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Serie Playa (arriba) e Cama II (abaixo)

ARTE

VictorianoFernández, a
materia con son interior
Oartista experimenta con series, a que corresponde apraias fórmana superficies
densas, noutras poetiza sobre cousas humildes, abordandomotivos cotiáns e nimios

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Unhamaneiradealongar
o tempo conséguese
gardando momentos

importantes, intres lembrado-
res. Esas impresións son as que
pretende conservar o artista co-
ruñés Victoriano Fernández na
mostra inaugurada o pasado 20
demarzona santiaguesa galería
La Campana, e que se prolonga-
rá durante o presente mes de
abril.

O artista experimenta con se-
ries. A que corresponde a praias
fórmana superficies densas,
moi traballadas, que ó primeiro
golpe de vista remiten inmedia-
tamente a esa porción de espa-
cio que rodea asnosas rías, a ese
litoral noso marcado pola tráxi-
ca marea negra do Prestige, un
pesadelo do que todos comeza-
mosasaír.

Oautor, aíndaquemozo,vive
os problemas apremantes do
momento, pero a súa percep-
ción artística non se postula nin
denuncia ningunha inxustiza
senón que se basea nunha vi-
sión ben distinta. Simplemente
expresa un modo de estar en
contacto co mundo, mirar o
manto superficial en busca do
don perdido, aquel estrato virxe
interrompido por manchas de
alcatrán.

O usode cores sucias e carno-
sas moi manidas por Tapies; en
ocasións lembran lenzosdeXoti
de Luis, coquemantén estreitos
contactos. Afástanse tanto do
mestre co que se formou, Anto-
nio García Patiño, como da pin-
tura do seu pai, Laureano, que
por certo tamén coincide expo-
ñendonacapital galega.

Tonsxadeporsidenotadores
de certo arcaísmo, subliñan
máiso títulodamostra ‘‘terrane-
ras’’.

As pinturas loan a vetusta te-
rra de tonalidades rochosas oua
forza do basalto ou a pirita, esa
negrura que no seu interior é
clara e poderosa e fala de reali-

dades profundas, de vida sepul-
tada por lavas de petróleo ou en
todo caso marcada ou gravada
poracenossígnicos indelebles.

Manchas e pinceladas ema-

nadas dunha forte impresión
peneirada pola psicoloxía do ar-
tista.

Uns fondos que lonxe de ser
panorámica pasan a ser parcela,

detalle dun impacto captado en
estadobrutoepor isotremenda-
mentevital epaixonal.

Alá por febreiro do 2000, con
motivo dunha mostra nesta
mesma cidade, neste mesmo
medio comentabamos o lonxe
que estaba o artista de engadir
materiais raros alleos ó medio
pictorico ou rugosidades e espe-
suras óuso.Actualmente,Victo-
riano Fernández non só os valo-
ra senón que loa o valor matéri-
codapasta,oempregodetrapos
usados ou o uso de papeis enga-
didos en colaxe á superficie do
lenzo.

Noutras series poetiza sobre
cousas humildes, abordando
motivos tan cotiáns e nimios co-
mo unha cama ou unha cruz.
Iconosqueconformanaseriede
camas ou cruceiros, desenvól-
vensenunestilo informalista.

Son portadores dunha im-
portante memoria colectiva,
motivosqueseducironaartistas
de todas as latidudes en mani-
festacións comoovídeo,a insta-
lación ou a propia pintura, por
compartir momentos de duelo,
soidadeougozo.

Coñecedor da vangarda, a
mostra pretendía presentarse
baixo o espírito da performan-
ce. Envolvendo os lenzos en
plásticos, o visitante sería partí-
cipe dunhas vivencias que rena-
cerían, indefectiblemente, co-
mo memoria de algo que suce-
deu.

O intento quedou niso. A
cambio, a experiencia visual
preséntase cun desenvolvemen-
topictóricode libre facturaapo-
der dexogosdemateriaisbusca-
dores de efectosmatéricos na li-
ña continuadora de Antoni Cla-
vé.

Mesmo en series anteriores
relega os grises e pardos por xo-
gos cromáticos máis fortes, ba-
seados nos contrastres vermello
e negro que experimentou o ca-
talánnosanos50.

CINE

Un intento de
pasa-la fronteira
interior da cidade
deNovaYork
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

Non resulta doado meter unha cá-
mara dentro da cabeza dun pro-
tagonista narrador, tal vez por

iso Empire, película dirixida con tal in-
tención por Franc Reyes, arrinca indeci-
sa, indefinida, torpe, pormáisqueseen-
vorque de contado neses lugares de No-
vaYork onde adroga e aviolencia crean
unhas regras e estilo de vida propios. O
protagonista do relato, interpretadocon
relativa credibilidade polo colombiano
John Leguizamo, conta a biografía da
súa loita por ser algo dentro dese mun-
do, e, unhavezqueo consegue, o atreve-
mento, risco e consecuencias de preten-
der dá-lo salto a outra cidade dentro da
cidade, pois Nova York está cheo de ci-
dadesdentrodesi).
A historia bebe de fontes fiables. O

propioReyescriousenopeordoBronxe
vese que sabe as leis polas que se gober-
na esa capa primeira de droga e violen-
cia, a máis dura, a menos disimulada,
pero con escasas diferencias no funda-
mento entre os motivos que moven ós
negociantes dun lado e outro da cidade.
Poder e cartos como disparo de cada
conducta; ambición sen freo; determi-
nación nas decisións; viveza na capta-
ción das intencións do competidor, do
inimigo. Coa diferencia de que no
Bronx, na cidade máis miserable, algu-
nhas leis de amizade e lealdade resisten
ata o último momento sen o cinismo e
camuflaxe que permiten as boasmanei-
ras e aprendizaxes da cidade dos nego-
cios ‘‘limpos’’.
A medida que a narración trata de

contrapoñer estas cidades veciñas, dis-
tanciadas por unha fronteira tan ríxida
e impenetrable, gaña en credibilidade e
interese, pero aínda así, por elixir un
mal ton narrativo, un reparto non acer-
tado, e por baixa-lo ritmo nos momen-
tosmenos apropiados, non acaba de sa-
tisfacer. Iso que por debaixo soa a ban-
da co selo de Rubén Blades e que o que
se conta, conflicto entre cidades tan pe-
gadas como distantes, unidas pola am-
bición e a violencia, separadaspolo esti-
lo de convivencia, a cada paso será na-
rradacoacentodestasvoceshispanas.

EMPIRE
Director: Franc Reyes
Intérpretes: John Leguizamo, Peter Sarsgaard, Denise
Richards, Vincent Laresca


