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Ara, l’estiu del 2022, Francesca Llopis presenta una bella exposició al Museu de Pintura de Sant Pol de Mar, on es
poden veure diversos dibuixos i una espectacular instal·lació amb el títol d’Agapemi. La constel·lació dels meus amors.
A la mostra hi ha dibuixos que provenen del 2014, com els que Francesca anomena “Dibuixos còsmics”, fins a altres
dibuixos i obres que configuren els planetes i els meteorits penjants de fils que conformen la gran constel·lació en
moviment que ocupa l’espai central del Museu que són recents, del 2022. Així, doncs, es tracta d’una exposició
instal·lació integrada per dibuixos, pintures i objectes dels darrers vuit anys.
In the summer of 2022, Francesca Llopis presents a beautiful exhibition at the Museum of Painting in Sant Pol de Mar,
where you can see several drawings and a spectacular installation with the title of Agapemi. The constellation of my
loves. In the exhibition there are drawings that come from 2014, such as what Francesca calls "Cosmic Drawings", to
other drawings and works that configure the planets and meteorites hanging from threads that make up the large
moving constellation that occupies the central space of the Museum that are recent, from 2022. So, it is an installation
exhibition made up of drawings, paintings and objects from the last eight years.

Obrint la mostra hi ha tres dibuixos monocroms, del 2016, que es titulen Nosaltres i l’estat de les coses, són la
representació de l’explosió o la implosió de tres planetes, el resultat d’una taca negra o grisa que s’escampa des del
centre cap als extrems del paper blanc. En un dels dibuixos podem distingir les ditades de l’artista que escampen la
pintura més enllà del nucli central. Sembla que Francesca Llopis hagi previst la implosió del nostre món, d’aquesta
pandèmia que posa en evidència la catàstrofe de la nostra pròpia autodestrucció planetària que avança l’emergència
climàtica. De fet, els dos dibuixos més grans exposats, d’uns 1,20 x 1,50 cm, que l’artista anomena “dibuixos còsmics”,
del 2014, representen un planeta negre, un sobre fons negre, l’altre sobre fons blanc, fets de ditades i esquitxos, en els
quals hi ha moviment i energia però no hi ha color. En contrast amb aquests dibuixos més foscos, hi ha un conjunt
d’onze petits dibuixos, que conformen un grup, en els quals ja comença a aparèixer el color i les ditades introdueixen
també diferents colors. Són dibuixos de punts de colors realitzats amb ditades i zones de color durant el confinament, el
2020. Alguns semblen paisatges abstractes, d’altres explosions en l’espai.
Opening the exhibition are three monochrome drawings, from 2016, entitled We and the State of Things, they are the
representation of the explosion or implosion of three planets, the result of a black or gray spot that spread from the
center towards the ends of the white paper. In one of the drawings we can distinguish the artist's sayings that spread
the paint beyond the central core. It seems that Francesca Llopis has predicted the implosion of our world, of this
pandemic that highlights the catastrophe of our own planetary self-destruction that advances the climate emergency. In
fact, the two largest drawings on display, about 1.20 x 1.50 cm, which the artist calls "cosmic drawings", from 2014,
represent a black planet, one on a black background, the other on white, made of sayings and sketches, in which there
is movement and energy but no color. In contrast to these darker drawings, there is a set of eleven small drawings,
which make up a group, in which color already begins to appear and the sayings also introduce different colors. They
are drawings of colored dots made with sayings and areas of color during confinement, in 2020. Some look like abstract
landscapes, others explosions in space.

Aquest conjunt de diversos dibuixos dona pas a l’explosió de color que desprèn el nombrós conjunt de planetes i
meteorits penjats al mig del Museu que conformen una gran constel·lació. Són pintures circulars per les dues cares d’un
paper rodó que representen un planeta, de diferent dimensió i color, penjades d’un fil de cuca del sostre del Museu. N’hi
ha dinou. I després, un conjunt de perles penjants que formen sis meteorits. I, encara, més d’una dotzena d’estels
formats per pinces japoneses, de color negre i vermell, de les que s’utilitzen per fixar cables elèctrics de llum, que
penjades circularment semblen estrelles. Sens dubte, pel seu tamany superior i per la varietats de colors i motius, el que
destaca més són el conjunt de pintures circulars de planetes que conformen la constel·lació en moviment, realitzades
entre el 2015 i el 2022. N’hi ha de blaus, roses, grocs, multicolors, amb dibuixos circulars i altres amb pintures
abstractes. També n’hi ha amb paraules escrites com és el cas de «Llum». Són pintures rodones de dues cares, no gaire
habituals en el món de l’art ―recordo, per exemple, obres d’Emilio Vedova o Alfredo Pirri―, que Francesca Llopis ha
realitzat en els darrers anys i que permeten de veure diverses de les formes plàstiques i motius que ha practicat d’una
manera continuada. Així que es tracta d’una obra llargament realitzada i pensada que ha acabat per prendre la forma
d’instal·lació constel·lada i complexa en aquesta mostra de Sant Pol que culmina una recerca pictòrica ben personal i
singular.
This set of various drawings gives way to the explosion of color that emerges from the numerous set of planets and
meteorites hanging in the middle of the Museum that make up a large constellation. They are circular paintings on both
sides of a round paper that represent a planet, of different size and color, hung from a worm thread from the ceiling of
the Museum. There are nineteen of them. And then, a set of dangling pearls that form six meteorites. And, still, more
than a dozen stars formed by black and red Japanese clamps, the kind used to fix electric light cables, which look like stars
when hung in a circle. Undoubtedly, due to its larger size and the variety of colors and motifs, what stands out the most
are the set of circular paintings of planets that make up the moving constellation, made between 2015 and 2022. There
are blue, pink, yellow, multicolored, with circular drawings and others with abstract paintings. There are also written
words such as "Light". They are two-sided round paintings, not very common in the art world - I remember, for example,
works by Emilio Vedova or Alfredo Pirri - that Francesca Llopis has made in recent years and which allow us to see several
of the plastic forms and motifs that he has practiced continuously. So it is a long-made and well-thought-out work that
has ended up taking the form of a constellation and complex installation in this Sant Pol exhibition that culminates a very
personal and singular pictorial research.

Ara bé, tota aquesta constel·lació té al centre un sol, una bola de miralls que reflecteix mitjançant els petits miralls la
llum dels focus i les formes i els colors dels planetes i les altres peces que pengen del sostre. En preguntar l’artista sobre
aquesta bola de miralls central la resposta és clara: «La bola de miralls de discoteca, que roda i ajunta i reflecteix els
planetes, sóc jo.» Així que si recordem el títol de l’exposició i instal·lació, Agapemi. La constel·lació dels meus amors,
podem pensar, doncs, que els planetes que conformen els amors de l’artista són també creació de l’artista i que giren al
voltant seu que esdevé alhora el centre de la constel·lació. L’artista com a demiürg/demiürga i creador/creadora del
món, dels planetes i de les constel·lacions. Potser la instal·lació també és un autoretrat còsmic.
Now this whole constellation has at its center a sun, a ball of mirrors which reflects through the little mirrors the light of
the foci and the shapes and colors of the planets and the other pieces hanging from the ceiling. When asking the artist
about this central mirror ball, the answer is clear: "The disco mirror ball, which rolls and gathers and reflects the
planets, is me." So if we remember the title of the exhibition and installation, Agapemi. The constellation of my loves,
we can think, then, that the planets that make up the artist's loves are also the artist's creation and that they revolve
around him, who at the same time becomes the center of the constellation. The artist as demiurge and creator of the
world, the planets and the constellations. Perhaps the installation is also a cosmic self-portrait.

