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Exposición fotográfica de Ana Fernández que acolle a galería de arte ‘SCQ’ de Santiago

FOTOGRAFÍA

Ana Fernández: o xardín lugar de tránsito
A creación de luga-
res de asueto desti-
nados á colectivida-
de enténdese en
culturas como a gre-
ga, que apostou por
beneficiar ó sector
público como priori-
tario en detrimento
do individual. Os
parques públicos
eran un dos espa-
cios dinamizadores
das súas cidades.
Co transcurso dos
séculos foron marco
de actividades tan
diversas como as
batidas en duelo,
prácticas cinexéti-
cas, de galanteo ou
para o desenvolve-
mento de acade-
mias literarias na
cúspide do Barroco,
alópoloséculoXVII.

Nalgunhas épo-
cas, estes ámbitos
de encontrocidadán
foron copados polas
elites, de forma que
o pobo común só ti-
ña acceso a zonas
restrinxidas. O sé-
culo XIX vainos con-
vertiendo en lugares
accesibles a todo o
mundo, democrati-
zando o seu uso
unha emerxente
clase social. A de-
mocracia, símbolo
do espírito libre, dis-
tinguiu e enxalzou
esas zonas de lecer
antano reservadas
ós heroes ou membros da aristocracia e
altaburguesía.

A exposición fotográfica presentada na
galería SCQ de Santiago por Ana Fer-
nández (A Coruña, 1968) desenvolve o
tema do xardín nunha tendencia globali-
zadora, abarcando moitos ámbitos e va-
rios países. A súa cámara recolleu paisa-
xesurbanasdecidadescastelás,europe-
as ou americanas (Vigo, Viena, Arxenti-
na...) pero sen caracteres particulares
propios do lugar senón que tratan de su-
bliña-la simultaneidade, a circulación a
escalaplanetariacocontinuodevirdearti-
luxios mecánicos (patíns, bicicletas...) ou
persoas que circulan e se moven libre-
menteporesesespaciosdeocio.

Con certo ton irónico, a artista conside-
ra o paseo case unha obriga ou unha ne-
cesidade inculcada na actual sociedade
que vive a ritmodevertixe.Ospaseantes,
elementos efémeros, cítanse cos perma-
nentes (como papeleiras ou bancos) fun-
díndose nunhas fotografías que axigan-
tenunselementosdinamizadoresdavida
do parque, que, doutro xeito, nos resulta-
rían indiferentes. Nestes parques non hai
cabida para as esculturas de heroes; o
ton heroico rebáixase a elementos tan tri-
viais como os adoquíns ou as roupas de
temporada.

Os lugares de tránsito interésanlle es-
pecialmente a Ana Fernández. En ante-
rioresmostras fotografou lugares tancon-

corridos como aero-
portos, estacións de
ferrocarril ou restau-
rantes. Igual que
nas presentes foto-
grafías, o traballo da
artista arrastra ata
sensibilizarunhazo-
na significativa e
ampliala, decodifi-
cando todo o siste-
ma e evitando todo
atisbo sentimental.
A imaxe por onde
queira, símbolo do
nosotempo.

O resultado finalé
unha serie de fotos
compostas por un
ou dous módulos
tratadoscomopintu-
ras en branco e ne-
gro, coas máis anti-
gas acentuando os
contrastes lumino-
sos e perfilando vo-
lumes planos nun
escenario estático e
silencioso. Oposto a
eseton,entreserioe
aséptico, as recen-
tes amósanse moito
máis diluidas, incre-
mentan a sensación
de dinamismo sen
anula-las texturas
táctiles, granulares,
da superficie foto-
gráfica tratada. A
imaxe dá sensación
de que se move nu-
nha axitación incan-
descente deformas.

A temáticadoxar-
dín non foi moi fre-
cuentemente abor-

dada polos grandes da pintura. A artista
indaga e afonda en territorios pictóricos
para ir máis alá dos artistas plásticos e re-
presenta-lo interese dunha paisaxe sen
necesidade de recorrer a un ser humano
comoreferenciadaNatureza.

Antes que reflecti-la típica iconografía
das variadas formas do xardín creado ar-
tificialmente polo home e onde conviven
cores e deseños vexetais, disparou o
flash como querendo narrar secuencial-
mente a crónica sesgada do comporta-
mento humano actual nun espacio públi-
co, que tende sempre a domina-la paisa-
xe fronte á selva virxe ou a desorde natu-
raldanai terra.

FátimaOtero

CINE
Cámara nerviosa
Cámara, iluminación, son, montaxe,
guión e resultado final nervioso, impa-
ciente, ansioso. Iso é o que Carlos Moli-
nero (dirección), Jorge Juan Martínez e
Clara Pérez Escrivá, os tres como guio-
nistas, e os tres co título da primeira pro-
moción da Escuela de cine de la Comu-
nidad de Madrid nos deixan na súa pri-
meira película titulada ‘Salvajes’, basea-
da nun texto de Alonso de Santos.

A historia que trata de contar non ca-
rece de interese e actualidade. O mundo
da inmigración ilegal, o racismo, as ban-
das de neonazis alimentadas pola moci-
dade marxinada das cidades e o amor fe-
ro, enfermo, tal vez último de dúas per-
soas que non admiten perder sempre,
definitivamente, e que se entregan a el
coma auténticos loucos. Todo en carne
viva, sangrando, violento, ferinte, obsce-
no, brusco, coma un pao inesperado
que che parte o nariz. Por iso ó comezo,
independentemente de que sexacámara
dixital ou non, un sospeita que a escuri-
dade, os rostros borrosos, os apagóns,
o baile de planos, os cortes, a falta de en-
cabalgamento e a agresión ós ollos é un
intento formal para casar inestabilidade,
violencia e opacidade. Pero a medida
que o filme avanza, a dureza permanece,
os diálogos son máis tópicos, as voces
menos claras e a trama máis previsible,
tanta cámara nerviosa aburre, farta, per-
de efectividade e distancia da acción.

Marisa Paredes e Imanol Arias inter-
pretan os personaxes adultos, namora-
dos perdidos, perdidos namorados, pe-
ro sen resultar cribles nin conmovedo-
res. El é un policía enfermo, a punto de
retirarse, amargado, cunha disonancia
evidente entre as necesidades sexuais
que mostra e o alcol que consome. Ela,
unha enfermeira tamén con elevadas ne-
cesidades sexuais encargada de coidar
ós tres fillos dunha irmá morta, os tres
protagonistas mozos do lado máis sal-
vaxe da historia, pero nin coa súa entre-
gada veteranía é capaz de elevar un per-
sonaxe de tantas contradiccións entre a
fortaleza e a submisión, a liberdade e a
resignación.

E polo que se refire ós tres irmanci-
ños, os dous varóns son tan esquemáti-
cos que quedan en cartón; e ela, o papel
que lle tocou a María Isasi, filla de Pare-
des, tampouco convence.

Un primeiro intento sobre un proble-
ma real, unha aproximación nin provo-
cadora nin orixinal que só nos mostra
que os aprendices deben dominar me-
llor a cámara, o guión, a montaxe e a
compulsión propia dos principiantes. O
oficio esixe esforzo e paciencia, non de-
berían pórse nerviosos.

MiguelSuárezAbel


