
Para min toda viaxe é en si
mesma un acto creativo; a miña
disposición de artista viaxeira é
xeralmente de apertura e gran
receptividade ante as novidades
que se presentan no camiño. A
partir da interiorización, da
aprendizaxe e da exterioriza-
ción desas novas experiencias
dispáranse os sentidos, e a ima-
xinación é capaz de crear e con-

cretarse en novas realidades. Xorde unha forte
necesidade de comunicación, que podería tradu-
cirse nunha grande enerxía expansiva. Por iso,
cando un se expón e emprende unha viaxe en
certo xeito comprometida —e destas xa fixen
varias—, hai un desexo inicial difícil de racionali-
zar; pode ser unha mestura de motivos: explorar,
investigar expandirse…, pero hai algo subxacente
máis básico e común a calquera iniciativa, como
a explicación de Mallory no seu intento de esca-
lar o Everest: «porque está alí», esa é razón sufi-
ciente para emprendelo. 

Con respecto á Antártida, toda esta experien-
cia faise dobremente intensa, porque aquí esa
disposición de camiñar cara a algo descoñecido e
inesperado é máis real que nunca; a Antártida é
aventura, risco e dificultade. Todo isto é algo
imprescindíbel no mundo da creación de calque-
ra tipo; creación é case un sinónimo de descubri-
mento, que pasa por varias fases, dende a difi-
cultade, incomodidade e medo subxacente a
concibir e dar forma concreta a algo á absoluta
satisfacción e sorpresa de ver que de todo ese
caos primordial xurdiu, aparecido, tomando
forma neste mundo tanxíbel ou intanxíbel, algo
novo. 

É fascinante como nese lugar, tan preto da
Nada (a Nada mística, Mu para os budistas), se
agudizan todos os sentidos; cando un permanece
no alto do glaciar os sons do corpo adquiren
unha presenza tal que o corazón, a saliva, o estó-
mago son sons do mundo, e, se un se concentra
un pouco, parece que poida oírse o propio san-

ppaammeenn  ppeerreeiirraa
falei moito da Antártida 

nos dous últimos anos. Antártida sabe 
a misterio, ten o atractivo do descoñecido.

Eu son unha artista viaxeira, non é que 
me guste viaxar exactamente, simplemente 

a vida lévame e eu déixome levar.
Pamen Pereira

gue correndo polas veas; sempre hai algo que che
recorda que é aquí e agora. A sobrecarga senso-
rial é causada por poucos elementos: sol, ceo,
xeo, luz, frío: alí o mundo é o noso corpo.

De volta ao meu estudio, reflexiono sobre a
experiencia testemuña nese mundo dos xeos e
das augas profundas; non sei como explicar o
atractivo que este lugar tan extremo e desafiante
ten para min: Antártida, salvaxe, romántica, tem-
peramental, inaccesíbel ás veces até para si
mesma, sen medida e en ocasións cruel e desor-
bitada; todo isto para o bo e para o malo. É unha
satisfacción cando un se atopa coa súa verdadei-
ra natureza, que xulga ás veces tan inxustamente
e se atreve a recoñecer que no fondo non hai
nada inaceptábel.

Agora comprobei que o corazón da Terra late-
xa forte debaixo do abafador abrigo branco, que
as montañas xeadas e os carambelos das miñas
esculturas e os meus cadros existen, que a Lúa
tamén suca eses mares, que os glaciares son poe-
tas da luz e do aire. Poesía na súa esencia. É o

lugar idóneo que acompaña ese xeo que arde
dentro de nós, que ás veces nos purifica e ás
veces nos consome. 

A arte como proceso de investigación A pre-
senza do home na Antártida é en si mesma un
desafío. Ante a insólita, estraña e cativadora bele-
za desas situacións extremas, é tarefa do artista
—e así foi dende a antigüidade— elaborar un tes-
temuño, dende a propia experiencia de recoñece-
mento e de reflexión, sobre a identidade ontoló-
xica do ser humano, como é a súa relación coas
forzas misteriosas da natureza e coas enerxías
sutís relacionadas coa conciencia. Por iso defendo
a arte como outro xeito de investigar. Neste sen-
tido, o artista ten un lugar de responsabilidade á
hora dun estudo do medio dende a observación
e contemplación da natureza en constante move-
mento. As súas mutacións ou transformacións e a
misteriosa constante que as ordena son un xeito
de falar da existencia. Metáforas que nos falan da
inseparábel relación entre o material e o espiri-
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vidual e colectivo, universal, e con gran forza
expansiva. E pode chegar ao público dun xeito
moito máis directo, a través da emoción. Esta é
unha empresa na que merece a pena arriscar, a
arte ten tamén alí moito que sentir, descubrir,
descifrar e compartir. 

Un chega alí (falo sempre da miña experiencia
persoal) cos plans grandes ou pequenos do seu
ego, e os seus elaborados proxectos e o seu cas-
telo parecen esborrállase ante algo que supera
calquera expectativa. 

Eu son unha persoa deliberadamente solitaria,
e gran parte dos meus plans ían dirixidos nesta
dirección. Neste sentido teño que dicirvos que lle
tiven que dar volta á tortilla, como se di en Espa-
ña, porque, salvo os días que se me permitiu estar
no refuxio no alto do glaciar Bos Aires —expe-
riencia que desexaría repetir agora co paso máis
firme do que coñece o camiño—, o que me ato-
pei alí foi unha profunda experiencia social; con-
vivín diariamente con máis xente na base Espe-
ranza ou no Irizar neses dous meses que en todo
un ano na miña casa. 

E a revelación foi por un camiño diferente ao
que eu me esperaba, nun lugar posibelmente dos
máis illados do planeta; con menos interferencias
é máis fácil distinguir as tres manifestacións que
coñecemos da nosa intuición do Absoluto: Mate-
ria, o que usa a alma para vestirse; Enerxía, o que
usa a alma para obrar, e Substancia Mental, o que
usa a alma para pensar. E, en relación con ela, alí
foi un lugar idóneo para descubrir exactamente
que quere dicir isto de que cada mente esta
conectada a todas as demais, porque todas utili-
zan unha determinada cantidade de substancia
mental. A mente dunha persoa non está total-
mente separada do resto, aínda que así o pareza;
cada mente está en contacto coas demais, aínda
que a maioría das veces hai tantas interferencias
que non parecemos ter conciencia diso. Alí, afas-
tada de interferencias, dinme conta de que os
meus pensamentos non eran exclusivamente
meus, os nosos pensamentos están en estreita
dependencia cos pensamentos que nos rodean.
En base Esperanza foi o meu primeiro contacto
con esa Substancia Mental Universal, o universo é
unha cousa viva, marabillosa e vibrante, que
pensa. A mente única. ❚

tual, que foron sempre constante motivo de
investigación e inspiración para os artistas.

Reflexións dende a totalidade, intuicións do
microcosmos ao macrocosmos.

O obxectivo é tratar de comprender e expresar
todas estas emocións que se xeran da observa-
ción e reflexión das diferentes realidades a través
da capacidade intuitiva da arte. Di Jorge Wagens-
berg, director do Museo da Ciencia de Barcelona,
no seu libro A rebelión das formas: «o complexo
coñecemento humano actual ten unha compo-
ñente científica, unha revelada e outra artística .
Primeiro foi a arte, logo a revelación e logo a cien-
cia. O gozo do ritmo e da harmonía xorden e con-
solídanse no interior do individuo, quizais por
reflexo do ritmo e da harmonía do mundo exte-
rior. Admirar a beleza predispón a comprendela».

A grandeza da arte está en que pode intuír sen
necesidade de comprender, e con isto identifíco-
me moito. Unha obra de arte con beleza ou sen
ela ha de ser capaz de transmitir unha complexi-
dade dunha mente á outra. Este é o obxectivo
máis ambicioso do proxecto; neste caso, respecto
ao continente antártico, era ler a forma interior
dunha paisaxe que exhibe simultaneamente
todas a oposicións: baleiro e plenitude, finito e
infinito, conxelación e ebulición, visíbel e invisíbel,

luz e escuridade; achegarse á súa estrutura inter-
na e comprender esa relación de inmanencia e
transcendencia da conciencia a través da materia.
A súa resonancia divina. Non é tan diferente do
traballo dos científicos, máis ben diría que son
complementarios; a inquietude que persegue ao
científico é parecida sen dúbida á que persegue
ao artista. E é realmente estimulante e nutritivo o
intercambio de información, coñecementos e
puntos de vista que se xeran cando a ambos os
campos os move a mesma paixón. Así era antiga-
mente: arte e ciencia e relixión (na mellor das súas
acepcións) traballaban xuntas. Iso sentín no Irizar
na longa viaxe de volta.

A Antártida ten hoxe un futuro incerto, a todos
os que nos achegamos a ela conmoveunos e sen-
tímonos responsábeis de protexer e intervir o
menos posíbel alí onde aínda se conserva o máis
puro, o esencial, os misterios do que fomos ou foi
o planeta, e talvez do que será. É necesaria unha
toma de conciencia e responsabilidade da huma-
nidade que, por encima dos intereses económicos
que parecen non ter medida nin escrúpulos, sirva
para reforzar e consolidar o tratado que a prote-
xe. Confío plenamente na arte como un bo vehí-
culo de comunicación para esta tarefa, xa que uti-
liza a linguaxe máis directa ao subconsciente indi-

Yo soy el error.

Cornos, planta,

viño e ferro.

24 x 25 x 15 cm.

1989.  Cortesía

Galería Trinta.

Fotografía: Pepe

Caparros. 

Sen.

Zapatillas, pan de

ouro e cera.

18 x 12 x 25 cm.

2002. Cortesía

Galería Trinta.

Fotografía: Pepe

Caparros.  



El curso circular de la luz.

Fume e pan de ouro sobre madeira. 92 x

150 cm. 2005. Colección particular.

Fotografía: Pepe Caparros.



Todo nelas evidencia, pois, provisionalidade e
impermanencia, pero, xunto a este feito —e
obsérvese como isto se produce dun xeito contra-
ditorio en relación co apuntado—, xorde nelas un

paradoxal sentido de conxelada
perdurabilidade, un curioso
sentido que se deriva do carác-
ter fotográfico que estas ima-
xes adquiren. O uso, neste sen-
tido, duns constantes fondos
brancos sobre os que se recorta
o negro e flamíxero silueteado
dalgúns instrumentos musicais
ou de certos corpos configura a
imaxe conxelada dun volume
ausente e, por iso mesmo, pre-
sente.

É por ese motivo polo que,
aínda sabendo que non estamos ante obxecto
real ningún, somos conscientes de que os perfís
empregados nas pezas actúan como o solapado
negativo duns inaprensíbeis referentes; uns refe-
rentes, por outra parte, que coñecemos que esti-
veron alí, aínda que este feito se producise tan só
durante un determinado e preciso momento.
Unha tensión enerxética semellante á que conci-
ta o acto fotográfico (a ardente e punzante pre-
senza do que xa queda por sempre detido e con-
xelado) devólvese, pois, no interior dun universo
que, a pesar de todo, continúa explorando o
baleiro constitutivo de todos os obxectos.

O oco e a ausencia deveñen, como consecuencia
diso, centro dunha saturada ocupación, unha ocu-
pación que se vertebra como discurso mandálico ao
redor da inconsciencia dunha visión. Soño, pesade-
lo e aparición configuran, dende esta perspectiva, o
fantasmal relato dunha intermitente e pasaxeira ilu-
minación. Porén, a finalidade que se desexa conse-
guir con ela afástanos, tal e como é habitual na
nosa artista, de calquera veleidade metafísica. O
universo de espectros suscitado, por conseguinte,
sempre toma un sentido impuro. De aí que na mos-
tra actual a natureza adquira a consistencia dunha
incontaminada néboa, unha néboa a través da cal
se exhala o anhelo de vacuidade que subxace en
todas as nosas empresas e desvelos.

A pintura actúa como instrumento de reflexión
e, polo tanto, como vía de coñecemento e análi-

a sospeita do lume
(…) Convertido o debuxo en

trazo dunha sutil pegada que se
sabe próxima á destrución, esas
obras recollen o instante previo
a unha hipotética desaparición.

David Pérez
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se dunha realidade oculta cuxo desenmascara-
mento non pode ser levado a cabo de xeito racio-
nal. Este feito provoca, por iso, que calquera dos
intentos emprendidos en tal sentido teña que
apoiarse nunha linguaxe de resonancias simbóli-
cas. Como se pode sospeitar, constatar a forza
desa linguaxe é algo ao que dun xeito permanen-
te nos invita Pamen Pereira. Á súa vez, intuír que,
pese a todo, a linguaxe simbólica non pode ache-
garnos máis que dun xeito parcial a este tipo de
realidade é un aspecto ao que tamén nos impele
a nosa artista. A súa tarefa devén, en certo senti-
do, ingrata. A nosa mirada, polo contrario, non o
é. Na tensión xerada a través dese conflito é
onde, precisamente, se pode escoitar a música do
baleiro. ❚ Catálogo Heisses Wasser für den Tee, Schaf-

fhausen (Suíza), Museum zu Allerheiligen, 1996.
Música do baleiro
Pamen Pereira

Na séptupla ringleira de árbores
o ceo está baleiro
música do baleiro

Auga 
ouro potable
a marcha polo río seco

O arquipélago
Yoidad
«Morre e se»

Alento, calor vital
gabinete de traballo
morada de soidade

inmobilidade, corrente mental
cerebro ponte

Terra pura
círculo aberto
corpo de luz

Durante toda a noite
entrou a lúa pola fiestra

O castelo amarelo
o corazón verde
conciencia de branco
cabida de negro

Sexan un
o mago, o orfebre ou a nai

O ceo vermello ao amencer
Esperando a caída do primeiro raio

Recibir, coñecer
sensación, conciencia, corpo

O río e o sol:

Montaña

iluminada polo
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Fragmentos dunha carta 
de Aigo Castro a Pamen Pereira

... É difícil describir os camiños sutís nos que
estou, polos que paso e aos que regreso, e resúl-
tame imposíbel contarche os momentos máis
gozosos; viaxo de norte a sur, de montaña en
montaña, de lago en lago, de casa en casa, de
buda en buda percorrendo lugares dentro e fóra
de min, descubrindo como esa parte de min que
me constitúe pero non me pertence é intensa-
mente en todo o que vivo. Radiante e emociona-
da como o que lembra o camiño de volta.

... en ocasións as fronteiras do meu corpo
disólvense con abraiante facilidade, descúbrome
en cada pedra, pequena folla, grandioso edificio,
fermoso xardín ou presenza humana, talvez nin-
gún lugar sexa estraño para min.

... cada mañá esperto en silencio ao outono
máis belo na miña casa da montaña oeste men-
tres Kyoto enrubia no val.

... en Kyoto a miña fermosa casa ten tellado e
podo escoitar a chuvia, pero eu, neste corpo meu
aprendo a deixar entrar a luz do sol e a da lúa
como a bolsa sen beiras, talvez algún día se con-
verta nunha casa sen sombras. 

... Chuvia e lúa. Recoñezo Kyoto escoitando o
ruído do trebón. A chuvia do outono xaponés é
especialmente melancólica; na parada do metro
reza o letreiro «Welcome to Kyoto», mentres un
home parece comer as moedas dos panfletos que
vende, unha anciá con quimono confúndese co
paso de peóns, e eu vou á casa da miña nova
amiga a comer crisantemos.

... Os focos verdes do meu veciño agricultor
nocturno proxectaban fantásticas sombras da súa
horta e do meu xardín no cuarto do meu soño.

Non hai beira
O meu alento desfai
cada mañá á flor da neve... 
... Eu sigo buscando un pouco de luz,
para a miña mente e o meu corpo,
mantéñome atenta e respiro
con alento profundo shinkokyo.

Pamen Pereira

... Zazensha, templos zen Eiheiji, Hôkioji,
momentos sen tempo e expansión da conciencia,
dende aquí regresarei ao norte para descubrir o
inverno, co brillo da luz en ambos os dous ollos e
o corazón sereno. Chyukaisan comprendeuno
ben, alí estaba a morte chamada eu, alta tecnolo-
xía do espírito. 

... Outra vez en Geijitsu no mori, estudio no
Sapporo Art Park, agora a miña fermosa e cálida
casa é de xeo, no exterior todo se esconde baixo
o branco máis puro. Aquí a soidade e o silencio
son tan espesos como a neve, así que traballo con
lume.

O meu alento desfai cada mañá a flor da neve.
Entre metros de neve, a familia Kodou acólle-

me de novo, mergúllome na súa vida, no meu
interior rin e choran os nenos, aprendo a vivir e a
escoitar o denso silencio da neve. Eu sigo buscan-
do un pouco de luz para a miña mente e o meu
corpo, mantéñome atenta e respiro con alento
profundo shinkokyo.

... Cando os nós da alma se desatan, non
queda nin un chisco de terra que non se remova,
velaquí que nesta vida comezamos de novo a
andadura cara á nosa orixe sen orixe, cara ao
noso nacemento sen nacemento, cara á nosa
morte sen morte.

... agora que atopaches a luz dos budas, ou
sexa, a luz da túa mente real, mantena sempre
enfocada, non te ocupes de máis nada. Ela soa é
a que fará zazen, ti só pos o corpo, o zafu e o
silencio... Mírao todo dende esa luz e verás como
todo se esvae como a bruma do amencer, deixa
que te colla da man e te conduza á túa morada;
dá un pouco de medo porque ten nomes un
pouco raros: baleiro, sen orixe nin fin, non nada
non morta, sen asideiro, etc. Pero ti, que te dei-
xaches aloumiñar por ela, non tes medo. Como
poderías telo, se é a que che sostén a man cando
pintas, a que che acende a faísca da intuición, a
que se agocha no fondo dos botes de pintura,
entre os trapos sucios, os papeis rachados?

Recibe todo o meu amor,
Aigo. ❚ Novembro, 1996 
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Tras o labirinto verde
David Pérez
(...) A natureza, ese produto cultural —e por iso artifi-
cial— que conceptualmente esconde a nosa fascinación
polo que escapa á orde, mostra en Pamen Pereira un sen-
tido espectral no que as recentes referencias á vivenda e
á casa —esa especie de segunda pel que constitúe o noso
habitáculo e que actúa como planta na que se edifica a fic-
ción da nosa seguridade— non impide de ningún modo
que poida borrarse o turbulento e fantasmal sentimento ao
que aludiamos. O que nos rodea, aquilo que vemos e o que
somos é, como xa escribía a propia artista con motivo
dunha das súas primeiras exposicións individuais, un
auténtico enigma. 

Partindo disto, a súa pintura intenta abocarnos ao inte-
rior dese enigma a través do roce visual que a súa verde
pel nos solicita mediante a súa doce aspereza. Buscado o
tacto e a presión dese roce, non podemos máis que volver
a lembrar o debuxo que evocabamos ao dar comezo ao
presente texto. Nel —salvo un hipotético e improbábel
contratempo— o cranio continuará estando coroado por
esa botánica sexual que, parafraseando a Dante, non só
move o sol e as estrelas senón, tamén, o propio reino das
tebras. Estas, debido á súa influencia, non poderán xa vol-
ver ser escuras. ❚ Catálogo Metafísica sen ceo, Valencia,

Generalitat Valenciana, Club Diario de Levante e Ivaj, 1993.

A harmonía secreta do invisíbel
Rosario Sarmiento
Os comezos da traxectoria de Pamen Pereira, unha pintora
galega nova, formada e afincada en Valencia, estiveron
marcados nos inicios dos oitenta polo uso de materiais
como a auga, o aceite ou a luz, cos que realizaba instala-
cións de gran carga simbólica e poética que van definir a
súa evolución posterior. Unha evolución na que o obxec-
tual perde protagonismo en función da bidimensionalida-
de pictórica dunha obra de gran formato que partía duns
soportes fotográficos nos que se reproducían reversos de
follas, nervaduras, imaxes carnais que modificaba ou
interviña debuxando ou superpoñendo motivos de referen-
cia, pegadas emocionais que buscaban antes o efecto
mental que o puramente visual.

Pero no proceso de utilización do medio pictórico como
un instrumento de reflexión e indagación, de autoproxec-
ción biográfica, aqueles fondos fotográficos convertéron-
se, nas súas ultimas obras, en neutros espazos brancos
sobre os que só debuxados con fume xorden do baleiro
obxectos, elementos de forte carga alegórica. A imaxe
conxelada e reelaborada, obxecto real captado na súa pre-
senza física, pero cuestionado na súa existencia temporal,
converteuse nunha negra e flamíxera silueta, no perfil dun
negativo captado na súa aura. A obra convértese así
nunha nova interrogante, nun novo estigma do existencial,
do continxente, do tempo e da enerxía, da vida e da morte.

Escritas coa limpeza espontánea dunha paciente, solita-
ria e precisa meditación, estas negras siluetas ígneas son
as testemuñas dunha profunda busca espiritual, os referen-
tes dun médium que busca a razón e o porqué. O lume puri-
fica, elimina o continxente para atopar o esencial; o artista
implícase, percíbeo e fálanos da harmonía secreta do invi-
síbel. É un artista do silencio, un creador de imaxes, un
alquimista ou un bruxo visionario, que nos necesita para
poder falarnos da vida, da orde da harmonía invisíbel da
existencia. Un artista que ten nesta ocasión o perfil, a forza
e a convicción dunha muller fráxil e suave, pero forte,
auténtica e sincera. ❚ Catálogo Heisses Wasser für den Tee,

Schaffhausen (Suíza), Museum zu Allerheiligen, 1996.
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Xerminacións de sombra
Fernando Huici
(...) Hai no xogo de invencións metafóricas de Pamen Perei-
ra unha voluntaria fragmentación que se dispersa entre
territorios alegóricos e recursos materiais moi dispares,
cunha misteriosa enerxía que nace precisamente da apa-
rente fraxilidade e da ocultación. Abandonados xa naque-
les fondos fotográficos nos que monumentalizaba a estru-
tura nervada da superficie dunha folla, característicos dos
primeiros noventa, os traballos recentes que recolle esta
nova mostra persoal obteñen o seu inquietante magnetis-
mo desas imaxes vacantes, invocadas no baleiro que perfi-
la a pegada do fume sobre o papel en branco, ou desoutra
sobre inversión, de escala e de materia, que recorta a emo-
ción dos grandes cumes na quebradiza cocción da codia do
pan ou na nevada ingravidez desa fermosa Auga quente
para o té, que centra e nomea a exposición. ❚ El País (Babe-

lia), Madrid, 13-7-1996

Un só sabor
Víctor Segrelles
(...) Ao longo de todos estes anos, Pamen Pereira creou
obras de extraordinaria beleza e capacidade de evocación,
de sedución. Buscando a transcendencia no proceso que
as xera, proceso impregnado do sufrimento liberador, prin-
cipio de toda intuición creativa. Manipulando materiais
dúctiles, maleábeis, alimenticios, como materia orgánica
en estado de transformación, e elementos e obxectos de
especial simboloxía. Valéndose de confrontacións de con-
ceptos duais para tratar de unificar e harmonizar os opos-
tos, descubrindo un fundamento que los abarque. Proxec-
tando as súas experiencias e emocións en todas as súas
pezas. Fundindo, en fin, a súa vida e a súa obra en Un só
sabor. ❚ Outubro 2002

Odio et amo.

Pan de ouro,

alcatrán e técnica

mixta sobre

papel.

29,8 x 21,1 cm.

1989.

Colección Carlos

Lara Coira. Ferrol.

Fotografía: Pepe

Caparros. 



Pamen Pereira (Ferrol, 1963)

Exposicións individuais: 2007: Ice Blink,

Galería Antonio de Barnola. 2005: El Curso

Circular de la Luz, Galería Trinta. 2004:

Galería Altxerri, San Sebastián. 2003: Un

Solo Sabor IV, Centro Cultural Torrente

Ballester, Ferrol. 2002: Un Solo Sabor II, La

Gallera, Consorcio de Museos da Comuni-

dade Valenciana, Valencia; Un Solo Sabor I,

Galería Trinta, Santiago de Compostela.

2001: Pamen Pereira, Obra Reciente, Gale-

ría Altxerri, San Sebastián; Un Solo Sabor,

Barg Gallery, Teherán; Gabinete de Traba-

llo, o Encontro coa Sombra, CGAC, Santia-

go de Compostela. 2000: Ermita de Nuestra

Señora de Lomos de Orio, Villoslada de

Cameros (A Rioxa); Galería María Martín,

Madrid. 1999: Gabinete de Trabajo, Galería

Cànem, Castellón; Gabinete de Trabajo.

ARCO 99, stand Galería Trinta, Madrid.

1998: No hay Orilla, Galería Trinta, Santia-

go de Compostela; Bolseiros Unión Fenosa,

Museo de Arte Contemporáneo Unión

Fenosa, A Coruña. 1997: La Casa sin Som-

bras, Galería Antonio de Barnola, Barcelo-

na; Tenwa Mu de aru (Heaven is Void),

Recent Gallery, Sapporo, Xapón. 1996:

Agua Caliente para el Té, Galería Emilio

Navarro, Madrid; Heisses Wasser für den

Tee, Museum zu Allerheiligen, Kunstverein,

Scaffhausen, Suíza. 1995: Música do Balei-

ro, Galería Sargadelos, Ferrol. 1994: Músi-

ca del Vacío, Galería Paral.lel 39, Valencia.

1993: Galería Delpasaje, Valladolid; Galería

Abel Lepina, Vigo; Metafísica sin Cielo,

Club Diario Levante, Valencia. 1992: Galería

Rafael Ortiz, Valencia; Galería Trinta, San-

tiago de Compostela. 1991: Galerie Heuwi-

se, Weite-Wartau (Suíza); Galería Pararl.lel

39, Valencia. 1990: Galería Esse, Ourense.

1989: Galería Víctor Martín, Madrid. 1987:

Sala de exposicións Caixa Galicia, Ferrol;

Analogía Hidraúlica, Galería Post-Pos,

Valencia. Exposicións colectivas

(selección): 2008: Destilando Territorios

Comunes, Museo de Cartagena; Bienal de

Alejandría, taller de libros de artista para a

Biblioteca de Alejandría, Exipto; SUR

POLAR Arte en Antártida, Museo de la Uni-

versidad Tres de Febrero Buenos Aires,

Arxentina; Marxes e Mapas, Auditorio de

Galicia. 2007: Artifariti, Encuentros de Arte

en el Sahara Occidental, Tifariti RASD; ART

Chicago 07; Colonia Art Fair 07; ARCO 07.

2006: Sen Xeración, Auditorio de Galicia,

Santiago de Compostela; I Bienal del

Fuego, Museo de Bellas Artes de Caracas,

Venezuela; Naturalmente Artificial, Arte y

Naturaleza en España 1967-2006, Museo

de Arte Contemporáneo Esteban Vicente,

Segovia. 2005: Intervencións artísticas Arte

en la Tierra, Santa Lucía de Ocón, A Rioxa.

2004: A Arañeira. CGAC. 2003: ART Chica-

go’03; ARCO 03; Otras Naturalezas, Castillo

de Alaquas, Valencia. 2002: Plural. El Arte

Español en el Siglo XXI, Palacio del Senado,

Madrid; Galicia Escultura: 20 Escultores,

Centro Cultural Torrente Ballester, Ferrol;

Otras Naturalezas, Monasterio de Santa

María del Prado, Valladolid. 2001: La

Noche. Imágenes de la Noche en el Arte

Español 1981-2001, Museo de Arte Con-

temporáneo Esteban Vicente, Segovia.

2000: ARCO 00. 1999: IV Foro Atlántico de

Arte Contemporánea; Ende-neu, Recent

Museum of Contemporary Art, Sapporo,

Xapón. 1998: Fisuras na Percepción, XXV

Bienal de Pontevedra, Pazo da Cultura,

Pontevedra; Colección de Arte Caixa Gali-

cia: Novos Nomes, Novas Propostas. 1997:

Femenino Plural, Agencia Española de

Cooperación Iberoamericana, Consorcio de

Museos, Universidad Autónoma de México;

Liste’97; ART Chicago’97. 1996: VII Bienal

de Arte Ciudad de Oviedo, Museo de Bellas

Artes de Asturias, Oviedo; Colección de

Arte Caixa Galicia, Estación Marítima, A

Coruña; Femminile Plurale, Generalitat

Valenciana; Palazzo Pinucci, Galería Via

Larga, Florencia; Colección de Arte Caixa

Galicia, Estación Marítima, A Coruña. 1995:

A Arte Inexistente. Artistas Galegas do

Século XX, Auditorio de Galicia, Composte-

la; IV Mostra Unión Fenosa, Estación Marí-

tima, A Coruña. 1994: Sete Visions Actuais,

Xunta de Galicia (itinerante); III Bienal de

Artistas Galegas, Casa das Artes, Vigo;

ARCO 94. 1993: III Mostra Unión Fenosa,

Estación Marítima, A Coruña; XIII Salón de

los 16, Palacio de Velázquez, Madrid; Tra-

zos e Camiños, Centro Cultural, Ferrol.

1992: Semellanzas e Contrastes, XXII Bien-

al de Arte de Pontevedra, Pazo Provincial;

Nomes propios. Imaxes do desexo, Salas

de Arenal, EXPO ‘92, Sevilla, e Museo do

Pobo Galego, Compostela. 1991: II Mostra

Unión Fenosa, Estación Marítima, A Coru-

ña; Libres Sense Límits, Centre Cultural

Caixa d’Estalvis, Castellón; VIII Premio de

Pintura L’Oreal, Casa de Velázquez, Madrid.

1990: II Bienal de Artistas Galegas, Edificio

Banco España, Vigo. 1989: El Papel de los

Noventa, Galería Víctor Martín, Madrid; De

Galicia. Novos Creadores Galegos, Sala

Amadís, Instituto de la Juventud de

Madrid. 1988: 4 Kunstler aus Spanien, Kul-

turzentrum Kammgam, Schaffhausen,

Suíza; Interarte ‘88. 1987: ARCO 87; Noví-

simos (itinerante).

Imaxes de fume
Miguel Fernández-Cid
(...) Dende os seus primeiros traballos, non deixou de insis-
tir nunha unión de contrarios que dá á súa obra un carác-
ter peculiar, unha fraxilidade que a leva cara ao sutil, e un
punto drástico e directo que a descobre entregada en
defensa do proceso de traballo.

Esa unión de aparentes contrarios, á que sabe sacar un
excelente partido, apréciase na importancia que outorga
ao soporte. O papel como método fráxil onde mostrar rea-
lidades entre pasionais e físicas. Como se tratase de dis-
poñer a metáfora dos pensamentos, das sensacións feitas
materia. 

Hai anos, as súas obras aludían a conceptos transcen-
dentes (revolución, relixión, o sagrado, o social, o ritual)
que, progresivamente, foi interiorizando até dotalos de
impulso persoal, incluso pasional. De aludir a cuestións
exteriores pasou a referirse ao propio como eixe, como
centro. Esa evolución séguese nos seus debuxos e instala-
cións, que poden verse como unha especie de diario; aínda
que adoita ter un espazo máis distanciado ao propoñer
imaxes como a serie na que recorre á fotografía como
base, entre 1992 e 1994. Pese a ser directas, domina nelas
un sentido de choque entre o fragmento dun motivo vexe-
tal que servía de fondo e un debuxo realizado en tons ouro,
a modo de pegadas, feridas rituais.

A actual mostra madrileña, que chega tras a celebrada
no Museum zu Allerheiligen, de Schaffhausen (un punto
de chegada para unha artista nova, de devocións estéticas
centroeuropeas), parte dese momento. Dun modo signifi-
cativo, o catálogo da súa anterior exposición ábrese coa
reprodución dunha fotomontaxe. Ambas teñen fondo aná-
logo, o detalle ampliado dunha folla, moi visíbeis os seus
símbolos de enerxía; a primeira ten superposta a silueta

dun edificio en lapas, a segunda o corpo da artista. Desa
incandescencia, dese sacrificio nacen as obras expostas
agora. Obras nas que conviven pequenas esculturas con
aparencia de codias de paisaxe, de fragmentos de terra e
de debuxos nos que diría que pinta con fume.

Rodas de lume, a silueta incandescente dun corpo, ou
mellor o debuxo dunha ausencia xunto a imaxes de bos-
ques definidas pola pegada do fume. As esculturas son
tensas, dominan o espazo, teñen a forza das súas mellores
intervencións. Demostran certo carácter monumental,
malia o seu pequeno formato e centrarse en valores inti-
mistas. Nos debuxos persegue máis a imaxe: o pulso direc-
to de anteriores ocasións deixa paso a un tenteo debedor
do sistema de traballo. Non se traza a imaxe, téntase.

Na unión de ambos os camiños duplícase o sistema
enunciado nun principio: a tendencia a combinar a defen-
sa do proceso e a vontade estética. ❚ ABC Cultural, Madrid,

14-6-1996

Vista isométrica da Antártica. Vista desde

o Mar de Ross. Fume sobre veludo.

132,5 x 186 cm. 2006. Colección

Caixanova. Fotografía: Pepe Caparros. 
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