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A Remarks on Colour 2, la nova exposició de Julião Sarmento, presentem la seva obra recent, 
pintura, collage i fotografia. 
 
Julião Sarmento ha desenvolupat un discurs visual que explora la memòria, la transgressió, la 
seducció i el desig. La riquesa i complexitat de la seva obra resideix en el sistema de significants 
lliures que es desplacen per les obres i a través dels seus propis límits. L’ús de motius recurrents 
com gesticulacions de les mans, parts del cos i plantes arquitectòniques generen un joc 
d’associacions que es neguen a limitar el seu significat. 
 
L’exposició pren el seu títol de l’obra de Ludwig Wittgenstein  Remarks on Colour, qui afirma “No 
existeix la fenomenologia, però sí els problemes fenomenològics”,  i es centra en l’estudi dels 
mecanismes de percepció sensorial del color.  
 
A les teles, la superfície blanca i les formes parcialment esborrades, reconeixibles en l’obra de 
Julião Sarmento, conviuen amb els tres colors primaris: vermell, groc i blau. Imatges 
fotogràfiques serigrafiades deixen la superfície blanca buida, a la vegada que plena d’intensitat. 
Els collages inclouen passatges de notes filosòfiques acompanyats d’imatges serigrafiades de 
cases racionalistes a Silver Lake, Los Angeles, juntament amb imatges fotogràfiques sense cap 
relació aparent.  
 
La construcció d’aquests elements disjuntius, deliberadament artificial i controlada, es resisteix a 
la coherència narrativa, deixant a l’espectador àmplia llibertat per a la seva interpretació. 
Carregat de suggestió i ambigüitat, el nou treball de Julião Sarmento posa de manifest la 
impossibilitat de comprensió real de l’Experiència. 
 
 
Julião Sarmento va néixer a Lisboa, el 1948. Viu i treballa a Estoril, Portugal. Ha exposat 
individualment la seva obra a centres com CAC Málaga; The Parrish Art Museum, Southampton, 
Nova York (2011); Tate Modern, Londres (2010-2011); Estação Pinacoteca, São Paulo (2009);  
Centro José Guerrero, Granada (2008); Fundación Botín, Santander i MEIAC, Badajoz (2006); 
Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Bèlgica (2005); Van Abbemuseum, Eindhoven, Holanda 
(2004). En l’actualitat, la seva obra es pot veure a La Casa Encendida, Madrid i properament a 
Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, Mallorca. 
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