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ABEL CABALLERO ÁLVAREZ

MANUEL J. FERNÁNDEZ IGLESIAS

Alcalde de Vigo

Vicerreitor de Extensión Universitaria

A Casa da Cultura acolle desde hai seis anos unha das iniciativas culturais máis interesantes dos últimos tempos,
que edición tras edición vai consolidando o seu espazo no espectro artístico da cidade. Afinidades Selectivas
mantén vivo o espírito que a veu nacer: ser unha plataforma na que profesores e profesoras e estudantes plasman as súas inquedanzas artísticas, intercambiando experiencias plásticas, visuais ou conceptuais.
Trátase de achegar á cidade as capacidades artísticas dunha institución que ás veces en Vigo está un pouco
lonxe da vida cotiá. Porque esta mostra, ligada á Universidade, vén recoñecer e poñer en valor o talento dun
profesorado que anima e consegue sacar o mellor dos seus alumnos e alumnas. Un traballo conxunto que cobra
vida en forma dunha exposición ecléctica coa que o Concello de Vigo está moi orgullosa de colaborar.
O título desta exposición non pode ser máis apropiado porque, sen dúbida, hai afinidade entre Vigo e a súa
Universidade. Porque esta cidade industrial, innovadora, investigadora forxa os mellores profesionais nas súas
aulas. Para o Concello de Vigo é unha honra colaborar con esta institución que alenta o carácter emprendedor
desta cidade.

Afinidades Selectivas inicia a súa andaina no ano 2007. Este proxecto nace dun firme compromiso do Concello
de Vigo e da Vicerreitoría de Extensión Universitaria de apoiar e promover o traballo que se desenvolve na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. A afinidade destas dúas institucións fai posible a continuidade dun proxecto
do que xa celebramos a sexta edición.
Afinidades Selectivas 6 mostra, como en edicións anteriores, o traballo de docentes da Facultade de Belas Artes
e estudantes formados nas súas aulas. Os debates, os diálogos e as reflexións que se producen na aula trasládanse á sala de exposicións da Casa Galega da Cultura para que a sociedade participe tamén dese intercambio
de traballo creativo.
A presente edición de Afinidades Selectivas, así como todas as anteriores, pon de relevo o gran labor formativo
que se fai na Facultade de Belas Artes e a enorme achega que fan ao coñecemento e ao contorno cultural galego
os e as profesionais vinculados a ela.
Mais este labor formativo e este traballo creativo non tería razón de ser sen a mirada cómplice das persoas que
ano tras ano nos visitan; homes e mulleres ávidos destas novas experiencias de complicidade entre a fresca
madurez do persoal docente e o maduro frescor do estudantado.
Dende a Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais quero felicitar os e as artistas polas
súas achegas, o concello por estar ao noso lado neste proxecto, todos e todas os que fan posible que esta
exposición saia adiante (comisaria, montadoras, técnicos…) e, sobre todo, os e as visitantes que exposición tras
exposición gozan co pulo creativo dos talentos artísticos da nosa universidade. Grazas a todos e a todas.

UNHA CADEA DE AFINIDADES
ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA
Comisaria da exposición

Afinidades Selectivas 6 dálle continuidade a un proxecto concibido no ano 2007 pola profesora da Universidade de Vigo
Susana Cendán1. A sexta edición desta exposición consolida
aquel proxecto que xa forma parte da axenda cultural da
cidade de Vigo.
Os enriquecedores debates e diálogos que se producen nas
aulas da facultade trasládanse ao espazo expositivo da Casa
Galega da Cultura para que o público espectador comparta
tamén eses intercambios de experiencias visuais, plásticas,
estéticas e conceptuais.
A exposición articúlase a través dunha sucesión de eleccións
por afinidade:
A comisaria escolle catro docentes: Berta Cáccamo, Chelo
Matesanz, Xosé. M. Buxán Bran e Yolanda Herranz, porque
nestes/as artistas atopa intereses comúns por cuestións
discursivas (Buxán, Herranz) e pola práctica aberta e expandida da pintura (Matesanz, Cáccamo). Os catro profesores e
profesoras participan tamén como cocomisarios/as e escollen
á súa vez catro ex-estudantes: Mar Vicente, Natalia Umpiérrez,
Álex Mene e Basilisa Fiestras. Nas súas obras artísticas o
profesorado atopa vínculos, coincidencias e proximidades.
Na exposición non hai, por tanto, un fío temático ou discursivo, senón uns elos que se unen uns aos outros e forman
unha cadea de afinidades.
Como en edicións anteriores, procúrase amosar a riqueza
dun diálogo interxeracional en que non existen xerarquías.
Fóra da facultade non hai docentes e estudantes, non hai
diferenzas de grao, só hai artistas que tenden pontes de comunicación entre eles e elas, que despregan as súas formas,
conceptos e discursos; artistas que, en definitiva, afrontan
os seus traballos cos mesmos desexos, ilusións, dúbidas e
certezas.

ción expresiva e xestual, segue o camiño aberto polo expresionismo abstracto, a abstracción lírica e o informalismo. Mar
Vicente desenvolve unha abstracción construtiva, xeométrica
e racional, segue vieiros abertos por Mondrian, Malevich e
polos pintores vinculados ao minimalismo.
A obra de Berta Cáccamo desentraña un proceso creativo en
que a pintura se amosa pintándose a si mesma. Soportes
baleiros invadidos por vertidos ou irrompidos por trazos que
descobren o percorrido da man da artista. Manchas que se
moven entre a precisión e o azar, xestos que xogan co automatismo e coa determinación, coa sutileza e coa rotundidade.
Berta Cáccamo presenta dous debuxos dispostos na parede.
Nestas pezas a pintura preséntase no seu estado máis elemental: formas orgánicas xurdidas da pintura fluída vertida
directamente no soporte, manchas irregulares polo proceso
de secado da materia… A pintura mostrada sen artificios.
Na pintura de Mar Vicente a percepción, a verberación e
o contraste da cor son protagonistas. A súa obra precisa
dunha mirada detida, lenta. Coa primeira ollada percíbense
formas xeométricas, superficies de cor planas e uniformes,
pero o tempo de contemplación desvela os matices: a luz
reflicte a cor e modifica a superficie dos lenzos e mesmo a
parede, os límites do bastidor esvaécense, a pintura ábrese
ao espazo. A procura dunha relación da pintura co espazo e
co público espectador evidénciase nos xogos e nas rupturas
que Mar Vicente fai co formato tradicional do cadro e coa
súa disposición paralela ao muro: os lenzos preséntanse en
formatos irregulares, perpendiculares á parede, inclinados…
Ese interese de facer o público consciente do espazo que
está a compartir coa obra leva esta artista a intervir os espazos expositivos, como o caso da intervención que realiza nas
columnas centrais da sala da Casa Galega da Cultura.

BERTA CÁCCAMO + MAR VICENTE
Estas dúas artistas teñen a afinidade de encadrar as súas
obras na linguaxe pictórica da abstracción e as súas propostas mostran a complexidade e a amplitude de vías que deixa
abertas a tradición abstracta. Berta móvese nunha abstrac-

CHELO MATESANZ + NATALIA UMPIÉRREZ
Coinciden en procesos creativos en que o collage ou a
acumulación son estratexias recorrentes. Con diferentes
materiais, formas ou obxectos crean imaxes irónicas, inxenuas
e inquietantes.
Chelo Matesanz pinta sen utilizar pintura, substitúe a materia
por anacos de teas, retallos superpostos que dende un reto
plástico chegan a construír dúas personaxes que se moven

1. Véxase Susana Cendán: Afinidades Selectivas.
Vigo: Concello de Vigo e Universidade de Vigo, 2007, 10.

entre o infantil e o turbador. Os anacos de tea xustapóñense como pinceladas sobre o lenzo na procura de concretar
unha forma, matizar un ton, definir un volume, intensificar
unha sombra e crear unha textura. O procedemento é lento,
laborioso. Cada retallo ten o seu lugar preciso no cadro e
ademais trae consigo a súa pequena historia: unha peza de
roupa vella, un agasallo, unha lembranza… Anaco a anaco
xorde unha parella: Mona e Payasa.
Chelo Matesanz presenta, como primicia, os resultados dunha
nova proposta en que traballa actualmente: trátase de pezas
de cerámica pintadas a man pola propia artista. Nestas pezas
convertidas en lenzos Chelo fai un xogo de coincidencias
entre a forma do obxecto e as formas representadas.
Natalia Umpiérrez acompaña as pezas da súa antiga profesora
cuns debuxos que tamén mostran estrañas parellas: trátase
dunha serie titulada «Cuando se lleva en el sangre», que a
artista desenvolve dende hai algúns anos e que representa
parellas compostas por nais e fillas. Estas personaxes descóbrennos non só ese parecido que se leva nos xenes, senón
tamén ese parecido patético e extraordinario xurdido do roce
e da convivencia.
Natalia presenta tamén unha vitrina convertida nun pequeno
santuario. Neste espazo mostra debuxos e figuriñas pintadas,
pequenas pezas presentadas como exvotos, como ofrendas
en agradecemento a un beneficio recibido, pregarias cheas de
promesas, súplicas por un desexo por conceder.

YOLANDA HERRANZ + BASILISA FIESTRAS
Yolanda Herranz utiliza a palabra como ferramenta para xogar
cos significantes e cos significados e para acadar, como ela
mesma afirma: «O máximo de significación co mínimo de
materialización». Os seus textos funcionan dende o punto de
vista formal, estético e discursivo; son unha ponte comunicativa entre a artista e o espectador ou espectadora.
Nesta mostra presenta unha intervención específica para o
espazo da Casa Galega da Cultura: unha sucesión de 704
palabras extraídas do dicionario da Real Academia Española
que comezan polas letras A, R, T e E. As palabras en cor
vermello sangue tapizan a parede de cristal que lle dá acceso
á sala. O texto ten un carácter ambivalente: dende a porta
de entrada funciona como textura de palabras, como un filtro

que deixa entrever o espazo. Dende dentro da sala o texto
revela a súa finalidade, o seu significado, a sucesión de palabras suscítalle ao público espectador/lector a posibilidade ou
a imposibilidade de definir que é a arte.
Esta peza acompáñase dunha performance realizada pola
artista en colaboración con dez persoas vinculadas co mundo
da arte. A performance consiste nunha recitación do texto escrito na cristaleira. A lectura dunha selección de palabras por
parte de cada unha das persoas participantes altérnase con
varias repeticións a coro da frase que lle dá título á peza:
(el) ARTE es ARTE. A disparidade de significados que evocan
as palabras recitadas desvanécese coa repetición desa frase
que, como un mantra, despexa a mente de toda dúbida,
baleira o pensamento.
Basilisa Fiestras presenta tamén unha intervención específica.
Nunha parede da sala debuxa formas que simulan os motivos
dos tapetes de gancho. A golpe de vista á obra parece
bastarlle o seu carácter ornamental, pero nunha ollada máis
detida o público descobre a súa complexidade: as formas
lembran fragmentos do corpo feminino e están feitas con gominolas de cor vermella. A imaxe atrae pola aparente beleza
ornamental, polo seu carácter comestible e polo suxestivo
das lecturas que desprega.
A intervención coas gominolas acompáñase doutra peza: un
manequín que viste unha chaqueta intervida pola artista. A
peza de roupa está chea de petos e os petos enchidos de pedras. Esta chaqueta é unha metáfora dos pesos innecesarios
cos que cargamos nas nosas traxectorias vitais.

XOSÉ M. BUXÁN BRAN + ÁLEX MENE
Presentan unha obra conxunta que consiste nunha montaxe
na parede en que se dispoñen fotografías en branco e negro
e pratos de cerámica. As fotografías son retratos de persoas
anónimas atopadas en mercados, tendas de segunda man e
incluso no lixo; unha colección que Xosé M. Buxán Bran vén
facendo dende hai tempo. Este afán coleccionista compárteo
con Álex Mene, quen tamén dende hai anos merca pratos antigos en tendas de caridade. Os pratos e os retratos antigos
colgados nunha parede da Casa Galega da Cultura simulan a
disposición dun espazo doméstico, intercálanse e intercambian as súas propias historias.

As fotografías mostran rostros cheos de xuventude e beleza,
fotografías de persoas descoñecidas que noutro tempo foron
queridas por quen gardaba a súa imaxe. Estes suxeitos, agora sen identidade, preséntanse como espectros que nos fan
sentir a nostalxia do pasado e o medo ao propio devir:
Es porque hay siempre en ella ese signo imperioso de mi muerte futura por lo que cada foto, aunque esté aparentemente bien
aferrada al mundo excitado de los vivos, nos interpela a cada
uno de nosotros, por separado, al margen de toda generalidad
(pero no al margen de toda trascendencia).2
A memoria perdida dos suxeitos e deses obxectos nalgún
momento prezados atópanse nun mesmo espazo para artellar
ficcións de historias persoais. E tamén conviven nunha sorte
de forzado espazo doméstico unidos polo desexo de evitar o
esquecemento e reivindicar o desexo de reescribir unha nova
memoria.

Almudena Fernández Fariña
Profesora da Universidade de Vigo

2. Roland Barthes: La cámara lúcida. Barcelona: Ed. Paidós Comunicación, 1999,
168 (paréntese no orixinal).

BERTA CÁCCAMO
+ MAR VICENTE

BC: É interesante o que dis, con respecto ao proceso. Este
atopa o seu sentido na experiencia ou na vivencia do artista
mentres realiza a súa obra, isto é o que me interesa cada vez
máis, menos que o resultado. É o conxunto de fases sucesivas desta operación artificial que chamamos arte ou, no noso
caso, pintura.
MV: Vin as fotos e o plano do espazo da Casa Galega da Cul-

Berta Cáccamo [BC]: Penso que a túa pintura está definida
dende os planos de cor, dende a xeometría e a luz, ou para
intentar ser máis concisos, a reverberación cromática e/ou a
relación que establece unha cor con outra. Pero tamén hai,
como ti mesma expresaches nalgunha ocasión, un punto de
partida que é a forma, formas xeométricas simples que se
desenvolven cara ao volume coa vontade de irromper no
espazo.
É isto correcto? A pintura é para ti cor e luz? No meu caso a
pintura é materia, xesto, mancha, cor, expresión. Moitas veces
é o desenvolvemento dun apuntamento, outras é unha cita
a outro autor, unha versión, o desenvolvemento dunha idea
que foi tratada por outros autores. O que si é importante é
a idea de bosquexo ou de proba, de debuxo. Só son capaz
de interpretar o meu traballo se o fago dende a certeza do
proceso, da proba e do erro. No meu taller conviven obxectos
e unha boa cantidade de papeis, fotos e apuntamentos. Adoito ter unha idea inicial, pero é no desenvolvemento práctico
do taller onde logro que as cousas xurdan. Prefiro facer un
esquema que propoñer un proxecto pechado para realizar un
cadro ou unha serie de cadros. Cada vez interésame menos
o que se fai, senón como se fai. Pensemos por exemplo en
Morris Louise, cando pintou esa magnífica serie de vertidos,
«Veils», a principios dos anos sesenta do pasado século,
onde a cor é vertida sobre a tea enrolada. Curva o lenzo para
deixar caer a pintura polos seus bordos. Tamén traballaba
nun estudo de quince metros cadrados, aquí inflúe a cuestión
do espazo, o espazo real de traballo. Sempre penso que
determinados estadios da obra no taller serían a exposición individual perfecta. Adoito facer fotos destes estadios
intermedios.
Mar Vicente [VC]: Para min a pintura é cor, luz, superficie,
sombra, un obxecto, un espazo e tamén pintura. O material
utilizado adoita determinar se é pintura ou non. Polo menos
eu non concibo o meu traballo sen ela. Para min é tamén
o medio e a linguaxe. Precisamente esa pregunta, o que é
pintura, é parte do que ocupa e polo que se preocupa o
meu traballo. Co tempo vai variando. Non podo esquecer
un comentario que alguén escribiu no libro de visitas na
exposición en Kassel, en Dimensionen der Malerei no ano
2011. Unha persoa preguntaba referíndose á exposición: «Que
ten que ver isto coa pintura? Para min isto é grafik, que para

complementan. Aínda que se me ocorreu algo para intervir
nas columnas (sempre que vexo un espazo xa o vexo como
un lenzo en branco).
Non sei de que modo poderiamos facer dialogar os traballos
de ambas. As columnas están como illadas fisicamente e
terían moita presenza individualmente (tamén polas cores
utilizadas). Creo que «pegaría» máis algo non tan contundente coa túa obra de papeis superpostos, por exemplo, algunha
das obras de xogo de reflexións.
BC: Nunha das pezas que presento na exposición O bosquexo
do mundo do Marco, trato tamén de establecer relacións
entre a cor, o trazo e os soportes. Cambiei de idea e para
esta ocasión quería suscitar algo similar a esa superposición
de papeis.
MV: Realicei un par de imaxes simulando unha posible intervención nesas columnas. Non tiven moito tempo para darlle
máis voltas pero é para que te fagas unha idea.

tura. As columnas que están no centro da sala... vexo mal ou
unha das columnas non chega ao teito?, paréceme algo moi
curioso. Poderíasme dicir canto ten de altura esa columna?
Ocórreseme utilizala como obxecto, pintala... pero é só unha
idea rápida. Gustaríame intervir no espazo.

a súa presentación no espazo utiliza a superficie en tres
dimensións, a cor e a forma». A miña intención era mostrar
pintura. A modo case de conclusión. A miña conclusión. Pero
a pregunta segue continuando aberta para min e para o
espectador.
Para min o proceso tamén é importante, pero máis aínda é o
resultado, sobre todo no caso de instalacións e/ou intervencións no espazo cando o espectador está presente, ese grao
de imprevisión e como este se move dentro e diante da obra.
No caso dos obxectos xeométricos é, como ti comentas, un
desenvolvemento da forma (case sempre o cadrado) cara á
tridimensionalidade.
O meu xeito de traballar empeza case sempre de modo moi
experimental, con debuxos, fíxome en edificios e interiores,
en pedras, obxectos, símbolos, en elementos decorativos...
Logo vai tomando «conciencia» para terminar nun bosquexo
ou maqueta estritamente planeado. Despois vén a cor que
altera esa forma.

BC: As columnas da sala son elementos moi curiosos e non é
mala idea intervir nelas por medio da pintura. De feito, cando
falei con Almudena F. Fariña suxeriume esa posibilidade. En
principio interésame.
Ao revisar as túas obras da Galería Trinta interesáronme
obras moi sinxelas que se remiten a aspectos concretos; a
saber, Format I, Paralelas I e II ou Vier Teile. Algunha destas
obras funcionaría ben por oposición con algúns dos meus
debuxos ou cadros de trazos e así suscitarían un diálogo de
opostos entre xeometría e expresión ou entre control e azar,
entre profundidade e superficie…
Na miña última exposición en Trinta, en decembro de 2012,
había un cadro grande e catro debuxos na sala de arriba,
e xusto antes da escaleira había unha peza pequena. A ese
tipo de pezas refírome, son trazos continuos como mostras
do que podería ser unha cor que reenchese toda a tea.
Chameilles Monocromos inacabados; pensaba en pintar algo
pequeno sobre tea nesta liña para que dialogase coas túas
pezas máis xeométricas como Pararelas.
MV: As obras que propós funcionarán moi ben xuntas:
Monocromos inacabados e Paralelas I e II. Penso ata que se

BC: Interésame moito este tipo de intervencións. Preguntábame, con respecto ao proxecto das columnas, se é que tes
en conta a noción de límite, os teus planos de cor limitan,
separan, convértense en fronteiras…; algo que está moi en
relación coas propostas dos inicios da arte minimal en EUA.
Non sei se pensas niso, pero aquí atopo tamén na túa obra
puntos en común co meu traballo, a revisión duns autores
que establecen puntos definitorios para gran parte dos traballos da abstracción posterior.
MV: Pois si Berta, os planos de cor presentan límites moi
contundentes e é onde se produce esa vibración cromática.
Teño unha fixación en obras modulares e na idea de levar
unha forma simple a todas as súas variacións posibles: Sol
Lewit, D. Judd, Fred Sandback, Imi Knoebel, Albers… Como
ti dis, vólvese unha e outra vez revisar o traballo de artistas
ou autores, penso que é imprescindible; Goethe (teoría da
cor) ocupoume moito desde o ano pasado... Tamén coñecer
artistas contemporáneos, como investigan, que lles preocupa... O que pensei para estas columnas é a presentación
doutro obxecto, intentar que se afaste dalgún modo esa idea
de columna e tratala como elemento que forma parte da
exposición e non do espazo expositivo. A miña intención é
tamén xogar coa percepción dese obxecto, case a modo de
ilusión óptica.

OBRAS:
Berta Cáccamo, Probas de taller, 2001. Medidas variables.
Mar Vicente, Dimensionen der Malerei, 2011. Instalación en Kasseler Kunstverein,
Museo Fridericianum, Kassel, Alemania.

Berta Cáccamo, sen título, 2004. Tinta chinesa e
acrílico sobre papel, 108,5 x 74 cm.
Berta Cáccamo, sen título, 2004. Tinta chinesa e
acrílico sobre papel, 74 x 108,5 cm.

Mar Vicente, Truncadas, 2013. Instalación
específica para a exposición Afinidades
Selectivas 6 (Casa Galega da Cultura,
Vigo).

Mar Vicente, Format I, 2010. Acrílico sobre
tea, 75 x 50 x 16 cm. cada unidade.

Mar Vicente, Paralelas I, 2011. Acrílico
sobre tea, 60 x 50 x 60 cm.

CHELO MATESANZ
+ NATALIA UMPIÉRREZ
Chelo Matesanz [CM]: Varias veces temos mencionado aquel
día no que, paseando polas rúas de Vigo, reparei nun cartel
publicitario que anunciaba colchóns. Lémbraste? Eran unha
coñecida actriz (en realidade non sei moi ben se é actriz ou
personaxe coñecida) e a súa nai que, xuntas, nos querían
transmitir a permanencia do colchón a través das dúas xeracións, ou quizais falar de beleza e xuventude prolongadas
asociadas ao descanso. Non sei moi ben. A cuestión é que
axiña pensei na túa serie de debuxos «Nais e fillas»: as dúas
coma gotas de auga, idénticas agás pola diferenza de idade,
tan decoradas coas súas «melenonas» louras tinguidas ata
parecer esparto, maquilladas por completo, sentadas xuntiñas... A grande e a cativa. Pois aquel día pronto me veu á cabeza cando xurdiu a proposta deste proxecto de exposición.
Esas nenas, prolongación das súas nais, iguais en todo...
Natalia Umpiérrez [NU]: Si, coido que pode ser considerada
actriz, xa non tanto por cuestións profesionais, senón porque
representa a personaxe da súa nai, non cres? Ou a nai o da
filla, que tamén pode ser. Sempre me chamaron moito a atención as similitudes que se xeran entre nais e fillas. Moitas veces pódese ver pola rúa esa parella de nai e filla adolescente,
fascinantes. Esa nai que leva do brazo a súa filla aínda nena
pero xa muller, que xa pode lucir tacóns coma os de mamá
e que mamá merca ao seu gusto, como se fosen para ela
mesma. Amigas e confidentes, todo é igual entre elas agás a
diferenza de idade. Este fenómeno sempre se repite en maior
ou menor grao. Iguais en todo, incluso no malo. Non nos
podemos librar do que levamos no sangue.

atención a animalización da persoa fronte á recionalidade do
animal; angustia, desorde e maltrato sempre foron caracteres
co cómico. Este tipo de imaxes definen a sociedade na que
vivimos e o que eu son. Ti como o ves? No teu cadro Mona y
Payasa tocas ese campo?
CM: A min quizais o que máis me chame a atención sexa
a inxenuidade coa que parece que todo se amosa, alleo a
miradas «maliciosas» e outras máis. En Mona y Payasa non
é exactamente isto, pero algo hai. Non xorde como tema
dende o principio, era máis unha proposta plástica, un «reto»
pictórico..., pero as imaxes apareceron da nada. Logo de
pegar tea sobre tea só tiven que rescatalas, axudalas a saír...
Mona é grande e Payasa pequerrechiña (o ventrílocuo e o seu
boneco); poden ser nai e filla (as dúas imitan condutas e actuacións con humor), dona e mascota; a nena que escolle o

seu xoguete preferido... Calquera lectura podería ser e todas
me interesan por igual.
NU: Si, a inxenuidade tamén está presente e tes razón, é
o que lle dá tanta forza a este tipo de imaxes, ademais de
inxenuas, sinceras. Interésame a sinceridade na arte. Arte sen
pretensións e visceral, á marxe de tendencias, considerando
o difícil que resulta fuxir delas; pezas que me cheguen, que
me emocionen. Cando debuxo trato de conseguir isto mesmo,
de ser sincera comigo mesma e contar o que levo dentro
pensando pouco en resultados «artísticos». Ou non... xa non
o sei. Para esta exposición penso deixarme levar. Coñézome
e sei que se trato de «profesionalizar» o que fago non gozo
e frústrome. Ti, como profesional, como te cuestionas estas
cousas?

motivos ou esgrimir un discurso co que soster a miña obra
non funciona máis que como mecanismo de bloqueo, de censura. Obviamente, queira ou non, hai un discurso determinado polas miñas reflexións e as miñas vivencias, un sedimento
do que nin podo nin quero desprenderme, do que se xa me
custa moito ser consciente, imaxina ter que explicalo de xeito
paralelo á mesma obra.

CM: Coido que o primeiro é separar o que sería a obra no
seu proceso de elaboración (que para min tamén é o máis
importante), do que despois poida pasar con ela. Si que
penso nos resultados e, moito, nas imaxes ou obxectos que
resultan ou teñen que resultar. Tamén penso nas modas, en
se o obxecto que acabo de fabricar pode representar «o seu
momento, o seu fragmento de historia, o seu contexto, as
súas circunstancias...». Se podería formar parte da moda e
tamén traspasala, ou non…
Ás veces gustaríame practicar un pouco máis o «porque me
sae». Non sempre podo, pero se me saíu e ademais podo

CM: Por todo isto, e visto dende perspectivas diferentes,
coido que esta exposición vai ser a nosa pequena homenaxe
a nais e fillas igualiñas. Esa serie de debuxos túa para min
converteuse xa nunha categoría, en xeito de clasificar, parecido tamén á relación, ao forte vínculo que se pode «observar»
entre unha mascota e o seu dono. O can que remata por se
parecer ao seu amo. Ás veces non se pode evitar facer estas
asociacións. Por que che gustan tanto estes temas para facer
arte?

explicar por que e o que significa, quedo máis contenta.
O mesmo para as obras doutros: quero recoñecer o artista
nelas, ver o que é e como pensa en arte, tamén fascinarme
co obxecto. Isto paréceme que xa é pedir bastante. Non é o
mesmo o «porque me gusta» ou «porque me sae» de todo o
mundo. Seguro que para ti tampouco.

NU: Pois non o sei. Supoño que me atraen as afinidades estrañas, o valente e o cómico que xorde dalgunhas relacións.
Neste aspecto, no das mascotas e os seus donos, chámame a

NU: Non, non é o mesmo porque ao final o realmente importante é facer un previo esforzo de reflexión, seguido dun bo
exercicio de liberdade creadora. No meu caso, o tratar de dar

OBRAS:
Chelo Matesanz, Sen título, 2006. Pastel sobre papel, 27 X 21 cm.
Natalia Umpiérrez, Sen título, 2010. Serie «Cuando se lleva en la sangre». Óleo
sobre papel, 43´5 X 29´8 cm.

Chelo Matesanz, Ojos como fuentes, 2013. Pintura sobre
louza. Dúas pezas de 45 x 26 cm. cada unidade.

Chelo Matesanz, Mona y Payasa, 2012.
Tea sobre tea, 56 x 70 cm.

Natalia Umpiérrez, Naturaleza mágica, 2013. Técnica
mixta. Medidas variables.

Natalia Umpiérrez, sen título, 2011. Serie «Cuando se lleva en
la sangre». Óleo sobre papel, 43,5 x 29,8 cm.

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
+ ÁLEX MENE

trato de pervertelos introducindo modelos nus na escena que
son obviados e agochados na información que poño na parte
inferior da foto. E iso que son o elemento máis definidor da
obra! Pois ben, penso que esta peza nosa conxunta podería
perfectamente formar parte do ambiente e da posta en escena desas fotografías que tiro no ambiente doméstico.
AM: Efectivamente, os dous fixemos moitas obras nas
que falamos do medio doméstico e da propia experiencia.

Xosé M. Buxán Bran [XMBB]: Ao cavilar sobre a persoa coa
que establecería esa afinidade selectiva que marca esta
exposición non o dubidei e díxenlle á comisaria decontado o
teu nome, aínda que é certo que hai outros e outras artistas
coas que tamén existen fortes fíos de unión e que poderían
ter participado nesta aventura. Pero pensei sobre o feito
de que esa «afinidade» se fora establecendo ao longo de
bastantes anos noutros proxectos anteriores nos que coincidimos e colaboramos e nos que eu participei contigo como
asistente técnico, modelo, actor ou asesor artístico. Así que
dada esa cohabitación artística, que ineludiblemente supoñía
un diálogo tamén sobre o teu propio proceso de creación
de obra, parecíame pertinente retomar a colaboración agora
que Almudena me daba desta volta un rol protagonista como
«artista».
Álex Mene [AM]: Estou de acordo e creo que é unha oportunidade estupenda para que ti poidas volver facer obra, volver
mergullarte no proceso creativo práctico e producir un resultado que se poida expoñer. Na ultima década ti estiveches
nun camiño moi teórico como crítico, profesor e comisario de
exposicións e o teu labor como artista quedou nun segundo
plano. Pero ademais colaboraches comigo como director de
fotografía ou artístico nalgunha das miñas pezas. Tamén coincidimos e colaboramos no deseño gráfico e creativo doutros
proxectos expositivos e editoriais. Tiñas un chisco abandonado o teu propio labor como creador mentres participabas
conxuntamente nas experiencias creativas doutras persoas.
XMBB: Por outra parte, está o feito de ser esta peza de autoría común un encontro de obras diferentes xurdidas de dous
coleccionistas artistas, nós mesmos, ti á procura de pratos
antigos en tendas de caridade inglesas ou canadenses e eu á
procura de fotografías antigas en mercados de antigüidades
de diferentes cidades do mundo. Ti xa tiñas claro que querías
facer un proxecto chamado xustamente Charity e eu xa albiscara a opción de crear unha especie de libro de artista con
todo o material que ía reunindo. Logo, o convite da comisaria
precipitou as cousas e mesmo contribuíu a crear unhas variacións e fusións de ambos os proxectos.
AM: O traballo ao que fas referencia non se chegou a materializar. Era unha serie de obras ao redor da palabra e do

Reflexionabamos, cada un polo seu lado, sobre a identidade
do artista e do proceso creativo. Obras que poden formar
parte dunha sorte de fotobiografía, coa súa luz, pero tamén
coas súas sombras. O traballo que aquí presentamos afonda
nesa dirección: é sobre o medio doméstico e a identidade,
pero dos outros. Seguimos a preguntarnos porque eu son eu
e non outro, pero desta volta preguntámonos quen son os
outros e porque non son nós. Falamos do tempo, da ausencia e da memoria, pero sobre todo do peso, do peso desa
memoria que está pendurada nunha parede e segue a pesar
por moito que a intentes enterrar.
seu poder catártico, algo entre a poesía e a psicomaxia. Un
proxecto que foi tomando unha faciana de compromiso social
e reflexión sobre a nosa sociedade e as relacións humanas. A
obra Charity, no proxecto orixinal, estaba escrita nunha das
paredes do museo cos pratos que eu ía mercando en tendas
de caridade, principalmente en Londres.
XMBB: Paréceme interesante que pensemos tamén nas relacións posibles cos nosos proxectos anteriores. Eu atopo unha
afinidade clara nesta peza conxunta co meu proxecto anterior
(e no que sigo a traballar), porque en Deseño de interiores
xogo cos presupostos e tics das revistas de decoración e

XMBB: Eu penso nesta obra como nun exercicio de memoria,
de vindicación dos mortos, das persoas que xa non están,
seres anónimos e esquecidos, e penso tamén na memoria
deses pratos das casas onde estiveron, das familias e persoas que os usaron. E cavilo en ideas sobre a beleza: neses
rostros fermosos por un motivo ou outro e nos lindísimos
deseños dos pratos. E non podo senón caer na melancolía do
efémero de todo e na importancia de conservar estes obxectos (fotos e pratos) para que siga sendo posible a existencia
deses obxectos que permitan subministrarnos representacións
fidedignas da beleza. E coido que seguramente por esa admiración que ti mais eu atopamos nesas «representacións», as

nosas intervencións artísticas sobre elas son tan coidadosas
e respectuosas.
AM: O respecto e a admiración está moi presente neste tipo
de obras. Respecto por outras vidas ou sensibilidades e pola
experiencia e memoria doutras persoas. Polos fotógrafos
anónimos ou de estudio e polos deseñadores de obxectos,
persoas que eran verdadeiras artistas pero que non colgaban
as súas obras nos museos ou galerías. E respecto polos
homes e mulleres que decidían pendurar todo isto nas súas
casas.
A min resúltame interesante sinalar como o feito de ter estes
obxectos e fotos colgadas supoñía unha sorte de conxuro
contra o esquecemento. As persoas, familiares ou amigos e
amigas, que marchaban para non volver seguían vivas nesta
especie de muro recordatorio e a súa historia permanece
latente para as novas xeracións da familia que ao mellor nin
sequera coñeceron as persoas desas fotos. Son parte dun
ritual que se converte nunha vacina contra o esquecemento
e, unha vez máis, parte dunha fotobiografía.
Hai, tamén, unha reflexión última sobre o concepto de «aura»
na fotografía, tal e como o analizaba o filósofo alemán
Walter Benjamin e a sociedade tecnolóxica. Ese valor de
seu e case máxico que tiña unha obra de arte polo feito de
que era única e que se perde cando aparece a fotografía, e
con ela a capacidade de reproducir unha imaxe. Pola contra,
eu creo que esa «aura», esa dimensión máxica, aínda está
moi presente nestas fotografías e que realmente todo iso se
perdeu coa chegada do mundo dixital; agora, ademais de reproducir unha obra de arte, podemos vela gratis en calquera
momento, en calquera lugar e sen ningún esforzo. Non hai
diferenza entre orixinal e copia, gañamos outras cousas, pero
sacrificamos o alento, o latexo vital das imaxes.

OBRAS:
Xosé M. Buxán Bran, Deseño de interiores (Work in Progress) 2008.
Alex Mene, Casa tomada nº 1, 2007. Fotografía, 50 x 70 cm.

Xosé M. Buxán Bran e Álex Mene, Álbum, 2013.
Instalación con pratos de cerámica antigos e fotografías antigas. Medidas da instalación variables.

Xosé M. Buxán Bran e Álex Mene, Álbum, 2013. Instalación con
pratos de cerámica antigos e fotografías antigas. Medidas da
instalación variables.

YOLANDA HERRANZ
+ BASILISA FIESTRAS

participan no texto-obra.
Formalmente, a peza organízase de tal maneira que a palabra
ARTE vai percorrendo todo o texto (de principio a fin),
reconstruíndo este vocábulo a través da lectura das iniciais,
en maiúsculas, de cada unha das palabras que interveñen na
peza.
Cada inicial (A, R, T e E) púxose en grosa e cun tamaño un
pouco maior que o texto, co que se facilita a continua e
persistente lectura, e nun primeiro plano de visibilidade, da
palabra ARTE.

SOMOS UN INSTANTE ETERNO NO SILENCIO…
Yolanda Herranz [YH]: Pregúntasme en que penso?
Pois, direiche que dende hai algún tempo estou preguntándome, cal é o sentido do existir?
Estou preocupada polo tempo, polo paso do tempo, pola
duración e pola presenza.
Estou conmovida pola consciencia da non persistencia.
Sabemos que nun instante… todo desaparece…
Todo aquilo que queremos… o que desexamos… o que esperamos… o que ansiamos…
Nun abrir e pechar de ollos… nun suspiro… desvanécese.
Sabemos que somos un rastro na inmensidade da noite
escura.
Debatémonos entre o desexo de transcender e a consciencia
do desaparecer.
E ti, Basilisa, en que pensas?
Basilisa Fiestras [BF]: É desconcertante pensalo…
Prefiro o aquí, o agora e o futuro inmediato.
Consumir o tempo e o momento sen ser demasiado consciente diso…
É inevitable e (des)afortunado o encontrar instantes transcendentais que nos obriguen a deternos,
ser conscientes e trazar unha liña,
entre o eu e o nós, entre a realidade e a ficción, entre a
existencia e a crenza…
…cuxa separación é instintivamente e culturalmente
construída e transformada nunha sucesión infinita de momentos
(in) ou satisfactorios
que impregnan conxuntamente este eu-nós…
…traducindo estas vivencias en experiencias vitais do noso
(ser)...
A arte convérteas nun factor primordial; en pensamento e
proceso creativo.
O sentir e vivir, esa verdade na propia obra, é algo que
sempre está latente no teu traballo e que agora acentúas nas
túas performances e instalacións. Gustaríame que me falaras
sobre a obra (el) ARTE es ARTE, que presentas nesta exposición.

YH: O proxecto que presento, (el) ARTE es ARTE, é moi especial para min, porque concita algunhas das cuestións nas que
está centrado o meu traballo dende hai algún tempo.
(el) ARTE es ARTE é un texto-imaxe-acción que está conformado pola selección de preto de trinta mil vocábulos que están
incluídos no dicionario da Real Academia Española (RAE). Son
28 848 palabras que, en español, comezan polas letras A, R,
T e E.
Os 704 vocábulos que compoñen e estruturan a obra foron
escollidos e articulados para que establezan un achegamento á definición de ARTE, dende múltiples acepcións coas
que cada lector se pode identificar. A aproximación persoal
establécese e defínese na propia selección dos termos que

A instalación, na súa escritura, na súa materialización, encárnase en vinilo vermello sangue e formalízase en dúas partes
que teñen que verse á vez (a unha fronte á outra):
O proxecto (el) ARTE es ARTE é unha obra que é texto e é
texto que é unha obra.
É palabra, no texto escrito.
É texto, na súa intervención no libro.
É debuxo, na súa intervención sobre o papel.
É pintura, na súa intervención sobre a parede.
É escultura, na súa intervención sobre a arquitectura.
É instalación, na súa integración sobre o muro de cristal.
É acción, na súa declamación e representación durante a
performance.
(el) ARTE es ARTE é definición, oración, recitación, letanía,
palabra, silencio...
Nós propuxemos a aproximación a un imposible: a definición
do termo arte.
Arte é tautoloxía (Arte é Arte) na que a lóxica da súa formulación resulta ser sempre verdadeira.
Perseguimos a aprehensión do significado do que non se
pode definir; aínda que na obra o intentamos a través das
numerosas voces que se pronuncian...
(el) ARTE es ARTE, é discurso... enunciación, pronunciación,
manifestación... texto, desmaterialización...
Este proxecto logrou concretar unha das miñas proposicións
esenciais para as obras, que é alcanzar o máximo de signifi-

cación co mínimo de encarnación e de presenza.
Sempre me gustou moito a túa proposta artística e, precisamente, as obras que presentas nesta exposición concretan
moi ben dúas das túas últimas vías de traballo que me interesan especialmente. Refírome ás instalacións que materializas con lambetadas e ás últimas intervencións sobre o teu
vestiario, que en ocasións dirixes cara á acción.
BF: O carácter efémero da obra materialízase a través dun
elemento doce, agradable e que estimula o olfacto e o gusto.
Este aspecto interesoume sempre dende unha actitude lúdica
da arte. Os doces, os caramelos e as gominolas conforman a
obra a través do «encaixe» destes diminutos elementos. As
formas ás que recorro adoitan ser de carácter ornamental e
en ocasións son combinadas con trazos que tratan de describir lugares de cuestionamento que nos remiten ao mundo do
feminino.
É un material un tanto especial e representativo para min. A
partir del, construín a que considero que foi a miña primeira
peza escultórica, en 2008. Trátase dun vestido trenzado con
linguas de gominolas, feito a medida, co que posteriormente
me vestín para a súa presentación pública. Esta construción-acción-intervención sobre o corpo deu lugar a unha serie
de proxectos artísticos e ao tema principal da miña tese de
doutoramento, cuxa investigación está centrada no campo da
indumentaria como material artístico.
Dúas obras significativas para min, e que están relacionadas
con esta exposición, son Boceto para una noche en silencio e
O peso do tempo. Ambas pertencen a unha serie de pezas nas
que interveño de forma directa sobre as miñas propias chaquetas transformándoas en paisaxes antropomórficas, sempre
e cando consideremos a indumentaria como outra capa da
nosa pel. Estas obras convértense en esculturas habitables
nas que o tempo se asume, se afronta e se soporta.
É evidente que a palabra e o lector-espectador son cruciais
na túa creación.
YH: Así é, a miña obra traballa con toda a potencialidade
poética da linguaxe. Cos meus textos, de marcado carácter
escultórico, establezo unha ponte entre a creación artística
e o espectador que, transcendendo a sinxeleza dun xogo
lingüístico ou formal, establece un campo de interrelación
visual e conceptual no que se unen referencias pictóricas,
obxectuais e escultóricas dende unha obra envorcada sobre
a palabra. É a palabra o material central, a través do cal se
encarna o meu proxecto artístico dende hai, xa, máis de vinte
e cinco anos.
OBRAS:
Yolanda Herranz, Sal Leche Agua Aire, V, 2010. Serie «Fluidos, secreciones y excrementos de mi cuerpo». Texto y serigrafía plata sobre papel Canson rojo sangre y
aluminio anonizado prata, 61,5 x 46,5 x 2 cm.
Basilisa Fiestras, Boceto para una noche en silencio, 2012. Instalación eléctrica,
miniaturas de árbores, escaiola, barro e acrílicos. Medidas Variables.

Yolanda Herranz, (el) ARTE es ARTE, 2013. Serie: “Términos”. Proyecto: “Definiendo el Arte”
Vinilo sobre cristal 280 x 415 x 192 cm.
Instalación específica para la exposición Afinidades Selectivas 6
Casa Gallega de la Cultura, Vigo.

Yolanda Herranz, (el) ARTE es ARTE, 2013. Serie “Términos”. Proxecto “Definiendo el Arte”.
Recitación de texto coa colaboración de once artistas. Performance realizada o venres 21 de
xuño de 2013, ás 19.15 horas, na Casa Galega da Cultura, Vigo.

Basilisa Fiestras, sen título, 2013. Serie “Tapetes”. Intervención con
gominolas (amorodos) sobre parede. Diámetro 170 cm.

Basilisa Fiestras, sen título, 2011. Serie “O peso do tempo”. Manequín,
chaqueta e pedras. Medidas variables.

BIOGRAFIAS

BIOGRAFÍAS
BERTA ÁLVAREZ CÁCCAMO
(Vigo, 1963)
É licenciada en Belas Artes pola Facultade de Belas Artes de
Barcelona no ano 1986. Obtivo diferentes bolsas de formación e estadía na Cité des Arts en París e na Academia de España en Roma entre os anos 1989 e 1993. Dende o ano 1996
ata 2013 foi profesora asociada do Departamento de Pintura
da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Na actualidade
está elaborando a súa tese de doutoramento.
Realizou un bo número de exposicións individuais e colectivas de ámbito nacional e internacional, como a actual
O bosquexo do mundo, no Museo de Arte Contemporánea
(Marco) de Vigo. Foi seleccionada e premiada en numerosos
certames e a súa obra está representada en diferentes coleccións públicas.
MAR VICENTE
(O Valadouro, Lugo, 1979)
Vive e traballa en Viena. É licenciada en Belas Artes pola
Universidade de Vigo (2004) e participa en exposicións tanto
nacionais como internacionais. Entre as máis recentes atópanse A obra elixida no Museo Interactivo da Historia de Lugo
(MIHL) (2012) e Geo-Neo-Post no museo Vasarely de Budapest
(2013).
Recibiu a bolsa Feima-Fundación Laxeiro no ano 2006, o
que supuxo a súa primeira exposición individual destacada:
Reflexo de superficies (2007). Sucédenlle individuais en varias
galerías como na Galería Bacelos (Vigo, 2009), na Rit¬tergallery (Austria, 2010) e nas galerías Coll Blanc (Castellò) e
Trinta (Santiago de Compostela) con Verde y azul sobre rojo
(2011) e Cuadrado azul (2011), respectivamente. Neste mesmo
ano expón tamén individualmente en Kasseler KunstVerein
(museo Fridericianum, Kassel) coa instalación Dimensionen
der Malerei.
CHELO MATESANZ
(Reinosa, Cantabria, 1964)
É licenciada en Belas Artes, nas especialidades de Pintura
e Audiovisuais, e doutora pola Euskal Herriko Unibertsitatea (Universidade de Euskadi). Na actualidade é profesora

titular de Pintura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra
(Universidade de Vigo), onde se dedica á docencia dende hai
vinte anos.
A súa actividade céntrase na práctica artística xunto á actividade docente e investigadora. Independentemente da súa
ocupación no ensino na Universidade de Vigo, a súa traxectoria deriva da actividade iniciada en 1986.
Na actualidade ten realizada unha vintena de exposicións
individuais e máis dun centenar de colectivas, tanto nacionais
como internacionais. Obtén a bolsa de formación e axuda a
investigadores do Departamento de Cultura, Universidades e
Investigación do Goberno vasco; a bolsa Fundación Marcelino
Botín (Santander); a Muestra de Arte Joven (Ministerio de
Cultura); ou o Premio Jasp ao mellor artista novo en Arco 96
(financiado por Renault). A súa obra está representada en
distintas coleccións como a Fundación Coca-Cola, a Colección
Testimoni, o Centro Galego de Arte Contemporánea, a Deputación de Murcia e Artium, entre outros.
NATALIA UMPIÉRREZ
(Pontevedra, 1982)
É licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo en
2007. Continuou a súa formación co Máster de libro ilustrado
e animación tradicional pola Universidade de Vigo en 2011.
Participou en numerosas exposicións como Cuando se lleva
en la sangre, exposición individual na sala de proxectos do
Centro Torrente Ballester de Ferrol (2011) ou Non sei antes,
pero agora é isto no Espacio Normal da Coruña (2011) como
integrante do colectivo Tronquis. Publica e colabora en diversos fanzines como Fase Lunar, Feminizine o Devino Tesoro.
Actualmente forma parte do brazo artístico do Liceo Mutante
de Pontevedra organizando, entre outras actividades, as
Xornadas Mutantes de Autoedición.
XOSÉ M. BUXÁN BRAN
(Eibar, Gipuzkoa, 1964)
Vive e traballa en Vigo. Practicamente dende o comezo da
súa tese de doutoramento (1992), a súa carreira profesional
vén estando inclinada cara ao mundo da reflexión textual,
da crítica da arte e da curadoría; liñas afianzadas coa súa
entrada en 1993 como profesor na Facultade de Belas Artes

de Pontevedra. Non obstante, con anterioridade desenvolvera
unha brevísima carreira artística no contexto da arte vasca,
onde se formara, con obras adscritas á videoinstalación, á fotoescultura e á fotoinstalación. Amosounas, entre outros, no
Bideoaldia 89 de Tolosa (Gipuzkoa), en 1990 na Exposición
Videográfica X Aniversario (1980-1990) da Facultade de Belas
Artes de Bilbo, na sede do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) (Bilbo) ou, ese mesmo ano, en Getxoarte 90. Salón de
las Artes Plásticas (Getxo, Bizkaia). A recuperación desa faciana creadora prodúcese con ocasión da súa participación en
Provisión de desvelos e vixilias, Pazo da Cultura (Pontevedra,
2003), onde inicia un proxecto (aínda en proceso) de fotografías no espazo privado e ao que titula Deseño de interiores.
Nesa mesma liña enmárcase o proxecto Álbum (2013) que
agora presenta, un proxecto artístico na liña do objet trouvé
ou ready made que xorde, desta volta, a partir do uso de
fotografías antigas ou vintage.
ÁLEX MENE
(Vigo, 1969)
É licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidad
Complutense de Madrid, cidade onde tamén se especializou
en Realización e Produción no Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). Tamén realizou os cursos de doutoramento
na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Dende
que en 1998 foi seleccionado polo Instituto Nacional da Xuventude (Injuve) de Madrid ata a súa presenza en Barcelona
no LOOP’05 ou no FIAV.05 do Centre d’Art Santa Mònica, a
súa traxectoria expositiva pasa pola concesión da bolsa Novos Valores da Deputación de Pontevedra en 2000 e pola selección no Premio Miquel Casablancas de Barcelona en 2003.
No ano 2000, a revista Foto escolleuno para unha reportaxe
sobre os novos fotógrafos españois máis interesantes. As
súas curtas e videoartes estiveron presentes en numerosos
festivais nacionais e internacionais: Certamen de Cortos de
Caja Madrid, Festival de Cine Independiente de Elche, Certamen de Jóvenes Realizadores de Zaragoza, Rec.06, Festival de
Creación Audiovisual de Tarragona, Festival de Cine de Girona,
Latin American Film Festival de Nova York, etc.
YOLANDA HERRANZ PASCUAL
(Barakaldo, Bizkaia, 1957)
É catedrática de Escultura na Facultade de Belas Artes de
Pontevedra e profesora da Universidade de Vigo, dende 1991.
Tamén é membro activo da Cátedra Caixanova de Estudos
Feministas da Universidade de Vigo, dende a súa fundación
no ano 2000 ata 2011.
A súa traxectoria artística comeza en 1979 e dende entón
expuxo con regularidade. A súa obra, de marcado carácter
conceptual, desenvólvese en proxectos artísticos que se
expuxeron en preto de duascentas exposicións. Ademais das

trece exposicións individuais que realizou, participou en setenta e dúas exposicións colectivas internacionais en Europa
(Alemaña, Austria, Bélxica, Grecia, Islandia, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suíza),
en América (Canadá, Costa Rica, Cuba, Brasil, Nicaragua,
Estados Unidos), en Rusia e en Xapón, e as súas pezas foron
seleccionadas para participar en noventa e tres exposicións
colectivas en España.
A súa obra encóntrase representada en diferentes museos e
institucións de prestixio, entre as que destacan: Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) (Santiago de Compostela),
Centro de Fotografía Universidad de Salamanca (Salamanca), Biblioteca Nacional (Madrid), Museo de Arte Moderno
Salvador Allende (Managua, Nicaragua), Museu de Arte do Rio
Grande (Porto Alegre, Brasil), Musée des Beaux-Arts (Le Locle,
Suíza), Ministère de l´Egalité des Chances (Luxemburgo),
Museum Rzezby Wspolczesnej (Oronsko, Polonia), Iwasaki
Museum (Yokohama, Kanagawa, Xapón), Southern Graphics
Council (SGC) (Philadelphia, EUA)…
BASILISA FIESTRAS
(Pontevedra, 1985)
É licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo en
2008. Continuou a súa formación académica realizando o
curso de doutoramento «Modos de coñecemento na práctica
na artística contemporánea» no bienio 2008-2010 na Universidade de Vigo e obtivo o Diploma de Estudos Avanzados
(DEA) en 2010. Neste mesmo ano, tamén realizou o Máster de
arte, museoloxía e crítica contemporánea na Universidade de
Santiago de Compostela.
A súa obra foi seleccionada en numerosas exposicións como
Novos Valores (Pontevedra, 2010 e 2012); XI Certame de Artes
Plásticas (Deputación de Ourense, 2012); Galicia Crea 2012,
Inside (Cidade da Cultura, Santiago de Compostela, 2011
e 2012); Dressed, exposición pola fashion week (O Porto,
Portugal, 2011); Estamos (I) Somos (+D) 2/We Are (and) Weare
(+of ) 2 (biblioteca central do Campus de Ourense, 2011) etc.
En 2012 obtivo a bolsa de predoutoramento da Xunta de
Galicia e actualmente está a realizar a súa tese de doutoramento (Des)vestirse-vestirse-(re)vestirse. A indumentaria na
creación artística actual.

Histórico de
AFINIDADES SELECTIVAS
AFINIDADES SELECTIVAS 1. 2007
Marina Núñez + Victoria Diehl / Xoán Anleo + Cris
Cravalho e Pablo O. Huertas
Juan Carlos Meana + Coral Martínez / Nono Bandera + Pelucas
Comisaria: Susana Cendán
Textos: Xesús López Carreira, Mª del Carmen
Cabeza Pereiro e Susana Cendán
Deseño de catálogo e imaxe de exposición: Juan
Gallego
AFINIDADES SELECTIVAS 2. 2008
Juan Loeck + Carlos Isla / Elena Fernández Prada
+ Sara García
Anne Heyvaert + Olmo Cuña / Ignacio Pérez-Jofre
+ Nano 4814
Comisario: Nono Bandera
Textos: Xesús López Carreira, Mª del Carmen
Cabeza Pereiro e Nono Bandera
Deseño de catálogo e imaxe de exposición:
Diego Lizán
AFINIDADES SELECTIVAS 3. 2010
Nati Bermejo + Samuel Castro / Marisa Fernández
+ Tamara Feijóo
Isabel Rueda + Andrea Jambrina / Juan Fernando
de Laiglesia + Rubén Ramos Balsa
Comisario: Juan Loeck
Textos: Xesús López Carreira, Xosé-Henrique

Costas e Juan Loeck
Deseño de catálogo e imaxe de exposición: ta
ta ta
AFINIDADES SELECTIVAS 4. 2011
Fernando Casás / Vanesa Díaz Otero / Amaya
González Reyes
Juan Luis Moraza Pérez / Antía Sánchez / Víctor
Ulla
Comisaria: Marisa Fernández Olivera
Textos: Abel Caballero, Xosé-Henrique Costas,
Marisa Fernández Olivera e Víctor Ulla
Deseño de catálogo e imaxe de exposición:
Josetxu F. Cárcamo
AFINIDADES SELECTIVAS 5. 2012
Ana Soler + José Andrés Santiago / Almudena
Fernández Fariña + Marcos Covelo | M8K8
Javier Tudela + Lucía Romaní / Jesús Hernández +
Holga Méndez
Comisario: Xosé M. Buxán Bran
Textos: Abel Caballero, Xosé-Henrique Costas,
Juan Carlos Meana, Xosé M. Buxán Bran, Almudena Fernández Fariña, Marcos Covelo,
Jesús Hernández, Holga Méndez, Ana Soler, José
Andrés Santiago, Javier Tudela e Lucía Romaní
Deseño de catálogo e imaxe de exposición:
David Carballal e Juan Gallego

AFINIDADES SELECTIVAS 6. 2013
Berta Cáccamo + Mar Vicente / Chelo Matesanz
+ Natalia Umpiérrez / Xosé. M. Buxán Bran + Álex
Mene / Yolanda Herranz + Basilisa Fiestras
Comisaria: Almudena Fernández Fariña
Textos: Abel Caballero, Xosé-Henrique Costas,
Almudena Fernández Fariña, Berta Cáccamo,
Mar Vicente, Chelo Matesanz, Natalia Umpiérrez, Xosé M. Buxán Bran, Álex Mene, Yolanda
Herranz, Basilisa Fiestras
Deseño de material gráfico e catálogo: ERA
comunicación
Deseño da imaxe de exposición: Almudena
Fernández Fariña
Os nomes dos e das artistas que figuran en primeiro lugar nos
emparellamentos son docentes da Facultade de Belas Artes de
Pontevedra da Universidade de Vigo

