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COA MÚSICA A OUTRA PARTE

Para finais da primavera de 2018 tiñamos prevista unha exposición
de Berta Cáccamo. Non puido ser. Berta faleceu a comezos de maio e
nada sabemos do seu proxecto expositivo para aquela ocasión. Non
se trata agora de tentar unha aproximación intuitiva ao mesmo
senón de contribuír ao coñecemento e a difusión da súa obra a partir
da selección e a organización dunha mostra da que se encargarán os
críticos de arte Juan de Nieves e Carlos Bernárdez desde o respecto
máis cuidadoso ao proceso é á imaxe global do traballo dunha das
artistas máis importantes do panorama contemporáneo. Trátase de
pensar en Berta, de seguir pensando en Berta.

Selección de obras de finais dos 80s ata a actualidade, na
que se explora a relación entre a pintura e a música relación que se atopa no xerme da abstracción- e que é
observada aquí dende diversas perpectivas , que van da
identificación da linguaxe musical coa experiencia vital,
homenaxes a certos músicos, e mesmo algún intento de
plasmación sinestética; ás veces, todo a un tempo, nunha
simbiose particular.
Fernando Arenaz
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PRACE
15 FEBREIRO | 24 MARZO

Prace: Grupo de Investigación da Universidade de Vigo.
Procesos de Resistencia na Arte Contemporánea
Española
Os membros fundadores deste grupo de investigación son
artistas e profesores da Universidade de Vigo: Chelo
Matesanz, Mónica Ortuzar, Juan Carlos Román e Javier
Tudela.
PRACE reúne a outros investigadores en formación – Iría
Cortizo, Roi Domínguez, Alba M. Fandiño, Julia Huete,
Ventura A. Pérez e Yolanda Ríos Coello- que realizan tesis
doutorais baixo a súa dirección e no marco das liñas do
grupo. Tamén atoparemos nesta exposición obras
realizadas por esta segunda xeración de artistas de
PRACE.
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5 ABRIL | 12 MAIO

24 MAIO | 7 XULLO

“RÍO”

EN LUZ ESCRITA

A partires dunha colección de fotografías de
escolares da posguerra se artella unha mostra na
que, analizando e clasificando as expresións dos
rostros, se traza unha cartografía imprecisa dos
sentimentos e se reflexiona sobre o impacto da
guerra e da posguerra sobre a fraxilidade infantil.
María X. Fernández

Un volume inmóbil de resplandor lóbrego
amosa o estado mineral da luz do norte
que aquieta os cadros de Pietro Borghini.
En Mantua modelaban a transluz da brétema
como un amidón que aprestara as sombras,
mancha caprichosa entre neve e néboa,
cor difuminada nas súas capas
para ser cinsa no neboeiro
como sombra volátil da palabra pronunciada.
Xurxo Alonso
(do poemario inédito "O pintor escribe")
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19 XULLO | 15 SETEMBRO

“HABITAR O LABIRINTO"
O labirinto, recurrente representación que dende os
petroglifos de Mogor, pasando pola tradición clásica ata os
nosos días, servíu á humanidade como símbolo metafórico,
concepto vital, proba iniciática ou metafísica para o paso
ao coñecemento ou o tránsito da sustancia material á
espiritual. Habitar o labirinto conleva a busca dunha saída e
sobrevivir ás probas que nel, ao longo da vida, atopamos. O
expresionismo conceptual de Patiño trasluce as pescudas
nese estar cohabitado entre a arte e a vida.
Jose Vaamonde

