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Un pé a modo de zapato de Fran Herbello

ARTE

FranHerbello:
seres protésicos
 AFundaciónGranell adícalle unha sala ó labor fotográfico deste artista  As imaxes
enbranco e negro tratan o corpo humanodesde o artificio e provocan ó espectador

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

AFundación Granell adí-
calle unha sala ó traba-
llo fotográfico do xove

artista de orixe suíza Fran Her-
bello. A súa ascendencia galega
corre parella á súa formación e
educación.
As imaxes en branco e negro

que se presentan ata o 10 de fe-
breiro tratan o corpo humano
desde o artificio, despistando
con trucos bastante elementais,
como o pegado sobre o pel de
elementos estraños a ela, pero
cun resultado que produce total
credibilidade. Desapareceu to-
dorastrodemanipulaciónsobre
a superficie tratada. O visitante
non deixa de pasmarse ante a
forzadunhas figurasabrumado-
rasnasúaveracidade.
O retocado humano adoita

obedecer a un dictado damoda,
a cuestións de saúde ou por pu-
ro esnobismo. É unha práctica
cada día de uso máis frecuente
pero con precedentes que se re-
motan moitos séculos atrás, co-
mo se observa na autorepresen-
tación dun Miguel Ángel simu-
lándose un San Bartolomé sos-
tendooseupropiopel.
O traballo tenmoito de escul-

tórico. O artista dá voltas e ama-
sa o pel seguindo as directrices

daquel manifesto carnal de Or-
lan que oscilaba entre a desfigu-
ración e a refiguración, pero di-
ferenciándose da artista no sen-
tido de que aquí non interesa a
operación cirúrxica en si senón
o resultado final, un acabado
que obvia calquera resto de san-
gue ou as interioridades corpo-
rais.
Unha fotografía amosa unha

longa cabeleira separada do cra-
nio e colgada ó clareo amodode
colada. Outras retratan unhas
mans, brazos ou pescozos pin-
tados ou cosidos simulando o
traballo dunha máquina de tri-
cotar. En lugar de próteses de si-
licona, Herbello sérvese de ele-
mentos de uso cotián como

unha percha, unha cremalleira
ou grampas que simulan adap-
tarseenconivenciacoaderme.
Un torso desgarrado, mutila-

do ou percorrido por cicatrices
pero que á vista non presenta
síntoma de sufrimento ou des-
garramento ningún, tráenos á
memoriaecossurrealistas.

Xa sentenciou Magritte no
seu cadro Modelo rojo que a
unióndepéhumanoezapato se
baseaban nunha prácticamons-
trosa.
Realmente é terrible tamén

aquí a imaxe dun pé abotonado
con cordóns comose foseunza-
pato, pero é unha metamorfose
ou esqueomorfo pracenteiro
froito da súa paciencia e dunha
habilidade extraordinaria que
corre parella ó labor minucioso
duncirurxán.
Atransgresiónvividapolaso-

ciedade tamén se respira nunha
obraque transgrideos sensos.A

cultura sofre de feminización:
así o delata ese torso masculino
parcialmente depilado e traves-
tidosatravésdunhaprendaínti-
ma feminina. Un sexo erecto ér-
gueseno ceo emulandounha to-
rre, propicia para que pouse ne-
launhacigoña.
Todas estas iconas fragmen-

tados compondo e descompon-
do o corpo humano forman un
puzzle estrañodisfrazadodeco-
tidianeidade que só puido so-
brevivir iconograficamente gra-
ciasá fotografía.
Lonxede tratar o torsodema-

neirapracenteira, seguindoófo-
tógrafo Peter Witkin, retrátao
segundo o compón o propio ar-
tista procurando o sarcasmo e
un sentido visual próximo ó
abismaledramático.
En moitas fotos é o propio

corpo do artista o que serviu de
ready-made modificado. A obra
destepeculiarartistagalegogus-
taráounon,perononcabedúbi-
da de que será imaxe para o de-
batepúblico.

CINE

Unha serie
de incongruencias
para asustar
o espectador
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

ÉcertoqueThering,remakedofilmedi-
rixido polo xaponés Nakata en 1998,
nonsedesvíapolo sangueabundante,

polos efectismos baleiros nin polas salsas de
violencia das que gustan millóns de adoles-
centes no mundo, pero carece da fortaleza,
domisterioesuspensequeproduce inquietu-
de, aguza a intelixencia, acelera os temores
internos.Éunhamoreadesituacións incone-
xas, infundadas, disparatadas e incongruen-
tes pegadas coa finalidade de entreter e asus-
tar.Mais non entreténnin asusta. . Porque se
ó comezo, dúas adolescentes comprobando
en propia carne a eficacia dunha cinta que ó
velaproduceamorte,podeinzarnosespecta-
dorescerta intriga,ó ir correndoosminutosá
beira dunha intrépida xornalista tratandode
desvela-lo misterio, por aparece-los datos
atrapallados nunha incoherencia descarada,
a tramaperdecredibilidadeataalterarconin-
terferencias constantes a atención de quen a
segue. Por isoos sustos, prefabricados, anun-
ciados, artificiais, ou producen risoouberros
anticipados, co que ninguén sentemedo nin
terror, só algún mínimo susto para o que xa
se levaconantelaciónprevindo.
Existe material máis que suficiente carga-

do de coherencia e congruencia no mundo
comaparapoder filmarboaspelículasdesus-
pense, fantasía, medo ou terror. O que acaba
sendo terrorífico é que para causar algún te-
rror, asustar, haxa que recorrer a tramas tan
insubstanciais. Se a materia coa que se pre-
tende construí-la historia está escolleita sen
pésnincabeza,oresultadoacabasendooque
istoé:unlotedehistoriasmalamasadas.Pou-
ca fantasía, terror, algúnsustobaleiro.
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O visitante non
deixa de pasmarse
ante a forza
das figuras.

A transgresión
vivida pola
sociedade tamén se
respira na obra.


