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_Exposició de ceràmica

EL MOLÍ D'ARRÒS D'ALMENARA

Entrelles /
Anna Pastor
Horari de visita
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.
Dissabte i diumenge de 10 a 13 h.
Vesprada: de dimarts a divendres de 17 a 19 h.

Detalls del taller de l'artista
Anna Pastor

La ceràmica és art i ofici, abasteix d’útils el
quefer humà, peces que s’entremesclen en la
quotidianitat fins que adquireixen la
consideració d’art. En tot cas, es tracta d'una
pràctica que requereix l’atenció prolongada de
l’artista per a mesclar, amassar, modelar i tallar.
Fins a deixar assecar i coure. Un procés creatiu
laboriós que Anna Pastor aborda des de la
consciència de gènere, açò és des de la
construcció sòcio-cultural de ser dona, avui i al
llarg del temps.
Entrelles evidencia l’evolució
connatural del treball de Pastor.
L’artista fa servir la materialitat
de la ceràmica per explorar la
fiscisitat del cos femení, des d’on
reflexiona al voltant de la dona en
la faceta procreadora de vida. La
violència i l’opressió sofrida. Les
lluites i reivindicacions
històriques. Els anhels i temors.
En definitiva, sobre la condició de
ser dona.
Anna Pastor. Gatuna. 2020

Anna Pastor. Autorretrat. 2019

Ja a Nosaltres les dones (2003) la forma pregnant
de la feminitat es feia palesa en el cos de ninetes de
xicotetes dimensions que, en catèrvola, demanaven
reflexionar sobre la divisió de classes socials. Una
mostra que beu de l’anterior De la pedra a la terra
(1999) on investigava sobre les possibles tipologies
que defineixen el cos femení, relacionades totes elles
mitjançant les formes redones. És així com arriba a
les Annapasta, les obres ací exposades. Una mena
d’híbrid d’esfera, cos femení i animal que, en suma,
remet a una dimensió metafísica. Veiem com les
Annapasta s’erigeixen en batalló, tot i mantenir la
seua individualitat, açò és, identitat pròpia.

Anna Pastor també treballa la
feminitat en el cos d’altres animals, més
enllà dels humans. Els ocells de Colommetes (2008) vehiculen l’exploració del
ritu fet oci de l’aparellament de mascles
i femelles. Mentre que a Volteig de
papallones (2016) aquests insectes
permeten pensar el ressò social de la
paradoxa puresa i la manca d’aquesta.
De fet, les papallones són una tipologia
recurrent a la trajectòria de l'artista,
com bé mostren les obres ací exposades.

Anna Pastor.
Aunque la mona se vista
de seda...
2020

Anna Pastor. L'altra cara de la Lluna. 2019

Anna Pastor. Per tot el món. 2019

Anna Pastor. Llunàtica. 2020

Anna Pastor. Dama, Dames. 2020

Entrelles és una crida des del sí de ser dona a pensar
la construcció sociocultural que fonamenta la condició
femenina en un moment significatiu de reivindicació per
la igualtat de gènere.

Aïda Antonino i Queralt
Crítica d'art

Horari de visita
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h.
Dissabte i diumenge de 10 a 13 h.
Vesprada: de dimarts a divendres de 17 a 19 h.

Museu El Molí d'Arròs d'Almenara
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