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Manolo Dimas diante dalgúns dos cadros que expón na galería C5 Colección de Santiago

ARTE

ManoloDimaseos lugares
para o asueto espiritual
Esta exposición, ‘Terappainting’, instálase amododepercorrido elicoidal unindo á vez
o tempodeste artista viaxeiro ó do espectador e percíbese comounha auténtica terapia

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Introducirse na galería C5
Colección (recentemente
inaugurada no núcleo his-

tórico compostelán) é iniciar
unha viaxenun tempoarquitec-
tónico que conxuga tradición,
na fachada do inmoble, co máis
puro deseño no seu interior. Ga-
leríaentendidaamododeviven-
da medra en altura como gaña
en intimidade ó avanzar polas
respectivas estancias.Trespisos
dedicados neste momento a
mostrar a pintura máis recente
dun autor herdeiro do fauvis-
mo.

A exposición dedicada ó ve-
nezolano Manolo Dimas (Cara-
cas, 1959) instálase a modo de
percorrido elicoidal unindo á
vez o tempo deste artista viaxei-
ro ó do espectador. Dimas exer-
ce como profesor titular da Fa-
cultade de Belas Artes de Ponte-
vedra. Despois de longa traxec-
toria artística, iniciada a finais
dos anos 80, e unha actividade
expositiva centrada sobre todo
enMadrid, coa galeríaMoriarty,
participou e está representado
en feiras internacionais e en
destacadosmuseos.

Esta, a súa última produc-
ción, preséntase baixo o título
Terappainting, prolongarase
ata finais de xullo noque se per-
cibe como unha auténtica tera-
piadoquesupónopracerdatéc-
nicapictórica.

O percorrido argumental or-
ganízase a modo de secuencias
arrincadas á paisaxe exterior ou
pechadas a interiores máis re-
servados. Escenas cargadas de
sensibilidade contan encontros
vividos polo propio artista.
Unhas historias nas que se dá
cabida ó humor e á retranca
sempre desde un optimismo
pictórico que proclama a ‘‘ale-
gríadevivir’’matissiana.

A soidade dunha palmeira
convértese en algo especial que
seduceóartista, similaróque lle
sucedeu a Matisse ó lembrar o

oasisdeBiskra.Oconversaroca-
sionalmente con personaxes
singulares de aspecto estraño
conduce ó ‘‘marciano’’, pintura
decorteuntantopop.Acontem-
placiónde fenómenos cósmicos
como o paso do ‘‘cometa’’ reme-
mora as pastorais arcádicas.
Con frecuencia irrompe na su-
perficiepictóricaalgúnpersona-
xiño díscolo, escapado do mun-
dodocómic, comoporexemplo,
‘‘o mosquito’’, empeñado en
darlle a lata á moza adolescente
que,untantoescéptica, tomaun
refresco. Ás veces é un encadre
familiar con vistas ó Guadarra-
ma, unha ventá aberta ó azul
mediterráneoouabelezadunha
cerdeira en pleno val do Jerte. A
influencia da escola de vallecas
faisenotar.

Deses encontros aflora no ar-
tista omisteriode todoovisible.
Como opinaba Óscar Wilde, o

segredo do mundo atópase no
contorno,nonno invisible. Sen-
do moi patente a devoción por
Matisse, diversas escrituras
plásticas interesaron a Manolo
Dimas. As caligrafías orientais
achegan ó seu repertorio uns
signos vitalizadores de move-
mentos rítmicos sucedéndose
noespacio.

Os tesouros dun cadro aga-
chan máis sorpresas canto me-
llor é o artista. Dimas pode facer
coincidir dúas estacións opos-
tas cunresultadoharmonioso; é
o caso de ‘‘desnudo navideño’’.
Nos seus cadros humanízanse
os animaliños. Pugnan nun xo-
godearcoscontrapostosopeixe
un tanto caligráfico co torso do
‘‘pescador’’. A lembranza do ca-
dro de Sérusier Tobías y el Án-
gel substitúe o que naquel era
unha figura ameniñada por un
torso de canon grecolatino.Ani-

maliños roubados ás viñetas
cargan de humor determinados
lenzos ou ambientan escenas
como antes o fixeron os frescos
deLucas Jordan,oartista tanad-
mirado porDimasnas súas visi-
tasóEscorial.

Aquí comoalí podendarse ci-
ta animais tan exóticos como
avestruces ou elefantes. Outras
veces son animais domésticos,
como o burro ou o can, arrinca-
dos ó soño os que complemen-
tanmoitas escenasdeste artista,
continuador da tradición deco-
rativainiciadaapartirdofauvis-
mo. Unha tardición tamén en-
vorcada na cultura do asueto,
que se regodea no puro pracer
do repouso contemplativo cona
maldiciónbíblicado traballopo-
lo loado pracer da contempla-
ción do lugar ou recuncho no
que o artista se atope ou motive
asúainspiración.

CINE

JackNicholson
metido a
terapeuta dun
executivo
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

Jack Nicholson, un dos máis grandes ac-
tores do cine americano, dos que mellor
encarnou a tolería nas pantallas, dos

máis histriónicos e magníficos, por arte du-
nha comedia menor, Ejecutivo agresivo, con-
vértese en terapeuta para atacar o mal da ira
nun acomplexado executivo. Unha restra de
casualidadesnegativas, a cada calmáisgrave,
conducen ó pobre dun executivo tímido,
acomplexado e tal vez con ira calada, da que
semetecaraadentro,aunhasituaciónlímite:
ou aceptaa sentenciadecadeaouse sometea
un tratamento psicolóxico para aprender a
controla-la ira. Diante de tal elección, trata-
mento. E aquí é onde aparece o terapeutaNi-
cholson: tolo, esaxerado, provocador, sor-
prendente, sádico, intelixente, pícaro, des-
concertante, e conel unencadeamentode es-
cenas que, de ser menos politicamente co-
rrectas, máis atrevidas, irónicas e corrosivas,
poderían achegarlle gracia e viveza ó filme.
Tal ecomovaievolucionando,decepciona.

Certo que no inicio resulta áxil e preciso o
director Segal presentándonos a personali-
dadedoneno-adolescentequeacabarásendo
oacomplexadoesufridor executivo,queasu-
cesión de desgracias concentradas parece
acurralarnos cara a un riso sen escapatoria, e
que Sandler, productor e protagonista do fil-
me, estááalturadeNicholsonenondefrauda
dándolle réplica, pero a esaxeración, irreve-
rencia, crítica e repasopolavíadohumorque
se podería extraer destamina que vén sendo
o sistema de programas de apoio, reeduca-
ción e terapia concertada entre xuíces e pro-
fesionais da psique en EEUU, vaise diluíndo
ata quedar en nada: nunha prédica tenruris-
ta, sensibleira, empachosa na que ata o alcal-
de Giuliani acaba intervindo para que todo
remate ó máis puro estilo americano, é dicir,
nun campo de fútbol ateigado de voces que
aplauden e corean a valentía e os bos senti-
mentos do heroe. E así, a película acaba esco-
rando cara a unha lección simple e conven-
cional de cómo vence-la timidez e a ira por
métodos máis que dubidosos. E o peor: rea-
fírmameno convencemento de que o grande
actor que é Jack Nicholson, outra vez o mes-
mo, idéntico aínda que agora sexa terapeuta,
xamerecía cambiar algodepólapara escoller
un tipodepersonaxe radicalmentediferente.
Docontrario, acabará fartando.

EJECUTIVOAGRESIVO

Director: Peter Segal
Intérpretes: Adam Sandler, Jack Nicholson, Marisa
Tomei, Luis Guzmán


