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O AZAR

Alex Mene

Artista e membro do xurado

Este texto leva como título o nome do membro do xurado máis importante.
O que nunca falla, mesmo se non o chamas ou convocas, el estará
sempre aí, para ben e para mal, por ausencia ou por presenza. Porque
isto de seleccionar e premiar semella moi doado, pero ten o seu aquel.
Na meirande parte dos certames de artes plásticas escóllense, como
expertas, persoas que teñan algún tipo de relación coa escena artística,
o cal está ben, pero non é o óptimo porque é moi limitador e reforza a
endogamia deste e doutros sectores culturais. Eu penso que cantas máis
olladas e máis distintas mellor. Estou a favor de que nos concursos
literarios, mulleres e homes da ciencia e das artes estean neses xurados, e
que entre os que xulgarán unha competición de artes plásticas se inclúan
persoas que procedan de diferentes campos e teñan formacións diversas:
literatura, deporte, arquitectura, física, química, pedagoxía... O que
importa é que teñan a formación, a capacitación e pulos abondos para se
enfrontaren a ese reto, non a disciplina na que desenvolven o seu traballo.
Pero isto éche ben raro. Os que andan a nadar (e, por veces, gardan a
roupa) polos escenarios literarios, artísticos e científicos escollen, ou non,
aos seus colegas, alumnos, profesores, amigos, coñecidos e saudados. E
os do teatro ou do cine fan outro tanto... Co cal o minifundismo, ademais
dun éxito rotundo pero moi limitador e propio dun pobo sen visión de
futuro, chegou para ficar como forma dominante de organizar as nosas
leiras e terriñas. Que medo temos de que unha noite de inverno un viaxeiro
entre nos nosos dominios tan pacientemente valados e pete na porta da
casa, que risco perder o noso poder de influencia e persuasión... Non vaia
ser que nesas redes que guindamos ao mar se produza un buraco por onde
se coen peixes que non son do noso agrado. Ou que apareza algunha balea
pillabana ou un gran tiburón branco que morda a man que lle dá de comer.
Será por isto que mesmo existen concursos convocados baixo o estandarte

das boas prácticas onde todo o mundo sabe quen será a persoa gañadora
antes de que acabe o proceso? E que nalgúns certames literarios o premio
é ben coñecido antes do ditame do xurado, a pesar do suposto anonimato
na presentación de orixinais. Será, como din as vellas do lugar, que che
hai moitos trasnos e biosbardos.
As máis das veces só veremos nas seleccións feitas en moitos certames
o que a determinados membros do xurado lles gusta ou queren apoiar,
e aquilo que non lles gusta ou queren vetar –por razóns artísticas,
ideolóxicas ou de contido– ficará esquecido e fóra dos circuítos. Daquela,
e por mor diso, e dalgunhas outras tristísimas “continxencias”, chegamos
á conclusión de que en cada xeración hai uns e unhas artistas (sobre todo
unhas) que poderían ser pero non foron: danos colaterais.
Pola miña parte, compartir con vós que o xurado desta presente edición
tentou valorar todas estas cuestións e un feixe máis delas diferentes. Que
procuramos que todas as técnicas, soportes e sensibilidades estivesen
presentes, e valoramos non só os resultados, senón tamén os intentos.
As reflexións deste xurado desenvolvéronse sempre dentro do respecto
ao outro e do diálogo construtivo, con encontros e lóxicos desencontros.
Guiounos a ansia de compartir e aprender entre nós e, tamén, das pezas
que tiñamos diante. Iso si, cada un e cada unha coas súas fobias e filias,
cos seus medos e prexuízos, como ten que ser, porque mesmo iso hai
que defendelo e argumentalo e porque a arte, se é algo, é, por riba de
todo, emoción.
Pero o azar, ese amigo rebuldeiro do que lles falaba ao inicio, sempre
anda por aí ás agochadas. Por iso, ou por outro motivo, igual, estimado e
estimada artista concursante, a túa obra está seleccionada este ano. Ou
igual non. Máis aínda que o teu nome non estea nesta lista, non deixes
de presentarte a máis concursos e certames, porque un día a túa ollada

se cruzará coa de alguén que se deteña para sostela e, mesmo contra
todo prognóstico, o teu traballo será recoñecido. Por moitas razóns:
porque ese ano hai moi poucas obras con esa técnica túa tan particular;
porque ese xurado che resultou acaído; porque che saíu unha peza moi
fermosa aínda que ti non o creas; porque alguén tremeu ao ver o teu
traballo por un deses fíos que a casualidade tece e destece e que fai que
compartades unha experiencia ou sensación; porque a obra que presentas
é algo orixinal agora, pero non antes nin despois; porque a forza de ver o
teu traballo un membro do xurado recapacita e ten que recoñecer que o
que antes non lle gustaba está empezando a non deixalo indiferente. Por
todas estas razóns e por moitas outras, máis ou menos pertinentes para o
teu caso, nunca deixes de presentarte e de intentalo. Manda algo no que
ti creas, mesmo se nunca chegas a determinadas metas; seguro que a
carreira pagou a pena. Se non tes diñeiro para marcos caros, preséntao
sen eles, para cravar directamente na parede; ou se pesa moito e non tes
cartos para envialo, cambia de técnica e presenta un vídeo, ou un feixe
de debuxos nunha carpeta, pero non deixes que ninguén, nin ningunha
circunstancia, che impida aprender a voar. Colle aire e lánzate co mellor
dos teus sorrisos. Voa. E, ao final, a casualidade colocaranos na nosa ruta
e no noso sitio, ou non. O azar!

OBRA
PREMIADA
páx. 6
OBRA
SELECCIONADA
páx. 10
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1o
Miren Xare Álvarez
Beracoechea

Easting Northing Elevation
litografía ampliada
transferencia sobre papel
140 x 140 cm
e instalación escaiola sobre
madeira 200 x 200 cm

[esquema da instalación]

Neves Seara Palacio

Golondrinas I (Olor a verano)
mixta: acuarela e collage
70 x 100 cm

2o

9

Alexandre Prada Souto

Cómprate una vida
fotografía dixital sobre lenzo
150 x 190 cm

3o

8

María del Pilar Boullosa
Álvarez

Belleza forzada
instalación 190 x 90 cm

Fernando Durán Arriero

54.206387,67.222158
fotografía analóxica 120 x 150 cm

10

Alberto Ardid de Cabo

A coroación do non
mix ta - escultura
130 x 190 cm

Saudade Artiaga

Buscando el Norte
fotografía
112 x 150 cm

11

María Castellanos Vicente

Cuerpo
vídeo DVD Pal

David Catá

Secuelas 03
acrílico sobre lenzo
130 x 100

David Catá

Ni conmigo, nin sin mi, 01. Cosido real
fotografía
70 x 70

Lois Costas Pereiro

Masti Blue Beard
lapis policromado sobre papel
3 pezas, 20 x 14,5 cm c/u

Hugo Crespo Pazos

Tiempos difíciles
impresión dixital
120 x 90 cm [12 pezas, 30 x 30 cm c/u]

Natalia Domínguez Torres

Sen título
inter vención fotográfica
20 x 23,9 cm

14

Mireya Fernández Díaz

Liñas
costura sobre tela
2 pezas, 40 x 40 c/u

Juan Gil Segovia

Sen título
acrílico sobre madeira
medidas variables

15

Raquel Gómez Vázquez

Caperucita en fuga
técnica mixta
21 x 14 x 15

Ana Belén González Dobarro

Hicimos los deberes! Ahora maletas
jóvenes
técnica mixta
169 x 135 cm

Marta López López

Peligro! No crucen las vías
debuxo sobre papel
96 x 164 cm [21 pezas, 29,5 x 21 cm c/u]

Eva López Uribarri

Ocaso
material textil reutilizable
150 x 110 cm
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Minerva Losada Rivero

El discurso
instalación e audio
24 x 19 x 15 cm

Minia Martínez Seijas

Pim-Pam-Pum
CD Stop Motion
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Miguel Monasterio

Coartada
fotografía
4 pezas, 30 x 36,5 c/u

Sheila Pazos Silva

Qué pasa ahí fuera?
fotografía, copia lambda con metacrilato
70 x 90 cm
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Soraya Redondo Taboada

Presenza
pintura
80 cm de diámetro

Sabela Rial Zamudio

Conserva-la calma
botes de vidro e impresión sobre papel
cebola
medidas variables

Arkaitz Rodríguez Brage

Yo siempre quise ser un chico malo
vídeo HDV PAL

Carlota Salgado Leal

Peinarse como poética do durante
escultura e debuxos con grafito sobre madeira
1,25 x o,35 x 0,25 cm
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Beatriz Suárez Saa

Muro agrietado
acrílico sobre papel
65 x 50 cm

Beatriz Suárez Saa

Inmaculada inocencia
escultura
170 x 100 x 100 cm
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Andrea Valado Díaz 7

Mis abandonados cabellos
fotografía dixital
66,7 x 100 cm

Andrea Valado Díaz 6

Bellolimbo
fotografía dixital
2 pezas, 70 x 100 cm e 74,6 x 100 cm
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Verónica Vicente Álvarez 12

Entre bambalinas
fotografía dixital, impresión lambda RC 5
5 pezas, 20 x 30 cm c/u

Diego Vites 27

Pintura disidente
técnica mixta sobre algodón
montado en listóns de madeira
medidas variables
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