almudena fernández fariña
textos tecidos
A dimensión actual do home
é o resultado da acumulación
de palabras sobre palabras,
de textos sobre textos que
escriben a historia, e que se
sedimentan constituíndo
a superficie da linguaxe que
envolve a vida e o mundo.
Almudena Fernández Fariña
Da profundidade dos corpos nacen as tensións, as
paixóns… todo sobe á superficie, coma burbullas
que se transforman en imaxes acústicas e gráficas
cando perforan e atravesan a pel da linguaxe.
Un texto se superpón a outro, dende a orixe
dos tempos, dende a profundidade dos corpos,
transparéntanse, confúndense, ocúltanse, desprázanse, creando superficies onde aparecen e
desaparecen, onde todos son visíbeis e ningún
descifrábel.
Palabras que emerxen á superficie e escapan
polos buracos dun tecido formado polo entrelazado perpetuo de textos. Textos que se deslizan
pola superficie sedimentándose, creando un
estrato mais unha nova textura.
Unha capa tras doutra, un estrato tras doutro,
a pel da pintura crece mentres os textos son enterrados. ❚ 1996
O corpo que escribe A linguaxe disolvida en pintura, convertida nun acto de escribir que despraza todo o sentido da escritura. É o abandono da
linguaxe como código regular de comunicación, é
a recuperación da exteriorización corporal do discurso que non busca a claridade das mensaxes,
senón a presenza do corpo do que fala.

Unha escritura sometida a leis de fantasía, non
a códigos reducionistas de ortografía, sintaxe,
caligrafía… buscar así a liberdade de trazar, de
soñar, de recordar.
Un discurso imaxinario, a utopía da linguaxe; a
linguaxe orixinal, exenta de deformación, que
non é comprendida pola razón senón polo corpo,
polos sentidos.
Experimentar unha caligrafía de emocións,
unha práctica de expresión que permita pór en
cada letra algo máis que a intención de describir,
explicar, clarificar.
Facer da escritura un acto sen nome, o acto
dun corpo entregándose, despregando a súa propia escritura. ❚ 1995
Así xira o mundo.

Imaxinaría do anAlfabeto É un xogo que parte
da letra para descomprimila da palabra, para
rexeitar a frase, para non obrigala a representar
sons, para desposuíla da pesada roupaxe lingüística, en definitiva, para afastala desa contorna
reducida.
No espazo pictórico as letras atopan a plasticidade prohibida ao alfabeto occidental, fanse
maleábeis, adquiren vitalidade na súa propia
materia gráfica.

Técnica mixta
sobre tea.
195 x 195 cm.
2000.
Colección privada,
Vigo

A pintura é un punto de partida para o que
pode ser a súa imaxinaría infinita, o desenvolvemento de formas sen fin.
Letras sen compromisos, sen asociacións.
Válense por si mesmas, non necesitan alienarse
na palabra, nun discurso; acumúlanse, amontóanse, combínanse para afirmar que poden significar outra cousa, ou non significar nada. ❚ 1997
Batalla Houbo un tempo no que non existían
diferenzas entre escribir e pintar. A función comu-

nicativa da escritura, coma hoxe a entendemos,
era dominio da pintura.
En diferentes épocas e lugares utilizáronse pictografías que non representaban sons, que non
estaban sometidas ao dominio da voz.
Na súa prehistoria as letras foron debuxos, talvez inspirados por formas e movementos da
natureza, talvez impulsados polo pensamento e o
sentimento; podían comunicar, non a través da
palabra senón a través do impacto visual.
Esta independencia dáballe á escritura liberdade e certa universalidade. Despois (en Occidente),
eses sistemas iconográficos evolucionaron cara a
escrituras fonéticas cada vez máis dependentes
da lingua falada, máis exactas e precisas, algo
demasiado atafegante para a expresión plástica.
Aí empezou o distanciamento entre pintura e
escritura.
Tratando de recuperar a vella amizade entre
palabras e imaxes, busco a reconciliación nunha
configuración da pintura partindo da escritura;
así empeza a batalla:
A escritura é arrastrada ao puramente pictórico
e tratada de forma máis plástica ca lingüística; a
cor, as posibilidades gráficas, o espesor do trazo,
a superposición… fan irrecoñecíbel a súa mensaxe, non importa que a lingua sexa a súa materia
obrigada e limitada, a pintura lévaa a un espazo
onde non é medida polo seu significado.
Pero a escritura non é inimigo fácil, xa que percibir unha das súas formas, a máis mínima, xa
presupón un sentido. Existe un coñecemento
mínimo, polo menos do alfabeto, e iso inscribe
inevitabelmente nunha sistematicidade. A pintura
que se reivindica é, así, presa do sistema que pretende eliminar.
É un xogo de devolverse continuamente a
pelota, unha relación de oposición e exclusión.
A escritura non vehicula un discurso, unha idea
subxacente que a complete de forma esencial,
por iso deixa de ser escritura. Esta invalidez pon
en marcha a pintura que se desliza, se reprega
sedimentando o sentido.
A escritura presa na maleza desvela, ás veces,
unha letra illada, un anaco de palabra á que o
espectador-lector recorre intentando descifrar se
a pintura fala de algo máis que de si mesma.
❚ 1998

As palabras teñen dedos Esta obra é unha pel
que non se compón de estratos de células, senón
de capas de pintura.
Cada capa despraza á que foi constituída antes
que ela, pero non a destrúe, porque cores, sucos,
texturas… da capa anterior están presentes na
superposición cutánea; transparéntanse, coma as
veas a través da pel.
Do interno ao máis superficial, cada estrato vai
abrindo paso ao seguinte.
Todas as capas están presentes, todas son fundamentais para a formación da imaxe externa.
Pintar é formar unha pel cargada de sensacións
que fagan sentir, unha pel que toque os ollos do
espectador: un tacto visual.
As palabras teñen dedos que poden envolver,
acariñar, tocar o polo receptor.
Apoian a comunicación, a sublimación táctil co
espectador.
As palabras funcionan coma as terminacións
nerviosas na pel: transmiten rapidamente ao cerebro as sensacións captadas polo tacto visual.
Palabras na pel dos meus cadros; entre as
capas de pintura, letras que se perden, que recupero, aparecen, desaparecen, entre o descifrábelindescifrábel, que se confunden coa pintura, provocan un esforzo de lectura.
As palabras son un pretexto para atraer a mirada, a lectura fai que por un instante a pintura (a
pel) acariñe, envolva, toque os ollos do espectador.
Unha lectura de palabras que engancha e leva
a outra lectura, a da imaxe, a pintura.
A pintura é un espazo de acción, de gozo, de
desexo, de descarga de emocións, de comunicación. É o dialogo entre un corpo e unha tea.
A escritura é razón, reflexión, permite superar
a individualidade e subxectividade da linguaxe
pictórica. É un recurso para buscar o diálogo
cunha mirada. ❚ 1994
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Punto de cangrexo I
Técnica mixta sobre tea. 100 x 100 cm. 2002.
Colección privada, Vigo

Punto de cangrexo II
Técnica mixta sobre tea. 100 x 100 cm. 2002.
Colección privada

É unha pintura que cuestiona as convencións do
soporte, os límites físicos do marco-fiestra (cando
falamos de pintura, comunmente imaxinamos
ese límite físico que nos asoma, ben ao ilusionismo renacentista ben ao obxecto autorreferencial
do expresionismo abstracto). A pintura apóiase
no ámbito mural da arquitectura, precisa da
complicidade co espazo e co contexto onde vai
ser proxectada. É unha pintura que trata de redefinir a súa especificidade reivindicando a posibilidade de existir e reafirmarse no mesmo lugar
onde conflúen outras disciplinas.
A pintura, ademais de cuestionar os límites do
marco e apoiarse no ámbito mural da arquitectura, incide na referencia apropiacionista, no recurso de adquirir un motivo para dialogar coa súa
memoria ou para vinculalo ao contexto onde se
inscribe.
A apropiación de elementos culturais, de referencias á historia da arte, á ornamentación, á
arquitectura, dan paso a lecturas máis ambiguas.
A memoria cultural debátese cunha pintura
que explora, e excede, os límites desa condición
potencialmente decorativa á que tivo que enfrontarse a abstracción dende as súas orixes.

Peón branco
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11 movementos.
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1999

intervencións site specific
Con estas intervencións, os meus traballos
empezan a tomar unha dirección
contaminada, empezan a esvaecerse os
límites con outras disciplinas; a pintura
busca novas relacións ao introducirse no
terreo do deseño, das artes aplicadas e do
repertorio —infinito— da ornamentación.
Almudena Fernández Fariña

KNOTEN. Galería VGO Vigo, abril/maio 2004
Knoten (nó en alemán) é o título duns gravados
de Durero, Sechs Knoten. Son complicados
deseños de nós pechados que se forman nunha
corda sen fin; a corda podía seguirse dunha
punta á outra, e a súa totalidade xeraba unha
figura redonda.
Os Knoten de Durero eran patróns de encaixe,
e suxiren unha aplicación téxtil.
A iconografía de nós e formas entrelazadas
aparece tamén en obras de artistas coma Leonardo e as súas concatenacións.
O propósito das concatenacións era o de servir
como patróns decorativos para artistas doutros
oficios.
Na exposición Knoten aprópiome de patróns
de nós: estes elementos simples convértese nun
módulo que, ao repetirse e virar seguindo principios utilizados en ornamentación e estampaxe
(principios de simetría, rotación e repetición sistematizada), dan lugar a un tecido de nós entrelazados e continuos.

Con estes principios realizo, no estudio, unha
serie de cadros concibidos para que, unha vez
situados na galería, pareza que os motivos continúan repetíndose fóra das marxes do bastidor,
multiplicándose, rotando, encadeándose uns cos
outros, seguindo a lóxica repetitiva e seriada.
Os motivos e as cores dos cadros crecen invadindo os muros, tapizando e atando o espazo da
galería.
A pintura expándese fóra das marxes do bastidor, do marco do cadro; o marco pasa a ser o da
arquitectura.
Os cadros funcionan coma un módulo máis
integrado en todo o conxunto, funcionan coma
elementos extraíbeis do muro. Poderían ser articulados noutras composicións, con outros esquemas de repetición e movemento.
Os cadros están pintados sobre PVC enteado.
Interésame conxugar o uso de materiais de aspecto industrial cun proceso manual e laborioso.
Cheguei a este soporte buscando cadros co
aspecto dunha superficie lisa, aceirada e brillante
coma a dun pavimento de azulexos.
A pintura crea un tecido envolvente, unha pel
de pintura que, ao ser percorrida, se ve interrompida, contaminada pola materialidade dos cadros
pintados en PVC.
A pintura fóra do marco, a materialidade dos
cadros, o colorido, unido ao enfoque xeométrico
baseado en patróns que se repiten, son aspectos
que disipan os límites da pintura para fundirse con
outras disciplinas, coa instalación, co deseño…
mesmo con aquelas que desafían o que constitúe
o concepto de obra de arte, ornamentación,
decoración ou téxtiles.
LATITUDES II: Mural Decó e Pavimento Pintura. Café Moderno, Pontevedra, 2004 As intervencións MURAL DECÓ e PAVIMENTO PINTURA preséntanse na exposición Latitudes II: Pintura-expansión, dentro do ciclo Latitudes, comisariado por
Xose Manuel Lens e programado pola Fundación
Caixa Galicia.
MURAL DECÓ e PAVIMENTO PINTURA foron dúas
intervencións proxectadas especificamente para
os espazos da sede que a Fundación Caixa Galicia
ten en Pontevedra, o Café Moderno.
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Mural Decó O pretexto do mural nace da observación das peculiaridades do edificio que alberga a
exposición, unha construción de estilo modernista.
O Café Moderno presenta un amplo repertorio
ornamental: os estucados dos teitos, a marquetaría, a forxa dos balcóns, os cristais decorados, os motivos pintados nas paredes...
Un motivo ornamental decó,
que decora unha das estancias
privadas, convértese no elemento patrón que, multiplicado, virado e seriado, invadirá
todas as paredes dunha das
salas.
A apropiación, neste caso, é
un exercicio de relación co
lugar, un vínculo coa memoria
do edificio.
A pintura mural combínase
con soportes de PVC, nos que
se reproduce en impresión dixital a forma e a cor do mesmo
motivo, unha mestizaxe da
imaxe industrial (impresa) coa
manufacturada (pintada).
Os cadros de PVC interrompen a pintura mural e, ao
mesmo tempo, camúflanse,
obrigan ao espectador a percorrer a pintura buscando eses
elementos alleos ao muro.
Pavimento Pintura Esta intervención foi pensada para o
espazo onde a Fundación Caixa
Galicia exhibe, de forma permanente, a obra de Laxeiro A
fonte da vida, que forma parte
da colección.
Do cadro do mestre galego
extraio o módulo/patrón, un
retallo de cadro que, sometido
ás mesmas claves de multiplicación e rotación que as definidas
no mural decó, emprego para
realizar un pavimento: un vinilo
impreso cun fragmento do

cadro tapiza todo o chan do
espazo.
Ademais da apropiación
como exercicio de diálogo coa
memoria do lugar, trato de
facer do pictórico un elemento
deseñado, funcional, que interacciona coa arquitectura e
depende dela.
A pintura atopa un novo
emprazamento; fóra do muro
convértese en algo funcional,
nun elemento deseñado, que
esixe do espectador o seu uso:
ser pisada, percorrida, e non
unha mirada frontal.
HOLAMBRILLA. Bienal de
Pontevedra 2004. Pazo da
Cultura, Pontevedra Para a
intervención que presento na
bienal aprópiome dun elemento
decorativo: o motivo dun azulexo do século XV que pertence á
colección do Museo de Pontevedra. Tomando ese motivo como
patrón e seguindo un esquema compositivo de
multiplicación, repetición sistematizada e simetría,
xérase un campo de entrelazados continuos, liñas
que volven sobre si mesmas. Unha trama que
cobre a superficie do muro e que podería crecer
infinitamente de non estar contida nas liñas da
arquitectura.
A continuidade dos trazos entrelazados descentraliza a mirada; invita, como un cadro all
over, a seguir diferentes camiños sen centrarse
nun único punto de vista. A pintura tapiza o
espazo, envolve o espectador, faille tomar conciencia da súa relación co espazo.
O motivo e a composición —baseada na clonación e a simetría— remítennos á arte árabe, e a
cor suxestiva, á decoración.
A pintura móvese entre dous polos, entre o
narrativo e o ornamental.
PINTURA HABITAT. Galería Astarté, Madrid,
2005 A iconografía desta exposición parte de
patróns de nós; elementos simples convertidos
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nun módulo que, ao repetirse e virar seguindo
principios de simetría, rotación, e repetición sistematizada (principios utilizados en ornamentación
e estampaxe), dan lugar a tecidos de nós entrelazados.
Nós que se encadean seguindo unha lóxica
repetitiva e seriada multiplícanse fóra das marxes
do bastidor, medran invadindo os muros, e, agora
tamén, tapizando obxectos.
A disposición espacial da galería, coma unha
vivenda, é aproveitada para crear diferentes
ambientes en cada estancia. Os obxectos e os
cadros, a pintura, distribúense en cada espazo
suxerindo ao espectador un uso.
A pintura, ademais de cuestionar os límites do
marco e de dialogar co espazo, agora esixe ser
habitada: un valor funcional que desafía o concepto tradicional da pintura como obxecto contemplativo.
A pintura levada a un soporte de PVC combínase coa reprodución en impresión dixital dos
mesmos motivos, o que crea unha mestizaxe da
imaxe industrial coa manufacturada.
A pintura expandida, os obxectos, a materialidade dos cadros, as composicións baseadas en patróns
que se repiten, son aspectos que se introducen no
terreo doutras disciplinas:
instalación, deseño, artes
aplicadas,
ornamentación… Unha experiencia
que explora e desafía os
límites desa condición
potencialmente decorativa
á que tradicionalmente tivo
que enfrontarse a pintura. ❚
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