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Proxecto: Herbas sobre o mantelo
O traballo de Tamara Wassaf explora a noción dun retrato
expandido, indagando mais aló un suxeito e chegando
a desaparición do corpo, un corpo sen carne, un prego
no espazo. Espazos comprendidos á súa vez como
testemuños íntimos da relación entre o suxeito e a súa
contorna, a natureza e o cotián. Reflexionando sobre
unha paisaxe simbólica e intimista. Neste caso concreto, a
absorción do espazo, a paisaxe circundante, a vexetación
e usos das herbas, mesturadas coas historias de misterio,
de lendas populares e folclore da zona, asómanse na obra
dotándoa de nostalxia e misticismo.
Na estadía no Pazo, Wassaf recolle a figura das criadas,
optando por resaltar unha das súas pezas téxtiles
identitarias como o é o Mantelo, unha peza que
utilizaban xeralmente como mandil, pero tamén, en
ocasións, cubrindo os ombreiros ou a cabeza nos días
de choiva. Esta peza de roupa, resignificase na obra
creada na residencia, como elemento para cubrir e velar
a presenza da criada, xa que na historia e arquitectura do
Pazo, a servidume movíase entre corredores e pasadizos
para estar ocultos á mirada dos señores e convidados. A
súa presenza debía ser invisible, fantasmagórica.
Por outra banda, a paisaxe e a vexetación dos arredores,
chaman a atención da artista, que indaga nos usos das
herbas silvestres que utilizaban as mulleres, tanto as
cociñeiras, as serventas e matronas, para medicinas
e alivio de dores. Estes usos medicinais básicos de
sabedoría popular que se transmitían de xeración en
xeración eran frecuentemente entendidos por mulleres.
Dicíase que se se necesitaba curar unha enfermidade
ou doenza máis grave, recorríase a un Meiga (especie
de bruxa ou feiticeira). Moitos destes usos de herbas
medicinais están recompilados en libros que poden
verse na biblioteca do Pazo de Tor e que datan do século
XVIII. A artista utiliza fragmentos deses escritos para
incorporalos á obra en forma de instalación como tamén
algunhas das herbas nomeadas polos habitantes da zona,
aparecendo nas imaxes finais do proxecto.

A estancia e convivencia na residencia con artistas e
habitantes do lugar, permiten á artista crear e xogar ao
mesmo tempo coa multiplicidade de formas de habitar
un espazo baleiro, levando á posibilidade de traballar o
seu correlato dende a idea de corpo-ausencia-mullernatureza-espazo.
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