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Presentem Phasma, la setena exposició de José María Sicilia a Galeria Joan Prats, on mostrem el 
seu treball recent, amb obres abstractes que incorporen teixits i brodats les formes de les quals 
procedeixen de sonogrames. 
 
La paraula que dona títol a l’exposició, Phasma, d’origen grec, designa els espectres i aparicions i 
remet, en paraules del propi artista, a “quelcom que apareix i desapareix, una papallona que passa 
batent les ales” i que “parla de la llum com a plec”.  
 
En l’exposició, junt a la sèrie de  Phasma, iniciada al Japó, trobem la sèrie de El Instante, collages 
realitzats a partir de dibuixos dels darrers deu anys, i obres de la sèrie de La Locura del ver. El 
procés de creació d’aquesta darrera sèrie està vinculat a una tecnologia sonogràfica que  parteix 
de l’experiment realitzat el 1801 per Thomas Young, que va permetre detectar la naturalesa 
ondulatòria de la llum a través de la seva difracció per dos reixetes allunyades successivament 
d’una font lluminosa. Aquest experiment serveix de punt de partida per un programa informàtic que 
permet a Sicilia descompondre el so per crear unes cartografies de línies i formes, unes 
composicions de dibuixos, pintura, collage i brodat que donen com a resultat les obres de La 
Locura del ver. 
 
Aquesta tecnologia li dona a José María Sicilia una eina per arribar a una nova profunditat. En 
aquest nou desenvolupament de la seva obra, trobem tot allò que ja estava present a la seva 
evolució artística anterior: la força del color, el moviment de la llum, un gust per l’ orgànic i el 
procés d’unificació i oposició que, des dels anys vuitanta, ha mostrat la seva pintura. La seva 
primera producció tenia un marcat caràcter expressionista i profunditzava en la monocromia del 
blanc. Més endavant, la seva trajectòria es veu marcada per la troballa de la cera com a material, 
per l’aparició de les flors, els ruscs i també per la fotografia. Sicilia és un creador inquiet que ha 
basat la seva obra en la qüestió de la forma. És un artista que interroga, que no accepta motlles i 
sent la necessitat de trencar els formats, convocant l’emoció de l’espectador.  
 
José María Sicilia (Madrid, 1954) viu i treballa a Madrid. Recentment ha exposat al Museo Casa de la 
Moneda i Calcografía Nacional de Madrid (2017); Musée Delacroix de París (2015); Palacete del 
Embarcadero de Santander (2014); Matadero de Madrid i Fukushima Prefectural Museum of Art (2013); 
Hospital de la Caridad de Sevilla (2012); Maison Erasme de Brussel·les i Amos Anderson Art Museum de 
Helsinki (2010); Nagasaki Prefectural Art Museum (2008). La seva obra està present en importants 
col·leccions públiques i privades, entre les que destaquen: Centre Georges Pompidou, París; MOMA, Nova 
York; Fundació ‘la Caixa’, Barcelona; Colección Banco de España, Madrid; Collection Ville de Paris; 
MACBA, Barcelona; Galleria d’Arte Moderna, Torí; MNCARS, Madrid; Museum of Modern Art, Gunma, 
Japó; National Gallery of Australia, Canberra; Solomon R. Guggenheim Museum, N ova York; The New York 
Public Library, Nova York. 
 
 
Per facilitar-vos més informació i imatges, contacteu: galeria@galeriajoanprats.com 


