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Investigo a relación entre o tempo e o espazo segundo estratexias de repetición. Interésanme as diferentes variacións que
se producen inevitablemente en cada repetición. Quero facer un
rexistro orgánico do paso do tempo.
O meu traballo co tempo ten a súa orixe na miña vida musical.
Como pianista e intérprete, traduzo continuamente os signos das
partituras nunha coreografía de movementos sobre o teclado
que dan lugar ao son. A repetición de xestos é algo intrínseco á
rutina de traballo do piano. A maior parte dos xestos utilizados
no piano son de natureza circular.
O devandito principio vese reflectido directamente nos meus
études (estudos). Transformo os xestos rítmicos repetitivos provenientes da práctica musical nunha exploración da abstracción
pura. Repito de manera ordenada, enchendo todo espazo pictórico, un xesto rítmico circular que deixa unha liña que funciona
como un rexistro temporal. Continúo co o proceso en distintas
capas, estratos, que son, á súa vez, unha nova forma de mostrar
a pegada do paso do tempo.
Un estudo é (en música) unha peza de caracter didáctico, destinada a traballar un problema específico (un xesto concreto).
Debido a isto teñen unha escritura moi repetitiva. Nesta obra
utilicei os estudos op. 37 no 1 e no 2 do compositor H. Lemoine.
Graveime en vídeo (un vídeo para cada estudo) tocando ao piano
10 veces seguidas cada estudo. Estes estudos son complementarios, teñen unha escritura moi simétrica. A man dereita e esquerda intercambian papeis. O que fai a man dereita no nº1 logo
retómao a esquerda no nº2 e viceversa. O audio dos vídeos é un
extracto diferente para cada vídeo do son producido ao aplicar a
pintura sobre o lenzo. Ao reproducir os vídeos simultáneamente,
o audio superponse, como as capas de pintura.
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