumínica que cadascun dels
elements emet es fon amb les dels altres, configurant així una metàfora de l'origen de l'univers. El seu esguard creatiu sobre la llum i la matèria ha reunit per primera vegada en una
imatge dues icones de la física i la química, els espectres d'emissió i la taula periòdica dels elements.
Quan un material se sotmet a temperatures molt elevades, cada element present en ell emet llum d'unes freqüències determinades, que es pot veure en un espectre com una sèrie de
ratlles de colors, des del violeta fins al vermell, passant per tot l'arc de Sant Martí.

Aquests espectres poden ser d'una senzilla elegància, com els de l'americi, el poloni o l'einsteini, o

d'una exuberant complexitat, com els del ferro, el xenó i tants altres. En qualsevol cas, aquestes ratlles identifiquen els elements de forma inequívoca, i constitueixen el primer codi de
barres conegut.
La llum dels elements forma part de la nostra vida quotidiana en fanals, bombetes i fluorescents. També en els canvis de color de les flames d'una cuina pels esquitxos de la sopa, o en
les guspires que despleguen els focs d'artifici, acolorides segons els elements incorporats intencionadament a la pólvora màgica.
En els espectres dels elements hi ha història i poesia alhora. Ells van permetre identificar per primera vegada diversos elements de la mà dels espectroscopistes Bunsen i Kirchhoff. El
descobriment de gal·li, escandi i germani pel mateix mètode va confirmar les prediccions fetes per Mendeléiev i va donar un impuls definitiu a la classificació periòdica dels elements, al
voltant de la qual s'estructura el coneixement de la química contemporània. Els seus noms ens recorden en molts casos el color de la línia espectral més intensa: cesi, de la paraula
llatina "caesius", o blau-cel; rubidi, de "rubidus", o vermell fosc; tal·li, del mot grec "thallós", branquilló, per la seva línia verda, o "indi" en referència a una ratlla d'aquest color. L'espectre
d'una nova substància aillada per Pierre i Marie Curie presentava dues precioses bandes vermelles, una línia al blau-verd i dues línies tènues al violeta, i va confirmar així que es tractava
d'un nou element, el radi. De totes aquestes històries l’HOMENATGE ALS ELEMENTS ens ofereix l'evocació, així com un motiu de reflexió sobre l'essència de la matèria, la seva
energia, la seva llum.

Santiago Alvarez
Professor de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona

El mural HOMENATGE ALS ELEMENTS ha estat presentat a:

El mural HOMENATGE ALS ELEMENTS està permanentment instal.lat a:

Exposició FREQÜÈNCIES
Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona
setembre - novembre 2009

- Biblioteca de la Facultat de Física i Química de la Universitat de Barcelona
- Hall d’entrada del Centre d’Investigació i Desenvolupament del CSIC a Barcelona
- Museu de la Ciència COSMOCAIXA a Barcelona
- Hall d’entrada de la Maxine Green High School and The Martin Luther King, Jr. Campus
a la ciutat de Nova York.

Exposició FRECUENCIAS
MACUF, La Coruña
desembre 2010 - juny 2011

Forma part de la col.lecció permanent a:

Exposició AÑOS LUZ
Tabacalera, Madrid
setembre - novembre 2012

- Technische Universität Berlin, Alemania
- University of Erlangen a Nurenberg, Alemania

Exposició AÑOS LUZ
Centro Nacional de las Artes, Mèxic DF
maig - agost 2015
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Exposició AÑOS LUZ
Queretaro, Mèxic
setembre – novembre 2015
Exposició AÑOS LUZ
Museo de Arte Contemporáneo
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juliol –agost 2017
Exposició ANYS LLUM
Museu de la Ciència CosmoCaixa
Barcelona
març - juny 2018
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A través de la seva exploració dels límits de la percepció visual en les dues instal·lacions de vídeo
COLOR FIELDS, presentada en el I Festival Nacional de Vídeo al Círculo de Bellas Artes de Madrid
(1984), i TV WEAVE, presentada al Institute for Art and Urban resources, P.S.1, Nova York (1985),
aconsegueix una nova comprensió de la imatge electrònica. Amb aquesta obra va participar (20062007) a l’exposició Primera Generación - Arte e imagen en movimiento organitzada pel Museo Centro
de Arte Reina Sofia. Aquesta exposició va estructurar-se a partir de les diferents idees i obres dels
primers artistes que, a nivell mundial, van utilitzar el vídeo en les seves obres.
La confrontació de l’ésser humà amb la seva pròpia existència i les harmonies i dissonàncies en les relacions
interpersonals són temes centrals d’obres com DESCANSAN COMO EN LA CASA MATERNA I i II, EN
TRÀNSIT i SINCRONÍAS, presentades al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid l’any 1995.
La interacció de les funcions complementàries dels dos hemisferis del cervell humà són objecte de
reflexió a la instal·lació TRASPASSAR LÍMITS (part de l’exposició VEURE LA LLUM al Museu d’Art
Contemporani de Barcelona l’any 1996), que amb sis pantalles translúcides, traspassades per dues
projeccions oposades, suggereix una metàfora de la coexistència dels móns racional i intuïtiu.

Eugènia Balcells neix a Barcelona on es diploma en Arquitectura Tècnica. Filla i néta d’arquitectes i
inventors, el contacte quotidià amb tot tipus d’enginys relacionats amb la visió i les matemàtiques la
inicia en l’aprenentatge del fràgil equilibri entre l’intangible i el material, entre l’il·lusori i l’exacte. Es
trasllada a Nova York el 1968 i completa la seva formació a la Universitat d’Iowa, on obté el 1971 el
Màster en Art. Fins l’any 1979 viu entre Barcelona i Nova York, any en què fixa la seva residència als
Estats Units. A partir del 1988 torna a residir alternativament a ambdues ciutats.
Comença la seva activitat artística a mitjans dels anys setanta en el context de l’art conceptual, i esdevé
una de les pioneres del cinema experimental i de l’art audiovisual del seu país. Les primeres
instal·lacions, pel·lícules i vídeos que realitza s’identifiquen amb els corrents crítico-sociològics, en
tractar temes relacionats amb la societat de consum contemporània i amb els efectes dels mitjans de
comunicació sobre la cultura de masses.
A partir de finals dels 70, Eugènia Balcells utilitza el cercle en algunes de les seves obres més significatives,
d’una banda com a descripció física del moviment de càmera situada al centre de l’espai, i d’altra com a
concepció formal utilitzada en el sistema compositiu de la instal·lació. Aquesta estratègia és emprada en la
pel·lícula FUGA (1979), en el vídeo INDIAN CIRCLE (guanyador del Grand Prix de la 1ère Manifestation
Internationale de Vidéo a Montbeliard, 1982) o a la instal·lació de vídeo FROM THE CENTER (premiada en el
Visual Studies Workshop, Rochester, Nova York 1983).
Entre 1981 i 1982, a partir d’una sèrie de contactes amb diferents músics americans, entre els quals
destaca Peter Van Riper, i continuant l’exploració de la relació entre imatges i sons ja proposada a la
pel·lícula 133 (1979), realitza un conjunt de treballs denominats SOUND WORKS.

Un gran nombre d’instal·lacions audiovisuals va configurant la seva obra. Algunes vegades es reflexiona
explícitament sobre la llum, un dels interessos que ha vertebrat tota la seva investigació creativa i
docent. El seu darrer treball per a un espai públic és un jardí lluminós: JARDÍ DE LLUM-Collserola
(2003), instal·lació permanent situada a l’estació de metro Ciutat Meridiana a Barcelona.
L’interès d’Eugènia Balcells pels objectes quotidians, ja present en els seus primers treballs
(SUPERMERCART, CLEAR BOOKS), és la base de l’exploració de l’hàbitat humà a través dels objectes
de cada espai i la seva essència simbòlica i energètica. L’exposició EN EL COR DE LES COSES està
composta de cinc instal·lacions audiovisuals que corresponen als espais essencials d’una casa- ESTAR,
CUINA, MENJADOR, DORMITORI i BANY- i va ser presentada en el Tinglado 2 de Tarragona l’any
1998.
Una altra obra que utilitza objectes quotidians, RODA DO TEMPO, és una reflexió sobre el temps: el
temps cíclic de la natura, el temps dialèctic de la història, temps subjectiu, temps imaginari, la no
existència del temps, la coexistència de tots els temps. Aquesta instal·lació va ser encarregada pel
Centre Cultural Banco do Brasil a Rio de Janeiro el 2001.
Eugènia Balcells tracta en alguns dels seus treballs la imatge i el paper de la dona en la cultura i la
necessitat d’honrar l’herència històrica (TRAVESSANT LLENGUATGES, ÀLBUM PORTÀTIL) i a UN
ESPAI PROPI (2000) retrata a la dona en transformació constant, immersa a les ones del mar, com a
metàfora de la vida. Aquesta obra, homenatge a Virgínia Woolf, va ser encarregada pel Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i explora els límits entre el món interior i exterior.
Com a benvinguda al nou mil·lenni l’artista va crear BRINDIS (Invitació a l’abundància) (1999-2000)
presentada a la Galeria Alter Ego de Barcelona i a la Casa de las Américas de Madrid. Aquest treball
invoca l’abundància, la plenitud, la felicitat i la festa. És la celebració de la vida que ens convida a omplir
les copes i brindar amb els nostres millors desigs.
La seva instal·lació ANAR-HI ANANT (2000) – obra sintètica que a partir d’objectes quotidians i un so
rítmic genera una nova experiència poètica sobre la percepció – va formar part recentment de

l’exposició “El Discreto Encanto de la Tecnología – Artes en España” al museu MEIAC de Badajoz i al
ZKM Center for Art and Media, a Karlsruhe, Alemania. Aquesta mateixa instal·lació es presentà el mes
de juliol de 2009 a la Fontana D’Or a Girona.
La seva exposició FREQÜÈNCIES, que gira al voltant de l’energia de la llum com a element que permet
i al mateix temps delimita la percepció. El caràcter poètic de l’obra rau en el fet que proposa un punt de
trobada entre les ciències i les arts. Aquest projecte es va presentar el 2009 al centre Arts Santa Mònica
de Barcelona i al MACUF de La Coruña, i consta de quatre instal.lacions: FREQÜÈNCIES, RODA DE
COLOR, LABERINT i MARBRE, i culmina amb la realització del film L’ARRÒS ES PLANTA AMB
ARRÒS, que recull les respostes creatives a l’exposició.

http://www.eugeniabalcells.com

araahoranow.blogspot.com.es
En aquests darrers anys, a la intensa activitat creativa s’hi afegeixen el cursos impartits per ella a
diversos centres i universitats. En els seus tallers treballa la llum com a essència creativa, i integra
diferents formes de coneixement com la filosofia, la literatura, la poesia i la física.
L’any 2012 es presenta AÑOS LUZ a la Tabacalera, Madrid. Aquesta exposició consta de les obres
UNIVERS, FREQÜÈNCIES i HOMENATGE ALS ELEMENTS, del film documental VISLUMBRAR EL
UNIVERSO, la instal.lació sonora SONS DE L’ALUMINI i d’un espai de documentació i activitats.
Aquesta exposició va començar la seva itinerància internacional a Mèxic, en el Centro Nacional de las
Artes de DF i després a Queretaro, al Juliol del 2017 es va presentar al Museo de Arte Contemporaneo
de Panamà i al 2018 s’ha presentat al Museu de la Ciència, CosmoCaixa, de Barcelona.
El febrer de 2010 li ha estat concedida per part de S.M. el Rei, la Medalla al mèrit en les Belles Arts
2009, en la categoria d’or.
El 2010 el Consell Nacional de la Cultura i les Arts li concedí el Premi Nacional d’Arts Visuals de la
Generalitat de Catalunya.

http://www.universoeugeniabalcells.com

FUNDACIÓ EUGÈNIA BALCELLS
Presentació

The Eugènia Balcells Foundation va ser creada l'any 2014 a la Ciutat de Nova York – en la qual l'artista va residir més de vint anys – i al setembre d'aquest mateix any es va formalitzar la seva
Delegació a Barcelona (FEB).
Al llarg d'aquests dos anys de funcionament, la Fundació ha constituït el seu Patronat d'Honor del que formen part algunes de les personalitats que han encoratjat el treball d'Eugènia Balcells des
d'antic:
John Berger, escriptor i crític d'art; Carlos Cavallé, Director General emèrit de IESE; Roald Hoffmann, Premi Nobel de Química en 1981; Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO
entre 1987 i 1999; S. Mohanambal, Doctora en medicina holística i ayurvédica; Phyllis Montgomery, Curadora del Ellis Island Inmigration Museum en NY i Leopoldo Rodés, President del Patronat
de la Fundació MACBA.
Actualment, la FEB treballa en la constitució d'un Patronat que pugui finançar la producció d'obra nova i facilitar l'organització de les exposicions previstes en el pla de treball actual.
Amb l'exposició FREQÜÈNCIES, presentada al Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona el 2009, Eugènia Balcells va guanyar el Premi Nacional d'Arts Visuals que concedeix la Generalitat de
Catalunya. Premi que va arribar pocs mesos després d'haver-li estat concedida per S. M. el Rei la Medalla al Mèrit en les Belles arts 2009 en la seva categoria d'or.
Des de llavors, el projecte iniciat en FREQÜÈNCIES no ha fet més que créixer. Primer, va generar ANYS LLUM, una exposició que enllaça amb una tradició artística molt antiga consistent a utilitzar
el llenguatge de les arts per fer arribar al públic general la interpretació de la realitat pròpia de cada moment històric.
Aquesta exposició va ser presentada a Tabacalera, Madrid l'any 2012 i va viatjar al Centro Nacional de las Artes a DF, Mèxic al maig del 2015 i al novembre del mateix any va ser presentada a
Queretaro, Mèxic. Al juliol del 2017 ha estat presentada al Museo de Arte Contemporáneo de Panamà.
Aquesta llarga trajectòria de recerca artística es concreta ara en els següents projectes en curs:
- La presentació del projecte expositiu ANYS LLUM al CosmoCaixa, Museu de la Ciència de Barcelona. És la primera vegada que aquesta exposició ha estat acollida per un centre dedicat a la
història de la ciència i a l’actual recerca científica.
- La itinerància del projecte expositiu ANYS LLUM continuarà a Museus d’Art Contemporani de Bogotà-Colòmbia, Rosario-Argentina i al Japó.
- El projecte expositiu LLEGAT que la Fundació treballa per presentar a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una gran exposició que repassa el saber contingut en una gran biblioteca heretada. A
través d’un conjunt de murals i d’instal·lacions multimèdia, l’Eugènia Balcells proposa una forma de visualitzar les diverses capes de comprensió de la realitat que s’han anat compilant al llarg de la
història humana.
- El projecte expositiu ORIGEN que ofereix als visitants una experiència artística sobre dos interrogants presents des d'antic en la curiositat humana: l'origen de la realitat i la capacitat del
llenguatge per interpretar l'esdevenir constant de la vida.
- L'exposició REPRISE que reuneix tres obres: TRAVESSANT LLENGUATGES, RE-PRISE i BOY MEETS GIRL, creades per Eugènia Balcells en els anys 1970 i que forma part d'un projecte
organitzat pel Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona inaugurat al maig del 2017. La forma de presentació d'aquestes obres ha estat actualitzada per l'artista per a aquesta presentació.
- Participació en l'exposició sobre la foto-novel·la en el Museu de les Civilitzacions d'Europa i del Mediterrani de Marsella amb l'obra FIN de desembre 2017 a abril 2018.

Per conèixer amb més detall l'activitat de la Fundació es pot consultar: http://eugeniabalcellsfoundation.org

