INTERESES COMÚNS
En memoRia de Luís Seoane
Desde o mítico "gRand touR" que entRe o século
XVll e as pRimeiRúlS décúldas do XX pRomoveu
o movemento poR EuRopúl de todos os mozos
da buR9uesía, pRincipalmente in9lesa, peRo
túlmén alemá!, fRúlncesúl, espútñola, sueca e
mesmo Rusa, é incuestionable úl incidenciúl
dúl Viúlxe e do coñecemento doutRúlS cultURúlS
no mundo dúl úlRte. O descoñecido pRopiciúl
que o ciRtista teñúl unhot otctitude mátis
Receptivúl, que úlCGlbúl sendo un estímulo potRGl
úl cReúltividúlde. As pútiSúlxes. úlS comidúlS,
os idiomúls, as músicots e as idiosincRasicis
doutRúlS peRsoas suscitan inteReses novos
que. sen dúbidúl, se Reflicten núl obRúl dos que
tiveRon esúl expeRienciúl.
Neste sentido, é opoRtuno lembRúlR como
múlRcou úl Gotuguin úl Polinesiúl poRc¡,ue.
indubidúlblemente, sen o seu potso poR
estúls illú!S, úl súúl obRúl non teRíúl úl úlUdúlCiúl
CRoméltica e foRmúll que úl CúlRúlcteRiza.
OutRo Cúlso peiRúldi9máttico é o de ToRRes
GúlRCÍúl, o úlRtistúl uRu9uúliO-Cúltúlléln que túlnto
influíu no constRutiVismo univeRSúll no Cono
5UR, que configUROU tA SÚúl peRSOnúllidotde
plásticúl entRe EuRopúl e AméRica. Igualmente
impoRtante paRa a aRte foi o descubRimento
dúl úlRte ne9Ra que
fixo en PúlRÍS, sen
o wl a obRúl do úlRtistot múllagueño non teRía
Gl foRza expResiva que o define nin existiRían
obRas como "As señoRitúls de Avi9non". Hati que
mencionaR tamén o encontRo de Joúln MiRó
cos suRReúllistas da capitúll fRúlncesa dURúlnte

os anos da pRimeiRúl 9ueRRGl mundial, poRque
ese encontRo fixo apúlReceR o mundo dúls
constelúlcións eo léxico dúl plátsticúl miRoniúlna.
Do mesmo xeito, podemos afiRmciR que
se ISúlúlC Díaz Pú!Rdo non chegúlse a iR ·át
ARxentina, onde coincidiu con Luís Seoane.
seguRcimente non xuRdiRíúl o LaboRúltORio
de foRmúls do que se deRivaRía mátis taRde úl
ceRátmicci de SúlR9adelos.
Evidentemente, estoume RefeRindo aos
9Randes aRtistas da histoRiúl dúl ciRte, peRo
eles non son os únicos que se beneficiúlRon dos
inteRcúlmbios, que Resultúln enRiq,uecedoRes C1
todos os níveis. sobRe todo cando os Clchados
son bidiReccionCliS. PoR iso, nun mundo Cúldúl
vez mátis globúlliZúldo como o actuúll. no que
impeRúl a unifoRmizúlción en detRimento dúl
especiúllidade de cadúl lugúlR. o encontRo que
fcNoRecen os concellos de Cúlstell-PlatJúl d'ARo
e de BRión entRe úlRtistúls empoRdaneses
e dúl Amaíúl Result01 positivo pú!RGl todos
os que buscúln o sentido mátis xenuíno da
cReación úlRtística, máis úlló das tendenciúls
dominúlntes. os ditúldos do meRCúldo e a
meRCúldotecnia dúls feiRúlS de úlRte. poRque
úlO que dát pRioRid01de este pRoxecto é úlo
encontRo peRSOúll, úlO diálogo. át Reflexión,
úlO inteRcúlmbio de ideúls, úlO coñecemento
mutuo entRe uns úlRtistas úlos que se lles
ofRece a posibilidúlde de conviviR uns díGlS
paRGl compaRtiR expeRienciúlS pRofesionúliS.

Ao meu entendeR. C1demúliS. este encontRo
ten un úlspecto positivo poRq,ue Rompe o
esq,uemúl dúl Espú!ñúl RC1diC1I q,ue consideRCI
q,ue todo debe empezúlR ou confluíR no
q,uilómetRo ceRo dú! múldRileñúl PoRtúl do
Sol. un esq,uemúl q,ue configuRou úlS nosúls
estRúldC!s e os peRCORRidos dos medias de
comunicúlción. CReúlndo unhúl mentúllidú!de
centRC1liZC1dORC1 q,ue non se coRResponde coC1
Reúllidúlde multicultURC!I dúl Penínsulúl lbéRiCúl.
GúlliCiCI e CúltCllUñúl son dous teRRitoRios
sltuC1dos xeo9RC1ficC1mente nos extRemos
opostos do EstC1do q,ue teñen vidúl pRopiú! e
xustC1mente C1q,uí RúldicC1 o inteRese deste
evento q,ue estC1blece pontes entRe CIS
cultURúlS 9úlle9úl e CúltC!lá q,ue enRiq,uecen CIS
entidú!des Respectivúls e pRopoRcionúln unhú!
visión máis úlmplú! do mundo dúl C!Rte.
AdemC1is. estúl iniciúltivúl Resultúl beneficiosC1
non só púlRCI os C!Rtistúls q,ue púlRticipúln
nelúl. senón tC1mén pú!RCI úlS poboC1cións q,ue
úl oRgúlnizCiln poRq,ue fai pCilRtícipes os seus
hCilbitCilntes. q,ue. destCil maneiRCil. poden veR
de pRimeiRCI man como CilCtúan os aRtistas
e o ResultCildo do seu tRCilballo. Así. Cil pRimeiRCil
impResión q,ue teRá q,uen visite a exposición
q,ue acompúlñú! o encontRo é a diveRsidC1de
de estilos. de técnicas e de conceptos
estéticos. cun clCilRO pRedominio de pintoRes.
peRo q,ue tamén inclúe escultoRes. É un
ClbCilno Cilmplo no q,ue pRedomina Cil paisC1xe.
aínda q,ue se tRata con libeRdade de factuRa

ou ofRecéndonos visións con 9Ran foRza
desCRitiva (Josep CRUClñas. Antoni MaRq,ués,
Antonio R<(jas Sabalete. Lluís RouRCI o Antón
X. Díaz - Caxoto) e cunha dimensión máis
expResionista, a de MaRía Xesús Díaz. OutRo
tema pRedominante é o da fi9uRC1 humana.
inteRpRetada Cl tRCilvés do coRpo da mulleR.
con opcións máis poéticas ou misteRiosas
como ClS de RebecC1 Ponte. MCliCCil Alonso.
Luís RomeRo, FeRnando CaRballa, Joan RC1set,
MC!Rta R<(jas, JoRdi Rollán ou Alba Roq,uetCil. E.
como non podía seR doutRo xeito, tamén se
pResentCln nC1tuRezas moRtas como Reflexión
do espazo inteRioR ou de obxectos cotiáns
q,ue tRatan Chelo RodRíguez e Joaq,uim Ros.
e C1che9C1s abeRtamente ClbstRactas como
CIS de VeiRas Manteiga. CC1Rmen HeRmo e
CCilRles BRos. E no cC1mpo da escultuRa.
cuRiosamente pReséntase o tRaballo de Tino
Canicobúl e Emili ARmengol, dous aRtistas q,ue
nas obRas q,ue mostRan aluden ao mundo
animal e fano con libeRdade compositiva
e foRmal. É, pois. un conxunto de visións q,ue
VCln desde C1 Realidade máis liteRal atCl a máis
imaxinaRia, aínda q,ue todC1s elas. finalmente.
non deixan de seR expResións peRsoais das
sensacións q,ue CCilda ClRtista peRcibe na súa
vida cotiá.

CelebRemos. pois. pRopostas coma esta q,ue
pRopician un cambio de escenaRios e de
ideas, unha confRontación de maneiRas de
entendeR e de faceR na aRte q,ue, sen dúbida.
teñen un efecto estimuladoR tanto entRe os
aRtistas como entRe o público amante da
aRte.
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