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Póster de Pierre Huyghe que recorre ás regras da pintura do cadro dentro do cadro

ARTE

A travésdasolladas
noCGAC
Unconxunto de 19 artistas unen as súas fotografías e vídeos de reflexión sobre a
mirada Oseu traballo constata que apintura segue estando viva e é a base

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Aplanta soto do compos-
telán Centro Galego de
Arte Contemporánea

aglutina, baixo o denominador
común da ollada, a obra alusiva
a este tema –integrada por foto-
grafías e vídeos na súamaioría–
eseleccionadadeentreunhanó-
mina de 19 artistas nacionais e
internacionais. Os seus traba-
llos rescatáronse, tantode colec-
cións diversas como dos fondos
do Centro Galego de Arte Con-
temporánea polo comisario da
mostra Miguel Fernández Cid,
directordocentro.

A selección de vídeos e obras
fotográficas poñen de manifes-
to, unha vez máis, ós agoreiros
vociferados do final da pintura
como esta reborda de saúde e é
base firmenaqueseapoianmoi-
taspropostasaquípresentes.

Elena do Rivero é unha das
que recolle aquelas tramas do
cadro dentro do cadro, xerado-
ras de sucesivos escenarios des-
pregados uns sobre outros, a de-
finición flamenga do cal tanto
éxitocolleitounoBarroco.Asfo-
tos de adolescentes de Sarah
Jons dispostas arredor a unha
mesadecomedor remitenáidea
de bodegón tan manida en pin-
tura;assúasolladaseacenosde-
latan a carga de insatisfacción e
desacougoxeradapoloaburgue-
samentosocial.

Opeso literariodéixasesentir
en varios traballos, como na
imaxe da moza mirándose ó es-
pello de Duane Michals; é case
unha traducción plástica do ‘re-
trato oval’ de Poe. A figura con-
secutiva en varias tomas, narra-
dora dunha historia a través de
sucesivas secuencias ás que se
incorpora un texto escrito, vai
encamiñando a ollada do obser-
vador para esa mesma dúbida
queembargaámoza, incapazde
discernir entre o puramente
aparente do real. Todo queda á
finnunxogodereflexos.
A mesma estrañeza reflicten as

fotografías de Eulalia Valldose-
ra, na que a presencia esvaída
dun torso tendido no sofá (crea-
do mediante unha sutil combi-
naciónde lucesesombras) faina
aparecer como algo pantasmal.
Ávez,exploraaambigüidadena
percepción e a actividade do in-
consciente. O espectador pre-
gúntase se a imaxe que se pro-
xecta é a propia identidade ou
unsimplesoño.

Imaxesmatizadas
A maxia da imaxe matizada se-
duce igualmente a Vari Cara-
més. O pracer físico experimen-
tado por un corpo ó contactar
cunha paisaxe acuosa fusiona a
ambos os dous nunha simbiose
propia a aflorar sentimentos
persoais. O que mira séntese
partícipe da confortabilidade e
serenidadeemanadadoelemen-
to auga, comono caso da rapaza
que medita ante un lago, pro-
postaporEija-LiisaAhtila.

Outros, como Thomas Ruff,
rexeitan a maxia ou a posible

transcendencia que pode remi-
tir o medio fotográfico. Os seus
pequenos retratros de xente no-
va, corrente e normal son fiel re-
flexo da sociedade dos nosos
días.Estas fotosrexeitancalque-
ra tipo de sentimentalismopero
a través delas fórxanse compa-
ranzas e identificacións coa ex-
periencia persoal do que ve as
imaxes.

Asurbes
Un ollo ó axexo, icona de vixi-
lancia, observaopercorridopar-
ticular do camiño de Santiago
por Bárbara Ueber, beixando os
máis variados obxectos que se
lle aparecen ó ir queimando eta-
pas. Ó tempo escóitanse en la-
daíña un cúmulo de confesións.
Outros atópanse máis cómodos
na urbe. O movemento xerado
polos personaxes de Pierre
Huyghe ó percorrer rúas, dá lu-
garaunxogodecruces tantopu-
blicitarios, comodedireccións e
olladas contrapostas, só ó alcan-
cedoespectador.

O espectador que observa non
pode evitar sentirse inmerso no
escenario conducido a modo de
seguimento de olladas e perso-
naxes na película de Runa Is-
lam. Imaxes paralelas de dous
rapaces repetindo os mesmos
movementos en cidades distin-
tas proxéctanse, como en espe-
llo, aíndasendorealidades total-
mente distintas. Xeran suspen-
se e inquedanza. Son escenas
que expostas doutra maneira
pasarían totalmente desaperci-
bidas.

Olladas que poden disfrazar
a personalidade pero tamén
proxectaroreflexointerioronde
habitan as certezas. Olladas
abertas ós máis variados enre-
dos ou olladas cara a outras dis-
ciplinas referidas ó cine de Neil
Jordan, á pintura de Richter ou
Vermeer. Calqueira cosa cabe
pero a fin no observar e interro-
garse a realidade nun principio
que, como sinalou o filósofo, é
inicio do carreiro para acadar o
coñecemento.

CINE

Película
de tempo
de
seda
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

As horas é unha película plena, inten-
sa, sutil, lograda, fermosísima. Re-
dondana súa estructura, perfecta na

concreción formal, desde o primeiro plano
no que se nos abre un río de auga, espesa pe-
ro clara, imos seguidopolo leitode tresvidas,
en tres tempos e tres espacios, coa suavidade
e o tempero de Stephen Daldry que, como
anunciara en Billy Elliot, controla as escenas
eosactorescomaunverdadeiromestre.

Os méritos do filme son tan abundantes
quenonresultadoadooptarpolomáissobre-
saliente. Porque se os actores aparecen subli-
mes (magnífica Nicole Kidman, fantástica
Meryl Streep, excelente Ed Harris, a mellor
Julianne Moore), a ambientación é perfecta;
e se a música envolve o ritmo lento nunha
harmonía serena, a intensidade dos sufri-
mentos e das tormentas internas proporcio-
nan grosor ás historias tan distantes, tan dis-
tintas, tan idénticas, tan achegadas, tan uni-
daspolo fío queas cose (Mrs. Dalloway)nun
colar de auténticas perlas estendidas polo
tempo dun río de augas que corren ata o re-
mate pechado, o do comezo, nunha exhibi-
ción de planificación por parte do guionista
David Hare. Con todo optarei por un mérito
sobre todos: a dozura coa que se manexa o
tempo. Un tempo de seda, delicadísimo, via-
xando dun a outro cunha claridade dificilísi-
ma de conseguir, ilustrando cada salto coa
sinxeleza dos verdadeiros creadores de cine:
esa linguaxevisual capazdetrasladarnosdos
anosvintenas aforasdeLondresósanos cin-
cuenta enCalifornia, sópolo cambiodunros-
tro de muller que deita o seu tormento na al-
mofada por outroquepadece similar desaso-
sego; esa capaz de encabalgar emocións cu-
nhaporta que se abre en Inglaterra conoutra
que, na actualidade, tamén se abre en Nova
York; a que é quende enramarnun tecido de
flores pensadas, escritas, mercadas, antes,
agora, aquí e aló, un ramallo de historias de
mulleres que viven, sofren, tratan demirar á
cara á vida e intentan atrapa-la felicidade,
custe o que custe, aceptando as súas deci-
sións.

Merece a pena ver este filme de tempo de
seda, porque, aínda participando en que as
vidas destas mulleres están cheas de fume
negro, ó nos deixar ir nel saímos serenos de
lediciapor tantabeleza.

AS
HORAS
Director: Stephen Daldry
Intérpretes:Nicole Kidman, Merly Streep, Ed Harris,
Julianne Moore


