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"Una de les característiques més evidents de l'obra d'Alejandra Caballero és que les 
seves figures apareixen en llocs on tots ens podem reconèixer ... L'àmbit resulta 

impersonal, com tret d'un record abstracte, ja que manca de detalls." 
- Alfredo García 

 

 
 
Madrid, 1974 

 

La pintura d'Alejandra Caballero és intimista, figurativa, poètica i 

introspectiva. El seu tema més recurrent és la figura femenina i el seu entorn 

el quotidià. (Normalment es pren ella mateixa com a model). També el mar i 

la infància són els seus temes preferits. Elimina el superflu i anecdòtic per 

centrar-se en la representació del transcendent. Utilitza tons clars i vius tot 

que en la seva obra es respira malenconia i soledat. 

 

Els quadres de la pintora aconsegueixen desafiar com ho han fet els d'Edgar 

Degas o Edward Hopper: donant accés a figures humanes sorpreses enmig 

d'una acció íntima (que no necessàriament intimista) i que apreciem en 

general abstretes, solitàries o aïllada. (...) L'artista ens ofereix la narració 

pictòrica d'un moment o situació de solitud, de concentració o reclusió amb 

un mateix. I per commoure'ns recorre a la representació de personatges i 

elements compositius que ens empenyen, encara que només sigui per 

satisfer la nostra curiositat, a la interpel·lació: ¿que veu per la finestra la jove 

asseguda al llit que tant li crida la seva atenció? ¿Que pensaments passen per 

la ment de la dona contemplativa a la nit? (...) Es tracta d'un joc que ens fa 

prendre partit penetrant a la tela amb actitud voyeur i safareig. 
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