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Obras do artista valenciano Vicente Fornés Picher expostas no Espacio de Arte do Grupo Correo Gallego

ARTE

Vicente Fornés: espacio
para o voodamente
Oartista valenciano expónna sala deArte deELCORREOGALLEGOos seus últimos
lenzos, que debenmoito á linguaxe empregadapor JoséMª Iturralde eRafael Calduch

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Vicente Fornés Picher
(Valencia, 1967) perten-
ce á clase de artista non

interesado en plasmar o real,
por iso esparexe a súa fértil ima-
xinación por camiños de pura
abstración nos que prima unha
sensibilidade espacial. O pig-
mento e o lenzo son os únicos
elementos reais dunha obra que
se presenta fortemente tensada,
con rugosidades, ordenada en
estratosou loadaentexturas.
EstemesoEspaciodeArtede

EL CORREO GALLEGO ábrese
ás creacións deste artista resi-
dente en Compostela e forte-
mente avalado pola tamén com-
postelá galería Espacio 48 na
querecentementeexpuxo.
Na presente mostra ofrécen-

se dúas series claramente dife-
renciadas. A que reduce a análi-
secromáticaaunxogode lucese
sombras produce lenzos en
branco enegro tansignificativos
como os designados co título
SCQ I e II, respectivamente. A
uns a denominación condúceos

directamente á coñecida galería
compostelá;aoutros,osasiduos
ó espacio aéreo e ó propio artis-
ta, ditas siglas remiten ás utili-
zadas pola aviación civil para
designaracidadedoApóstolo.
Esta última aparece ós ollos

do observador como cidade so-
ñada precisamente en branco e
negro, que é como se ve en so-
ños. Esanegritudenon lembrao
chapapote senón o acibeche, o
material máis emblemático da
meta final da ruta xacobea. A ci-
dade defínese como sucada por
un signo branco, a modo de pe-
troglifo milenario, similar a un
camiño que suca o fondo negro
amodode raio, comoesperanza
luminosa que cruza a noite en
longoperegrinar.
Prodúcese un cruzamento de

camiñosnoutro lenzo, conxuga-
dos só na intersección de dúas
liñas tanxentes tan universais
comoas crucesdeTapies. Lonxe
de ser marca estática, na mente
de Vicente Fornés é signo poéti-
co, inscrición lírica coa que de-

signa unha suposta realidade
máxica e sabiamente transfor-
mada polo artista en busca do
absoluto.
OsoñoevoodamentedeFor-

nés concretan a visión particu-
lar deSantiago a simple trazade
caolín sobregrafito;usapara iso
a técnica domonotipo con tinta
calcográfica.
Na outra serie prima máis a

abstración xeométrica. Pensada
desde parámetros constructivos
é normal que entre en xogo o
cuadrato e a liña recta, trazando
divisións paralelas perfecta-
mente medidas en composi-
cións que resultan moi elabora-
das gracias á tecnoloxíadoorde-
nador.
Estes últimos lenzos deben

moito ó movemento minimalis-
ta e á linguaxediáfanaemprega-
da por JoséMªYturralde eRafa-
el Calduch, ós que considera
mestres, e por suposto están na
órbita da arte xeométrica valen-
ciana. É de destacar a secuencia
formadano tríptico ‘RGB’, polas

cores rede, green e blue usados
en procedementos audiovisuais
extraídos das cartas de cor das
pantallas do monitor. Series na
que o artista experimenta coa
cor e coefectogranularda textu-
ra, que achega luz e ambiente á
composición, desbotando tanto
a lisura das superficies anterio-
res e a súa homoxeneidade por
unha maior axitación vibrante
que en ningúnmomento fai de-
sapareceroefecto lineal.
As liñas coloradas que em-

pregou Lewitt encaixan aquí se-
guindo o principio de continui-
dade á vez que tamén se rexei-
tan nunha dualidade que ante
todoachegavida aunhacompo-
sición que se fai deste xeito en-
fática.
O artista valenciano Vivin-

te Fornés Picher fixo do abs-
tracto o seu élan vital, e do es-
pacio un lugar ideal e vivo que
respira namesma liña globali-
zadora da non identificación
con algunha topografía con-
creta.

CINE

‘Chicago’:
regresa o
espectáculo
deBroadway
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

Luz, cor,música, jazz, todo é jazz, baile,
circo en tres pistas, espectáculo, un
grande espectáculo. Isto é Chicago.

Unha trama sinxela, directa, escasa en diálo-
gos, unicamente a imprescindible paradarlle
sentidoaunhacoreografíagrandiosaeunrit-
mo perfecto, empatando un número detrás
doutro, envolvendo nun nobelo de fume ó
máis puro estilo cabaré, con pingas de leve
humor, comedia ácida, drama e cinismo xu-
dicial.
Respira o escenario coa axitada e frenética

miradaque lledeixouimpresaá ideaBobFos-
se, nacen as cancións con naturalidade, en-
guedéllanseospasos,brincanaspezasdatra-
ma: mulleres explotadas, poder da prensa,
homes maltratadores, homes submisos, avo-
gados cínicos, corrupciónno cárcere, xustiza
feita teatro, todo circo en Chicago, na noite,
no jazz, onde todo se volve espectáculo, ac-
tuación, triunfo, fracaso, armas de muller...,
engraxadasnunharmoniosoencaixedeesce-
nas, da musical á dramática, unha alumean-
doáoutra, sensobresaltos, senconfusiónpo-
sible.
Cada número complementa, anuncia, re-

solve os conflictos do nó narrativo con domi-
nioe soltura.Cadacambioderitmo,decoreo-
grafía obedece aunplanbencosido.Aquíde-
mostra o dominio o director Rob Marshall,
pois nunca estoxa a música, nunca aburre o
baile, nunca se excede para ben do dinamis-
monarrativo que goberna por completo toda
apezamusical.
Están simpáticas e atractivas Renée Zell-

wegereCatherineZeta-Jones, enondesentoa
en absoluto Richard Gere, e aparecemagnífi-
ca Queen Latifah, unha Mama Morton tan
sensual e viva que canta e mira e desborda
por fóra da pantalla. Gracias tamén a esplén-
dida música de Kander, a letra de Ebb e en
partepola lixeira coreografíadomesmoMar-
shall, reálzase o talento vocal e danzante do
tríoprotagónicodeHollywood.
Seguro postulante ós Oscar Chicago mar-

ca a volta da comedia musical como xénero
comercial deHollywood, tras un dos seus re-
correntesperíodosdedesaparicióndascarte-
leiras. Señoras e señores: pasen, entren, go-
cen da música, do baile, da cor, da noite, do
jazz, porque así é Chicago: un luminoso es-
pectáculo.

CHICAGO
Director:RobMarshall
Intérpretes:Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e
Richard Gere.


