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vazio e lençóis de aço. Na segunda obra, Sá Cabral, conta-nos a 
história de uma noite, de um encontro amoroso, naquela cidade, de 
forma cabalística e ao longo de 19 blocos de aço. No 18º, a serigrafia 
de um homem em posição fetal – sempre o mesmo (o próprio 
artista?) – coincide com uma caveira. O último momento – 19º - é o 
do corte. Como o nono mês. Já não há nada do que lá estava antes. 
Somos outros. Temos um novo nariz ou uns novos seios, um novo 
amor. Uma nova vida. Dentro ou fora de nós. Um novo Eu. 
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3.09 Kara Walker: el retorn a les siluetes 
Cristina Pastó Aguilà* 

 
Abstract:Kara Walker (1969), an Afro-American artist, is specially known for her 
work in which the silhouettes of paper cut occupy a central role. She develops a critical 
work in which she confronts stereotypes, sex, violence and power through the language of 
the silhouette and she places us, again, in the origin of the representation: a birth that is 
produced "in negative". In a moment in which the photography, the digital image or the 
cinema have reached the maximum degrees of perfection, the use of more primitive ways 
such as the art of silhouette takes an unexpected strength and it becomes much forceful.  
Keywords: Kara Walker, shadow, silhouette, cyclorama 

 
Resum. Kara Walker (1969), artista afroamericana, és coneguda sobretot per una 
obra on les siluetes de paper retallades ocupen un paper central. A través del llenguatge de 
la silueta desenvolupa un treball crític on confronta estereotips, sexe, violència, poder i ens 
situa, una altra vegada, en l'origen de la representació: un naixement que es produeix en 
“negatiu”. En un moment que la fotografia, la imatge digital o el cinema han arribat a 
graus màxims de perfecció, l'ús de formes més primitives com ho és la silueta prenen una 
força inesperada i esdevenen molt més contundents. 
Paraules clau: Kara Walker, ombra, silueta, ciclorama 

 
Ombres de memòria 

 Un segle i mig després de l’època dels diorames transparents i de 
les siluetes retallades, veiem com encara conserven un significat 
històric específic en expressions artístiques contemporànies. Així, 
alguns treballs d’artistes actuals fan referència i usen formes 
d’expressió pre-fotogràfiques com les siluetes o altres recursos propis 
dels espectacles de llum del s. XIX. 

És el cas de Kara Walker (1969), afroamericana i una de les artistes 
més rellevants de la seva generació, coneguda per una obra on les 
siluetes de paper retallades ocupen un paper central. Walker, a través 
del llenguatge de la silueta, desenvolupa un treball crític on confronta 
estereotips, sexe, violència, poder i fa una exploració sobre la 
representació de la raça, el gènere i la identitat. 

Kara Walker va néixer a Califòrnia el 1969 i es crià a Atlanta 
(Geòrgia), on el seu pare, també artista, feia de professor. Estudià 
Belles Arts al College of Art d’Atlanta i més tard a la Rhode Island 
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School of Design a Nova York. Actualment viu i treballa en aquesta 
ciutat i ensenya a la Universitat de Columbia.  

Ja des de ben jove – tal com ella explica – s’interessa per l’art unit i 
vinculat a la realitat, és a dir, per la pintura històrica i social; d’aquí 
que la captivés la realitat de Geòrgia i a través de la seva obra hagi 
explorat les relacions racials i els seus orígens en el sistema 
d’esclavitud que existia en els estats del sud dels EUA, abans de la 
guerra civil de 1861. Era a Geòrgia, Florida, Alabama, Carolina del 
Nord o Carolina dels Sud on els negres treballaven d’esclaus en les 
plantacions de cotó i tabac. 

 

 
Imatge 1. Kara Walker, Esclavitud, Esclavitud (detall) paper retallat adhesiu a la paret, 

3,65x25,9m Instal�lació a Walker Art Center, Minneapolis, 1997. 
 
Kara Walker amb les siluetes ens situa, una altra vegada, en el mite 

de l’origen de la representació, un naixement que es produeix en 
“negatiu”. La pintura neix per substituir una absència, com a 
memòria de quelcom que ja no hi és. Ella, mitjançant uns grans frisos 
panoràmics on la seva “signatura característica” són indiscutiblement 
les siluetes retallades de paper a tamany real i adherides directament 
sobre la paret, recrea la vida a les plantacions en l’època de 
l’esclavitud. Moltes vegades hi descobrim unes figures grotesques o 
fins i tot diabòliques, pròximes als éssers híbrids, mitològics, de la 
“llanterna viva” de l’edat mitjana -primera expressió de la llanterna 
màgica-, o recordem els primers espectacles d’ombres del s. XI a la 
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Xina i de segles després que narraven importants poemes èpics, amb 
déus, monstres i herois com a protagonistes.  

 

 
Imatge 2. Kara Walker, Insurrecció, instal�lació paper negre retallat i projecció, 

2000a. 
 
Kara Walker ens ofereix a la mirada un immens punt de vista, com 

ho havia fet el panorama en el seu moment, on l’espectador es 
trobava al bell mig d’una representació grandiosa, que esdevenia una 
espècie de noticiari visual, un documental d’esdeveniments. 

 

 

Imatge 3. Kara walker, Salvació, instal:lació paper negre retallat i projecció, 2000b. 
 



Actas do I Congresso Internacional CSO’2010, Lisboa 27 e 28 Março 2010 

74                                        ISBN: 978-989-8300-06-5 

La narració és molt important en el seu treball i usa diferents 
fonts: documents autèntics, novel�les o algun tipus d’espectacle 
artístic, frontiscipis d’històries sobre l’esclavitud... Fa servir una 
gamma molt reduïda de colors i la majoria de vegades les siluetes són 
negres – en algun cas també grises o blanques-. Les dibuixa 
directament en el paper per la banda del darrera i després les retalla; 
la seva forma de treballar és senzilla i directa (Imatges 1 a 6).  

 
Imatge 4. Kara Walker, La Batalla d'Atlanta: esdevenint la història de la Negra, flama del 

desig, paper retallat adhesiu sobre paret 1995. 
 

No recorre al suport digital perquè prefereix que es vegi el traç de 
les seves mans en el dibuix i en la manera de retallar. En algunes 
exposicions també ha fet servir la llum i el recurs de la projecció en 
contrast amb les siluetes, que són quelcom sòlid i estable. Amb un 
retroprojector projecta paisatges de colors vius i transparents sobre 
les figures opaques fent reviure l’art del ciclorama, de temps anteriors. 
A partir del 2001 inicià una sèrie d'experiments amb imatges mòbils, 
fent servir titelles de paper retallat i usant pel�lícula Super 8; així 
començà a fer petites animacions amb els personatges de les seves 
narracions. El 2004 realitza la seva primera pel�lícula animada i 
successivament n'ha anat produint d'altres on ha incorporat so, 
música, text i en alguns casos ella mateixa fa el paper del titellaire que 
manipula les figures. El desig i creuament de races, el sexe i la tortura, 
el joc i la violència es barregen en les seves escenes. Les figures de 
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Walker transcorren de manera fluïda davant nostre, combinant la 
bellesa idíl�lica que caracteritza els contorns retallats –associats 
moltes vegades als contes d’infants- amb un contingut pertorbador. 

Ens presenta un món estrany, ple de malícia, escatologia i, alhora, 
sensualitat. Les escenes estan organitzades rítmicament en un ordre 
que ve marcat per la turbulència de les accions. El punt d’humor que 
descobrim en moltes de les escenes fa que l’horror i la crueltat que 
mostren sigui molt més suportable. Hi reconeixem una sèrie 
d’estereotips que es van repetint una i altra vegada: l’amo, les seves 
amants blanques i negres, les noies joves negres, les “mames negres”, 
els joves que treballen al camp, els vigilants... Ella mateixa comenta 
que s’identifica amb la noia jove negra, sexualment magnètica, que es 
podria convertir en l’amant, esclava i rival de l’esposa del senyor. El 
tema del sexe entre parts desiguals en una estructura de poder 
corrupta i en un sistema econòmic on una raça es propietària de 
l’altra esdevé el centre de l’obra de Walker. I converteix la silueta amb 
una eina molt eficaç amb la qual evoca les complexitats de 
l’esclavitud, explorant temes com l’explotació, la complaença i la 
complicitat, tant per part dels poderosos com dels oprimits. 

 

 

Imatge 5. Kara Walker, Una emancipació abreviada (fragment), paper retallat 
adhesiu sobre paret, 2002. 
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La silueta representa el retorn a un altre temps i és el mitjà que li 
permet evocar el passat per poder-lo criticar i veure el seu llegat en el 
present. Recordem que l’art de la silueta, de moda a finals del s. 
XVIII i principis del s. XIX a Europa, era un art de saló sobretot 
femení – molt estès entre la burgesia.-. També a Nova York el 
francès Charles Balthazar Févret de Saint-Mémin feu uns retrats de 
perfil que esdevingueren molt populars a l’època i que inspiraren a 
d’altres artesans a aprendre aquest art i difondre’l pel món. El 
siluetista negre Moses Williams també feu retrats de paper que es 
conserven al Charles Willson Peale’s Museum de Filadèlfia. I és en 
aquell moment que la silueta s’associa a la pseudociència de Lavater, 
la Fisiognomonia, segons la qual no era el rostre humà el reflexe de 
l’ànima, sinó l’ombra d’aquest rostre. El procediment de Lavater 
s’havia convertit al voltant del 1800 en una pràctica habitual, entre 
lúdica i científica. Lavater llegia en l’ombra. És en aquest sentit que la 
recupera Walker, quan l’ombra esdevé una emanació de la persona 
capaç de proporcionar informacions més autèntiques.  

L’ombra revela, doncs, allò que la persona oculta. És així com per 
a Walker la silueta representa el mitjà ideal per a narrar i reviure un 
passat obscur, que malgrat tot persisteix encara avui entre nosaltres.  
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