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Jesús Pastor ante unha das obras da colección ‘Reversos’ que expón na Galería C5

ARTE

JesúsPastor: as
posibilidadesda impresión
Oartista bilbaíno afonda nas posibilidades dapercepción nunha subversión
mecanicista das técnicas do gravadoque fai do negativo a culminación creativa

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Amaquinaria, o motor
indispensable para o
desenvolvemento da

civilización humana, é do
que se serve o traballo de Je-
sús Pastor (Santurce-Bilbao,
1954) para crear unha seriede
pezas nas que a base de már-
more, aluminio, ferro ou o
emprego dos campos magné-
ticos dan unha nova vida á
antiga técnica dogravado.

A electrografía é o soporte
dunha realización que exhí-
be ademais do matriz, toda a
estructura interna da peza, o
puro organigrama coas res-
pectivas tramasque formano
negativo e a prancha, elevada
á categoría de obra artística.

Subverte as antigas prácti-
cas do gravado, convertendo
as antigas estampas múlti-
ples e febles en únicas, pre-
sentadas sen ningúnmengue
e duradeiras. O negativo, o
que é inicio, pasa a ser a cul-
minacióndodesenvolvemen-
to artístico. O autor presenta
pezas en fondos ou forman-
do dípticos ou trípticos que
proxectan interrogantes rela-
tivas a toda a problemáticada
percepción.De lonxeparecen
instalacións que provocan no
ollo do espectador unha ilu-
sión óptica de movemento e
simultaneidade que por mo-
mentos chega ó abismo; de
preto esa sensación dilúese
nunha superficie real dividi-
da en fragmentos de diferen-
tes texturas, veos ou ocos.
Son como rexistros concep-
tuais susceptibles de apre-
hender.

Próximos a estas pezas
percibimos unha pluralidade
de compoñentes esparexidos
en espacios interlineais, on-
de se xoga con conceptos de
luz, cor, sombras veladuras
ou variedade de densidades.
O traballo artístico de Jesús
Pastor está vinculado ós or-

zamentos conceptuais mos-
trando, unha vez máis, como
a arte ten unha linguaxe in-
terna e secreta que o artista
codifica e moldea á súa ma-
neira lexitimandoo inasibleá
vez do obxecto artístico.
Unha obra que comunica co
públicomodificando apostu-
ra pasiva do espectador para
que este participe da práctica

artística tocando a superficie
obxectual. Pormediodotacto
péchase o longo ciclo deste
traballo, permitindo que o
público descargue nas pezas
a súa memoria e carga cultu-

ral.
Jesús Pastor valora especial-
menteoespacioarquitectóni-
co. As pequenas salas, dunha
ben rehabilitada vivenda do
emblemático núcleo históri-
co compostelán, como é o ca-
so da galería C5 Colección,
confírenllos plena actualida-
de a unhas pezas que saen ó
encontro de cada destinata-
rio aproveitando as luces e
angulacións do lugar; todo
iso enprol de sacar omáximo
partido á sensación táctil que
producen estas seriacións.
Son pezas próximas a pode-
rosas paisaxes nos que a idea
de seriación nos aproxima á
obradeDonald Juddperoque
á súa vez se distancia pois as
obras do americano en nin-
gún momento etán ideadas
paraser tocadas.

De todas as maneiras, na
marxe de que o artista vasco

reflexione sobre a arte desde
apropiahistoriadaarte,asúa
achega fundamental nútrese
de pura filosofía producto
duns completos estudios e de
proxectos de investigación

plástica en diversas universi-
dades vinculadas especial-
mente a procedementos de
reproducción industrial. O
autor leva a cabo ademais un
proceso de recuperación e in-
dagación arqueolóxica do
signo electrográfico para
conseguir nas súas pezas un
aspecto visual e artístico su-
mamentecoidado.

CINE

Amocidade,
o sexo
e as
películas
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

París.Ano68.Tresmozos tratande se
situar nomundodescubrindo avida
con trago longo, a cano aberto, sen

censuras. Unha parella de irmáns, o outro
un ianqui acopladoqueacepta as súas tole-
rías e retosporque taménénovo, curioso,e
necesita, coma eles, experimentar, saber
quen é, cómo se organiza o mundo e cara
ondequere ir.Os tres, gobernadospola im-
pulsividade e anarquía propias da idade e
da época, unidos pola paixón polo cine e
por tódalas curiosidades intelectuais pro-
pias do momento péchanse no piso dos
pais, mentres eles abdican dos seus debe-
res paternais, para enredar e probar coa li-
berdade, cosexo, coavida.

Para Bertolucci son Soñadores, tal e co-
mo titulou o seu filme, mais eu penso que
mellor lles iría experimentadores. Non so-
ñan especialmente cunha sociedade nova,
nin con xeitos diferentes de vida, senón
que máis ben invisten tempo, intelixencia
e paixón experimentando, descubrindo o
quedande si as relacións, asarroutadas,as
transgresións, as ideas, os riscos. O piso
que os pais lles deixan é un laboratorio de
probas, especialmente no campo sexual,
articulado maxistralmente arredor do en-
redo sobre a paixón polo cine. É sen dúbi-
da o engarce entre gusto e sabedoría cinéfi-
la coa experimentación dos mozos o que
logra que o filme non se converta nunha
reiterada e explícita entrada no sexo por
parte dos mozos. Nin o espírito libertario
nin o ambiente sociocultural da época xus-
tificarían un abuso dos ritos de iniciación
sexual por parte dos tres mozos (a parte a
débil consistencia da relación entre os
dous irmáns) se non fose pola bela e sutilí-
sima introducción de flashes cinematográ-
ficoscoaquevaienramadahistoria.Os tres
demostran estar tolos polo cine, coñecen
tódalas películas, e isto sérvelles de xogo e
pretexto para arriscarse coas probas máis
difíciles, as máis desexadas tamén. O cine
dentro da pechada relación dá aire e vida á
porvecesmonótonaacción.

Os actores interpretan de xeito crible, a
música recolle significativos temas da épo-
ca, e, agás algúnsmomentosmortos, apelí-
culamerece apena, pois o esteticismoepe-
dantería de películas anteriores de Berto-
lucci parecen superados, devolvéndonos a
lugares máis achegados a O último tango
en París. E como por fortuna a mocidade
actual non ten que ir a Perpiñán para ver
Soñadores, resultaralles gracioso compro-
bar que os seus vellos eran aqueles inxe-
nuosexperimentadoresacorpo limpo.

Aelectrografía é o
soporte que exhibe
ademais domatriz,
a estructura interna

instalacións que
provocan noollo
unha ilusión óptica
demovemento


