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M arta Bran (Melide, A Coru-

ña, 1986) estréase en Trin-

ta coa súa primeira exposi-

ción na galería que vén representán-

doa desde o último ano, e faino cun

proxecto específico titulado Picnic.

Marta Bran é unha das artistas máis

interesantes da súa xeración, cunha

obra profundamente analítica entorno

á pintura para extraela do marco exclu-

sivamente bidimensional, proporcio-

nándolle ás súas obras varias vidas

que combinan a existencia do factor

estraño cunha profusión de detalles

técnicos e patróns que coidadosa-

mente inventa e aplica para narrar

mundos únicos, como xa evidenciou

na interesante proposta que fixo o

pasado ano para a colectiva itineran-

te O bosquexo do mundo, inaugurado

no MARCO.

A temática das pezas que articulan

Picnic, ademais de confeccionar o rela-

to dun episodio persoal nunha granxa

catalá, adquiren tinxes de homenaxe á

tradición pictórica, aquela na que o tema

dunha saída informal

para comer no campo

era recorrente no ima-

xinario de Manet,

Monet, Thomas Cole,

William Blacklock ou

Henri Lebasque.

Unha escena cotián que, gardada na

memoria, destápase na sala en forma

de debuxos, instalación e vídeo-instala-

ción preparada como unha colaxe de

imaxes e emocións que dan corpo a rela-

cións e momentos compartidos, entre

humanos e animais, ao redor dun epi-

sodio determinado ao aire libre, disten-

dido e popular; realidades rexistradas en

clave de pasado, como vestixios dunha

acción deliciosamente trasladada á fic-

ción do espazo expositivo.

Destacan no conxunto, a vídeo-

instalación Migas de pan realizada

nos limes do debuxo e a animación,

no que unha nena lles dá de comer ás

pitas nun xesto en bucle, un pretexto

para facer pintura, permanecendo

nunha estética que remite a tenden-

cias históricas. Especial atención

merece a intervención de parede, na

que un típico mantel de tea vermella

de cadros e viandas dun pícnic son

traducidas á cerámica pintada: pan de

molde e rebandas de embutidos,

cuxos restos son transportadas por

ovellas, porcos, gatos ou cans de

plástico. Un microcosmos onde a arte

se transforma nunha estrutura paisa-

xística sobre a que se impoñen os ele-

mentos técnicos. Unha proposta que

convida á pensar felizmente na fuga-

cidade do tempo e das cousas.

Novas lecturas
Tradición, cambio e innovación.
Centro ABANCA Obra Social, Santiago de
Compostela.  Até finais de setembro.

T radición, cambio e innovación

son tres palabras icónicas que fan refe-

rencia directamente ao tempo pero

tamén á confección deses procesos

tan necesarios na construción da histo-

ria, neste caso a que comeza a escribir

a colección de arte de ABANCA. Esta

idea toma corpo no percorrido da súa

primeira exposición, tentando alterar a

linealidade de movementos históricos

na que se presentan as pezas, desde

finais do século XIX até a contempora-

neidade, apostando por diálogos inter-

nos onde a vixencia das obras en con-

textos distintos toman protagonismo,

relacionando momentos da arte galega

cos da española e estranxeira, sendo

especialmente interesantes naqueles

exemplos de finais do século XIX e

principios do XX. Máis de cen artistas

de primeiro nivel nacional e internacio-

nal como Picasso, Maria Blanchard,

Maruja Mallo, Vassily Kandinsky,

Giorgio de Chirico, Leopoldo Nóvoa,

Jorge Oteiza, Darío Villalba, Miquel

Barceló, Jorge Barbi ou Pamen Pereira

configurando narrativas diferentes que

se abren e expanden en novas lecturas

transversais.  C. M. D.

Anacos de pintura
Chus Martínez Domínguez

MARTA BRAN
PICNIC
Galería Trinta,
Santiago de
Compostela. Até
o 5 de setembro.

S/T (Serie Picnic).
Cerámica pintada,
plástico e madeira.

Cortesía Galería Trinta.ARTE
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A obra de Marks Manders (Vol-

kel, Países Baixos, 1968) vive

no límite da realidade e o voca-

bulario que a define, acomodando esa

marxe para unha linguaxe propia coa

que dialogar consigo mesmo e coa cre-

atividade humana. Esta é a primeira vez

que o artista, un dos máis relevantes da

escena artística actual e elixido o pasa-

do ano para participar no pavillón holan-

dés da 55 Bienal de Venecia, se lle dedi-

ca unha mostra individual en España e

faino seguindo o modelo de mostras

anteriores, as máis recentes no Carré

d‘Art de Nîmes e en De Vleeshal en Mid-

delburg, cunha selección de obras sig-

nificativas cuxa orixe se remonta ao ano

1986, cando Manders comeza a traballar

na construción dun autorretrato metafó-

rico, entendido como un edificio, unha

investigación en curso que evoluciona

con cada exposición engadindo algun-

ha variación ou directamente algunha

obra nova que

pasa case inad-

vertida, e que

marcan a dife-

renza respecto

do anterior.

O percorrido preparado na planta

baixa do museo supón fundamental-

mente un reto co espazo, ao conver-

telo nunha sorte de habitación do

artista, intentando manter intacto o

misterio das súas pezas. As salas

únense mediante telúricas de plástico

e falsos xornais en accesos e fiestras

do edificio. Desta forma, o espectador

atópase baixo o influxo do pensa-

mento do artista, condenado a un

tempo suspendido ocupado por figu-

ras que Manders se afana en mode-

lar, fragmentar e transformar, desta-

cando a súa aparencia mórbida que

agocha unha fabricación tremenda-

mente sólida, atemporal e extrema-

damente realista, en ocasións de

aspecto inacabado.

Un singular territorio recibe ao visi-

tante no vestíbulo, adaptándose á

arquitectura do CGAC dun xeito moi

áspero no exterior e non obstante

amable no interior, unha recreación

do seu estudio onde se activa o diálo-

go entre vida e arte. Aquí, en Silent

Studio, comprobamos a súa inesgota-

ble capacidade de invención xunto a

un conmovedor desexo narrativo, que

obedece ao impulso

de penetrar e vulne-

rar as fronteiras da

linguaxe. Unha

ampla selección de

fotografías, figuras,

obxectos e debuxos

dan lugar a esta

curiosa cartografía

que evidencia a pro-

cedencia do seu cor-

pus creativo, o seu

estudio.

Durante o resto

da visita, non podemos deixar de con-

siderar a renovación escultórica de

Manders e de autores que coma el

están achegando á linguaxe escultóri-

ca. Neste senso, benefíciase da alter-

nancia de formas, propoñendo novos

diálogos e miradas sobre o obxectual,

transitando na ambigüidade entre o

antes e o despois da execución das

obras, ás veces coqueteando coa

abstracción pero sempre dentro

dunha poesía comprensible, emocio-

nal e suxestiva, como evidencian as

obras Fox / Mouse / Belt (1992) e

Abandoned Room, Constructed to

Provide Persistent Absence (1992-

2011) onde figuras de animais recos-

tados parecen durmir vítimas dunha

implacable gravidade, dialogando en

silencio coa verticalidade doutras

grandes figuras humanas de influen-

cia etrusca como Living Room Scene

(2008) ou os fermosos e melancólicos

retratos femininos intervidos por

madeiras e resinas pintadas. Unha

exposición que incita a pensar nunha

esfera biográfica ampliada en poética

universal, onde o tempo se prolonga e

os significados se multiplican. 

MARK MANDERS
CURCULIO BASSOS
CGAC, Santiago de
Compostela, até o 14
de outubro.

Biografía dunha escultura
C. M. D.

Vista  da  exposición Mark
Manders. CGAC,  Santiago
de  Compostela,  2014.
©  Mark Ritchie
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