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Aquesta obra de Guido Dettoni testimonia
una vegada més la seva elecció de
"descobrir" realitats destinades a tothom,
a les mans i als sentits. Escultura e
instal·lació sensorial es converteixen en
instrument per que el destinatari pugui
viure la seva pròpia experiència més
allà de la paraula que explica i justifica.

El VIATGE DE LES MANS és una escultura que proposa un itinerari per
les mans i pel cos dun "viatger" a la vegada. Es troba amagada en
una estructura coberta de tela. Pels vidents, és també una invitació a
tancar els ulls i a experimentar, percebin al mateix temps amb tacte,
oïda, olfacte i gust.
La intenció del autor al esculpir el VIATGE DE LES MANS va ser la de
despertar la sensualitat. El viatge en la escultura/itinerari consisteix
en percebre amb els cinc sentits. El tacte i la vista són estimulats per
la escultura mateixa loïda, per la música composta per aquesta
experiència (auriculars wireless) - lolfacte, per un conjunt de fragàncies
el gust per un element gustatiu que sofereix als "viatgers" a la entrada.

ESCULTURA / ITINERARI
Laminada en fibra de vidre
Blanc òxid de titani
Llarg, 4 m.
Ample màx., 1.20 m
Altura dels laterals màx., 1m
Altura de la proa, 2 m

COLUMNA
Laminada en fibra de vidre
Blanc òxid de titani
0,50 x 0,50 x 2 m

El VIATGE DE LES MANS sha esculpit sense interrupció,
en fases alternes de ulls tancats i oberts. Tancats, per
veure les formes del itinerari tàctil; oberts, para treure
el material en excés. Dos laterals, sobre els que corren
les mans, delimiten el itinerari a dreta i esquerra.
Convergent cap un únic element (en la proa) on les
mans es troben. Des de proa es torna cap a popa, la
entrada es torna sortida. En el viatge de tornada, les
mans veuen inversament respecte a la anada. El terra
del recorregut canvia de cotes i relleus; lautor ha
conjugat aquestes alteracions amb la visió que van
tenint les mans.
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