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ARTISTAS
E PUBLICOS
MAR CALDAS
Cunha traxectoria de once edicións, o Certame de Artes
Plásticas da Deputación de Ourense consolidouse como unha
das principais iniciativas do ámbito galego en ofrecer un
grande apoio ás artes plásticas. Un labor fundamental nun
sector no que resulta tan necesario estimular a produción dos
artistas como alimentar inquietudes entre os públicos.
O traballo do artista plástico non goza de demasiado
recoñecemento social -non é unha profesión socialmente
valorada, a pesar da súa obvia contribución ao incremento do
acervo cultural- e a súa actividade percíbese dun xeito difuso
-en xeral, non se percibe cal é a súa función social nin en que
consiste o seu labor na actualidade; a media da poboación,
probablemente, continúa asociando a actividade artística á
figura do pintor tradicional.
En comparación con moitas outras profesións, segue sendo
unha profesión pouco definida, escasamente regulada, cuxo
desempeño leva un alto grao de gratuidade e uns retornos
incertos. Na ampla xeneralidade, os artistas teñen que
desenvolver un segundo traballo (considerado como tal desde
o punto de vista da vocación; desde o punto de vista económico
o segundo traballo, máis ben, debería denominarse o de
artista). Producir é unha actividade que, se a consideramos
como un investimento propio, ten un alto grao de risco.

Profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra
e directora da Sala X, sala de exposicións do Campus de Pontevedra

Aprazaríase a súa retribución ao momento da venda da obra,
no caso de que esta se producise.
Por iso, unha iniciativa como esta, preséntaselle ao artista
mozo como unha vía para ver recompensado o seu traballo
máis aló das leis do mercado, así como para velo recoñecido
a nivel simbólico. Aínda máis, a xenerosa dotación dos
premios deste certame -poderiamos dicir que se aproxima
máis ao perfil dunha bolsa de creación que ao dun certame
convencional- permítelle ao artista reinvestir no seu traballo,
incentiva o desenvolvemento da súa investigación plástica.
O atractivo desta convocatoria para os artistas queda ben
patente no elevado número de traballos presentados nesta
edición; na que ten transcendido o ámbito local, converténdose
nun certame no que participan artistas de toda Galicia, de
Madrid ou de Euskadi; e, sobre todo, na alta calidade das
obras artísticas e nas súas achegas aos parámetros da arte
contemporánea.
Para apreciar isto, basta con facer un breve comentario das
obras premiadas e destacadas nesta undécima edición.
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Abundan os traballos realizados en medios anteriormente
minusvalorados fronte ás grandes categorías artísticas
convencionais -pintura, escultura- e que viñeron trastornar
tanto a xerarquía clásica entre disciplinas como a idea de
pureza do medio artístico empregado, así como a renovar a
noción de arte.
Así, a obra fotográfica gañadora do primeiro premio, do artista
ourensán Fernando Durán Arriero, posúe un compoñente
narrativo-cinematográfico que suscita misterio e intriga no
espectador e leva consigo unha actitude performática e de
posta en escena na súa realización. Elixindo un momento
que condensa acontecementos pasados, esta imaxe expón o
presente e anticipa o porvir, recorrendo á noción de instante
fecundo, propia da pintura representacional e, posteriormente,
explorada desde certas formulacións cinematográficas ou
fotográficas.
A obra “Matthen”, do coruñés Jesús Madriñán, poderiamos
situala nalgún punto entre a herdanza do retrato fotográfico
que prima o saber-facer -isto é, o bo uso da técnica e a
construción obxectiva da imaxe- e o saber-ver ao que sempre
aspirou unha vocación máis pictorialista -isto é, a capacidade
de transmitir emoción ou de aproximarse ao universo sensible
do retratado, aínda desde a seriedade, o hieratismo e a pose
estatutaria deste. Por outra banda, polo seu gran formato e ao
igual que a obra anterior, inscribiríase na tradición da fotocadro.
O artista madrileño Ignacio García Sánchez, en “Cidadán de
pleno dereito”, válese do mediano formato, utiliza modestas
técnicas e soportes -papel, tintas, acuarelas- e emprega
unha linguaxe que remite á ilustración. No seu traballo
vincula estética e política, sen que unha dimensión actúe
en detrimento da outra. O contraste entre a factura doce e a

mensaxe agre crea un fermoso efecto, estimulando a reflexión
no espectador e proporcionándolle, á vez, pracer sensorial.
Os merecedores de dous accésits, os coruñeses Olmo Branco e
o colectivo Batbirulau, empregan tamén novos medios -neste
caso o vídeo- e, con todo, as súas propostas van bastante
máis aló da especificidade dese soporte. A obra videográfica
de Olmo non se pode apreciar sen considerar a dimensión
procesual do traballo ou o seu carácter de intervención sitespecific. O inventivo traballo de Batbirulau, “O coche de San
Fernando”, é un híbrido entre teatro e curtametraxe -quizais
vídeo-clip- no que tamén hai algo de espectáculo de maxia
e humor.
Esta fusión de disciplinas e linguaxes tamén está presente
nas obras finalistas: Miren Xare Álvarez, desde San Sebastián,
achega un traballo que se sitúa entre a intervención, o rexistro
e a instalación; a pontevedresa Andrea Outeiral, entre a
instalación e o obxecto escultórico, coa súa obra reconsidera
as convencións pictóricas; e no vídeo de Jonathan Bellés
García, de Valencia, quedan fusionadas a linguaxe fílmica e
a danza xestual.
Se seguísemos comentando as obras que se poden ver
nesta exposición, continuariamos comprendendo, a través
do que expoñen e como o fan, os camiños polos que hoxe
transita a arte contemporánea. E é neste sentido, no que
este certame tamén cumpre un fundamental labor: achegar
a arte contemporánea a públicos máis amplos, facilitar a súa
comprensión e o seu goce mediante a familiarización, divulgar
as creacións artísticas, de tal modo, que se crebe a barreira,
aínda existente, entre artistas e públicos.

OBRA
PREMIADA
páx. 8
OBRA
SELECCIONADA
páx. 13
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1 º pr e m

io

fernando durÁn
arriero

sen título
analóxico 6x7, Mamiya 7 II
150 x 132 cm

m
2 º pr e

io

jesús madriñán fernández

matthen
mixta: fotografía gran formato analóxico
85 x 94 cm
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a ccesit
olmo blanco
fuentes

intervención nos baños
do modus vivendi
vídeo. 31’

3 º pr e m

io

ignacio garcía sánchez

cidadán de pleno dereito (full citizen)
tinta e acuarela sobre papel
70 x 100 cm

BATBIRULAU (COLECTIVo ARTÍSTICO)
PATRICIA AGUDO MAZA

a ccesit

o coche de san fernando
vídeo. 3’
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JoNATHAN
BELLÉS GARCÍA

ON
cur tametraxe. 3’ 50”

FI N A L I

S TA

miren xare
álvarez
beracoechea

fronteiras do ausente
mixta
290 x 154 cm

FI N A L I

S TA

andrea outeiral diez

s/t escritorio
tapizado
medidas variables

david catá

segunda pel
fotografía
86 x 86 cm c/u

FI N A L I

S TA
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LOIS PATIÑO LAMAS

paisaxe-duración. carreteira
vídeo HD. 4’10”

elara elvira núñez

os perigos do wifi
grafito, acrílico e óleo sobre papel
70,5 x 70 cm

[páxina seguinte, arriba]

maría pinal trashorras

soldados
fotografía, plóter
99 x 70 cm

[páxina seguinte, abaixo]

miren xare álvarez beracoechea

s/t
mixta sobre liño
176 x 158 cm
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basilisa fiestras cachafeiro

s/t da serie górgonas
debuxo, grafito sobre papel de gravado
medidas variables
marta BRAN

cuatro esquinitas tiene mi cama...
debuxo
(impresión dixital, rotuladores de cores e tinta chinesa)
120 x 100 cm c/u

Verónica vicente álvarez

unha estratexia da apariencia
per formance
vídeo HD 6’ 14”

Elena campos lima

des-información
mixta
15 x 15 cm
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tamara feijoo cid

our sorrows
[páxina anterior, arriba]

Gloria carolina
arias vázquez

témpera sobre papel
81 x 21 cm

noite polar, residuos
montaxe fotográfica
151 x 78 cm

marta rodríguez cerviño

joan morera

s/t (conociendo a un estraño)

visión da paisaxe II

fotomontaxe (5 fotos). 33,4 x 30,5 cm c/u

papel e carbón
83 x 110 cm
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estéfani bouza arnoso

amarelo
fotomontaxe
fotografía (impresión lambda montada sobre aluminio)
112 x 180 cm

maría magán lapón

prisioneiros
bordado sobre tea
240 x 110 cm

carla vijande del rÍo

Andrea Tenorio, diciembre de 2010
óleo sobre lenzo
100 x 132 cm

Sofía grandio barrio

o soño hiperactivo
vídeo-instalación. 3’ 58”
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jose maría gonzález larrey

retornos
Instalación escultórica
50 x 50 x 50 cm

raquel martínez ortiz

fabricando odio
lapis de cores sobre madeira
118 x 138 cm

arkaitz rodríguez brage

composicións
lapis sobre papel (caderno)
13,5 x 21 cm

begoña ante álvarez

silencios
fotografía dixital (díptico)
98 x 68 cm c/u
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