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SAÍR Á SUPERFICIE

Para Florencia Caiazza o espazo é un lugar de procura e resolución de 
conflitos, un ente que acumula a memoria do vivido ou a sospeita do porvir 
e interactúa, por tanto, cos tránsitos humanos. A súa traxectoria profesional, 
ligada á súa situación persoal, introduce o cambio e o desprazamento como 
motores de exploración creativa. Mediante metodoloxías de adecuación ou 
resignificación, Florencia Caiazza recolle as memorias, vínculos ou pegadas 
que outras persoas deixaron nos diferentes lugares nos que é convidada a 
intervir coa súa obra. As súas últimas exploracións buscan sinalar a engrenaxe 
de materiais habituais na montaxe dunha exposición, aqueles cuxo labor é 
eliminar calquera tipo de dano para crear o espazo aséptico que se presupón á 
sala. Contrapondo esta dinámica, o que fai a artista é empregar estes materiais 
como útiles de creación: masa de reparación, xeso, espátula, lixas, trade e 
ferritas (pigmentos inorgánicos utilizados en materiais de construción) invisten 
aquí o seu uso para situarse ao servizo dunha experiencia visual e sensorial. 

A súa proposta para a Sala Alterarte consta de dúas instalacións. A primeira está 
composta por unha serie de pezas de escaiola que foron previamente perforadas 
para despois cubrir os buracos con emplaste, utilizando o mesmo procedemento 
que leva a cabo na reparación dunha parede. Os buracos provócanse para 
despois lixalos igualando a superficie do soporte, como metáfora dese afán por 
neutralizar o carácter mutable dunha sala de exposicións en cada nova montaxe. 
Aquí, con todo, a cor actúa como indicador dese suposto dano, reivindicándoo 
a partir da orgánica paleta dos seus pigmentos. Nese exercicio de cubrir créase 
algo novo: unha mancha, unha forma, unha sombra, unha cor, un ritmo. 

Desde unha aproximación conceptual similar, e mantendo o interese por aloxar 
certa especificidade en cada espazo que acolle a súa obra, Florencia Caiazza 
presenta outra instalación realizada ao longo dos seus días de estancia na sala, 
reconvertida en taller improvisado. Neste caso, a cor proclámase como corpo 
presente, xa non é sutil ou residual. Como na serie anterior, a artista traballa 



coa espátula, xogando coas incisións e acumulacións de masilla nunha variada 
consecución de movementos, liñas e texturas que esaxeran nesta ocasión as 
súas protuberancias a modo de baixorrelevo. De novo as marcas previas á súa 
intervención son incluídas como parte da obra, engadindo outras perforacións 
nas que deixa caer o po do pladur. Ese po, outro elemento normalmente 
invisibilizado, repousa sobre os diferentes emplastados como nunha sorte de 
paisaxe de neve que, coa complicidade da luz, potencia e fai visibles os volumes: 
a cicatriz, o oco, o accidente.

Mentres unha visión global ofrece a perspectiva dun conxunto diáfano 
unicamente alterado pola aplicación melódica da cor, a observación atenta 
percibe os matices derivados de toda unha constelación de sutilezas que 
implican o escultórico, o pictórico, o manifesto e o creado, a corporalidade, a 
luz, o xesto. Hai tamén unha limitación consciente dos materiais empregados, 
coma se desta maneira alimentase a experimentación introducindo situacións 
onde o enxeño deriva na consecución de novas formulacións plásticas. É 
interesante o equilibrio de contrastes entre o achado e o buscado, entre a 
delicadeza do mínimo e a presunta rudeza dos materiais, entre o basto e o livián, 
entre a improvisación e a constancia compositiva. Parámetros a priori opostos 
que van acomodándose entre eles para compor un conxunto harmónico que 
transforma, pero á súa vez recupera, a identidade da sala.

Fichas técnicas

Sen título, 2022
Xeso con intervencións de masa de reparación pigmentada
29x39 cm c/u

Intervencións sobre parede. Masa de reparación, pigmentos e buracos 
preexistentes.
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