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Abel Caballero Álvarez
Alcalde de Vigo

N o ano 2007 iniciaba o seu brillante camiñar na 
Casa Galega da Cultura de Vigo un dos mello-
res exemplos da creación e capacidade artística 

do noso país, unha iniciativa multidisciplinar vehiculada 
polo inesgotable talento de todos os homes e mulleres que 
nela participan. Neste 2012, Afinidades selectivas alcanza o 
seu quinto aniversario impulsado polo éxito das anteriores 
edicións, o mellor aval para afrontar a ilusión do futuro. 

A deste ano foi moito máis cunha mostra. Estes cinco 
anos sentaron as bases dun proxecto a todas luces forte, 
na súa concepción e materialización, no contido e calida-
de artística que atesoura; indubidablemente sólido no seu 
resultado. O necesario traballo conxunto da Universidade 
e do Concello de Vigo materialízase en múltiples formas 
e posiblemente as Afinidades selectivas sexan o mellor 
exemplo para ilustrar unha cooperación frutífera e impres-
cindible para a nosa cidade. 

A colaboración entre Universidade e Concello, tamén 
nesta idea que xa é algo máis cunha realidade, procura 

levar á cidadanía viguesa e galega, ao noso tecido social, 
cultural, económico e empresarial, o coñecemento adqui-
rido nos estudos superiores que ofertan as distintas sedes 
do campus vigués no sur de Galicia. A magnífica saúde da 
que goza esta confluencia de vontades, desta volta artísti-
cas, tivo a súa sede na viguesa Casa Galega da Cultura e a 
súa reprodución escrita na edición de volumes coma este. 

Desde o goberno de Vigo entendemos a cultura como 
unha forza imprescindible para o crecemento das cidades 
e dos seus habitantes, un eixo sobre o que xirar a roda 
do progreso; de feito, a creación artística é un importante 
elemento enriquecedor dos territorios. Defendemos que a 
crise non pode ter custe para as figuras culturais que de-
finen, neste caso, a cidade de Vigo; esta é a nosa idea e a 
nosa liña de traballo, asentada na colaboración coa socie-
dade, como reflicte este gran proxecto cultural, educativo 
e de cidade. O meu agradecemento sincero a todos os que 
fan posible Afinidades selectivas ano tras ano, parabéns a 
todos e todas. 
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Xosé-Henrique Costas González
Vicerreitor de Extensión Universitaria

E sta de agora non é só unha nova edición ou unha 
edición máis de Afinidades selectivas. E non 
pode selo porque desta volta estamos de aniver-

sario:  celebramos o 5º ano de existencia deste soño feito 
realidade e iso é debe ser para todos e todas un motivo de 
fachenda e de festa. 

En primeiro lugar, porque Afinidades selectivas celebra 
e espalla neste quinto ano de existencia a fortaleza des-
ta afortunada e necesaria avinza entre Concello de Vigo 
e Universidade de Vigo, pero celebra tamén unha perma-
nente e gozosa unión libre entre os campus de Pontevedra 
e Vigo, unha proteica convivencia entre transferencia de 
coñecemento e cidadanía e unha simbiose perfecta entre 
profesorado e estudantes.

Xa que logo, hai abondos motivos polos que brindar. Ve-
laí ese histórico de exposicións que acompaña este volume, 
e velaquí esa ampla e vizosa nómina de profesores artistas 

da nosa institución e de artistas ex alumnos da nosa Univer-
sidade que foron pasando pola Casa Galega da Cultura. Eis 
logo eses volumes publicados ata o de agora que acreditan 
no bo facer e na boa fortuna dun proxecto que anualmente 
acolle o pobo de Vigo.

Nesta edición conmemorativa queremos máis unha vez 
apostar pola excelencia dese proxecto nado en 2007 e para 
tecermos este cesto contamos, outra volta, cos mellores 
vimbios: estes oito artistas e este comisario que sitúan a 
arte galega contemporánea nunha posición sobranceira. 
Para esta Vicerreitoría é un orgullo e un pracer dar acu-
billo e pulo a un evento ben consolidado que xa resulta 
imprescindible na grella cultural da cidade de Vigo e brin-
damos polos artistas e comisarios de antes e de agora, pero 
tamén polos que han de estar en anos vindeiros, polas no-
vas primaveras de Afinidades selectivas. Parabéns a todos e 
todas por estes cinco primeiros anos!
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N os colectivos humanos as relacións interpersoais 
son a base e o fundamento de calquera outro 
sistema de organización social que se pretenda 

instaurar dependendo da finalidade e dos obxectivos que 
se vaian conseguir. 

No caso da docencia e a creación artística, os obxectivos 
marcados, agora xa competencias que se van adquirir, pa-
san tamén por esta interrelación persoal que pon en limpo 
o que o sistema marca como meta e que se debe alcanzar 
nos prazos e cos cronogramas previstos; pero tamén o que 
os suxeitos son capaces de pór en xogo e que acabará xe-
rando un espazo de subxectividades onde o xogado per-
tence á orde da vida, sempre que calquera pretensión de 
control ha de pasar por todo o sistema que fai dos suxeitos 
un compendio de afectos e desafectos, de afinidades e de 
rexeitamentos. 

Pretender ter controlado todo o espazo onde a inter-
subxectividade se expón para operar nunha orde previa-
mente establecida, é o anticipo dun fracaso asegurado. Os 
recursos humanos, esa terminoloxía tan estraña e de corte 
absolutamente produtivo na era do capitalismo máis com-
plexo e sofístico, que sitúa na mesma orde de recurso o 
material e o humano, a cousa e o ser, son esenciais e eixe 
de calquera actividade onde a presenza e participación das 
persoas é a protagonista. Nunha facultade como a de Belas 
Artes formamos persoas que desenvolverán, ademais dos 
seus coñecementos, uns afectos que lles permitan tratar 
co contexto sociocultural intervindo nel para, desde unha 
actitude creativa, e cada vez máis complexa, ir achegando 
o seu saber máis activo á construción do mundo. 

Afinidades selectivas nace precisamente do encontro 
duns recursos humanos dos que se parte, docentes e per-
soal investigador; e duns recursos humanos que se forman 
para a súa saída ao mundo, para crear e dar o que me-
llor se sabe, dos e das estudantes. Nese atoparse deberase 
de operar desde o diálogo, desde o entre que xera espazo 
humano. Un espazo que ha de ser creativo e desde logo 
participativo onde, de dous en dous, se vai tecendo unha 
afinidade que manifesta o afecto, as emocións, os senti-
mentos e os razoamentos. Os modelos de actuación xera-
dos ao longo de xa a súa quinta edición foron varios e, se 
ollamos os catálogos de anteriores edicións, veremos que 
os resultados son tan variados e ricos como suxeitos posi-
bles se puxeron en xogo. 

Para todo iso foi necesario o desenvolvemento dunha 
empatía, entendida esta como unha acción de em-patar, de 
pórse no lugar do outro. A produción artística esixe unha 
aposta, como dicimos, do un que se ha de manifestar, pero, 
ao mesmo tempo, ha de buscar a destinataria ou o desti-
natario ou real ou imaxinario que ha de estar no outro 
lado. Nesta ocasión desde o momento mesmo da creación 
éntrase en diálogo con ese outro que camiña á vez, imos 
emparellados, camiñamos na creación mesma como pare-
lla. E isto obriga á coparticipación creativa, nun acto ta-
mén onde hai un xogo xeracional en que o tempo intervén 
desde a esencia mesma do punto desde o que miramos, do 
noso propio emprazamento. 

Afinidades selectivas 2012

Juan Carlos Meana
Decano da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, Universidade de Vigo

{ afinidades selectivas nº5 }
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A s veces certas cuestións imprevistas prefiguran os 
acontecementos subseguintes. David Carballal e 
Juan Gallego, os deseñadores gráficos desta edi-

ción de Afinidades selectivas, enviáronme unha proposta 
de deseño para a imaxe do 5º aniversario deste proxecto 
expositivo, e topeime na caixa de correos cun número cin-
co gordecho e case que antropomorfo aseteado con catro 
frechas, nunha imaxe que indefectiblemente me lembraba 
a san Sebastián Mártir. Entendín decontado que eran catro 
frechas de amor e morte que se correspondían coas catro 
parellas convidadas nesta edición. Velaí un groso corpo nu-
meral dun vermello paixón e sangue que mesmo cinxía na 
súa cabeza a coroa do martirio co acróstico “nº”. Esa nova 
recreación do mito sebastiniano que facían Carballal e Ga-
llego deviña, ao cabo, nunha obra máis desta mostra. Non 
me quedaba outra alternativa, xa que logo, que encarar ta-
mén esta peza textual como unha reflexión cara ao Marti-
rio de san Sebastián; esa iconografía presente, por certo, de 
xeito obstinado ao longo da historia da arte e da literatura 
e que veu servindo para metaforizar múltiples cuestións 
(aínda que as referidas ao desexo e os seus devezos foron 
ocupando sempre a praza principal). Xa que logo, pensei 
nas pezas expostas en Afinidades selectivas 5 como repre-
sentacións posibles do desexo e da anguria, do pracer e 
da dor nunha lectura eminentemente sebastiniana. Ata tal 
punto chego nas liñas que seguen que, ao cabo, Afinidades 
selectivas 5 se me antolla, e á luz das obras expostas, como 
o escenario certo e verdadeiro dese corpo de Sebastián 
ateigado de dardos. E se toda obra de arte é sempre o es-
cenario dunha representación, cunha manchea de lecturas 

posibles polo espectador ou espectadora, agora para min 
estas obras e artistas que se amosan na Casa Galega da 
Cultura conflúen nun novo e particular relato. Insisto niso: 
as circunstancias obrigan, así que aos e ás artistas, ás obras 
e a min nos pauta e nos obriga desta volta a historia da arte 
e o particular microcosmos que recreou a iconoloxía do 
coñecido como Martirio de san Sebastián Mártir. Velaí vai.

Aí está no centro da escena o corpo espido dun home. 
E é así como xustamente se autorretrata Jesús Hernández, 
2,09m. (Women’s high jump world record, 1987), 2012, nun 
retrato contraditorio en si mesmo, pois se por un lado ese 
home de pé se reviste da dignidade do traxe académico, 
por outra amosa impúdico e nitidamente —e quizais tamén 
orgulloso— o seu sexo. Sóbese agora o novo santo-mártir 
en lugar de nun capitel, tal como o pintara Mantegna, so-
bre o propio instrumento de traballo, un cabalete que aquí 
tamén ben podería ser un instrumento de martirio. Noutro 
dos seus traballos expostos, S. Pearson’s legs (100m. hurd-
les world champions, 2011), 2012, o artista aparece xacente 
como en moitas ocasións o Apolo cristián. E en ambos os 
casos está superado pola pernas dunhas atletas, pernas mus-
culadas e andróxinas dunhas saltadoras que coroan a modo 
de bóveda celeste o membro escandaloso da Academia. 

Asistindo á escena colócase Holga Méndez en Still life 
(Technologies of the self, 3), 2012, que como no caso da 
santa Irene das representacións do martirio de san Sebas-
tián cura e remedia as feridas, ese vaso con auga ou esa 
cadeira contemplativa, ou ese espello-pozo xirando com-
poñen, fronte ao académico, unha perfecta escenografía 
para a contemplación e a asistencia.

Circunstancias sobrevidas

Xosé M. Buxán Bran
Curador de Afinidades selectivas 5
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Nesa mesma estela do feito por Holga Méndez hai que 
entender a obra de Ana Soler Obxectos arreboladizos 3, 
2012, con esas flores votivas tan comúns por certo nas re-
presentacións relixiosas que vemos ao longo da historia da 
arte. Esa fileira de calas suspendidas no ar e esas xerras 
que sobrevoan o escenario atópanse conxeladas no tem-
po e no espazo e fálanos de espiritualidade, de suspensión 
mística. Neses fráxiles cristais con auga, nesas flores que 
flotan atópanse os perfís certos do misterio do amor e da 
morte, e de aí que ambos os emblemas e símbolos sexan 
recorrentes na historia da arte e as súas representacións 
relixiosas e tamén, claro está, para ofrecerse como posibi-
lidade e metáfora dunha lectura sebastiniana. José Andrés 
Santiago en Cliffhanger (Da serie True Colours), 2012, e sen 
sabelo el mesmo e seguramente para a súa sorpresa, recrea 
aos meus ollos unha remultiplicada bandeira gay (porque 
non podemos evitar as connotacións permanentemente 
homoeróticas de Sebastián Mártir que erguen os artistas 
ao longo da historia), a modo de estandarte vindicativo do 
santo gay por excelencia. O arco da vella ou arco iris pa-
rece que está na orixe da creación da bandeira da comuni-
dade homosexual, e José Andrés Santiago seguramente só 
quixo ofertarlle ao espectador ou espectadora un grande e 
multiplicado arco da vella, sobre o que sobrevoan grúas, 
pero non podo evitar apropiarme dese pano de cores e con-
vertelo na flamíxera bandeira gay que ventea ese martirio 
homosexual que imaxino. As liñas dunha paisaxe irisada 
“verdadeira” —di o artista— de fermosísima luz.

Mais os perfís exactos desa paisaxe debúxana Almudena 
Fernández Fariña e Marcos Covelo/m8k8 en Locum vacui, 

2012, cando recrean o escenario da batalla, o territorio 
onde ocorre ese axustizamento do heroe cristián, eles ofré-
cennos os múltiples perfís dun escenario ateigado de cores 
e formas, cunha xeografía abstracta onde teñen cabida ao 
fondo as caprichosas formas de posibles ceos, lóstregos, de 
outeiros, ríos, mares, tamén de arquitecturas e personaxes. 
Vaian cara a eses fondos e contornas que caracterizan tan-
tas escenas das pinturas do mártir cristián e comprobarán a 
importancia dese contorno, e como ás veces o personaxe se 
confunde coa paisaxe e coa arquitectura. Igual aquí, por-
que quen pode facer elisión dese gran tapiz que constrúen 
Fariña e Covelo na sala de exposicións mudada en caixa de 
escenario para un martirio?  

Javier Tudela e Lucía Romaní encárganse nesta repre-
sentación que imaxino, de edificar esa igrexa, de convocar 
todo o aparello político que arrodea os momentos posterio-
res a ese axustizamento. Nas series fotográficas que ambos 
os artistas traen á sala vexo unha posible ruta para unha 
posible peregrinaxe, Tudela dá conta en Historia Natural I, 
—Turistas e  escenarios—, 2005-2012, deses novos peregrinos 
turistas para retratarse nos fitos histórico-artísticos da nosa 
cultura e Romaní rexistra en A casa es-cultura (Proxecto 
N-550), 2010, un catálogo das paradas e estacións do via-
crucis que eu estou a argallar. Logo, nos andeis ambos os 
artistas colocan coidadosamente, case diriamos que relixio-
samente reconstruídas, as ofrendas, reliquias e exvotos coas 
que a nosa cultura se foi arroupando; destrución e recons-
trución permanente e eterna deses sinais santos do efémero. 

En fin, volvo ao principio do meu escrito. Quizais teña 
sido unha ousadía armar este texto sobre unha nova posi-
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ble historia do martirio de san Sebastián a partir de poñer 
en relación uns traballos que nunca foron deseñados na 
súa orixe nin na súa fin con esa mitoloxía, mais cómpre 
que o lector e a lectora sexan caritativos e non esquezan 
que as obras artísticas sempre camiñan ceibes dos seus 
artistas e mesmo das cuestións expostas na súa xestación. 
As obras están aí para o noso gozo e para seren recrea-
das en miles de posibilidades esexéticas. Esta historia das 
representacións que se conta aquí amosa unha delas tan 
certa e crible como outras posibles. Insisto nisto, tamén a 
min veume dada toda esta historia. Os deseñadores foron 
os culpables primeiros dese xogo de espellos. Pero non só 
eles. Tamén os artistas, porque cando os convoquei, fo-
ron eles os que, rápidos, seleccionaron e decidiron por si 
mesmos as pezas para expor. E mesmo tamén eses catro 
artistas profesores da Facultade de Belas Artes de Ponte-
vedra escolleron os nomes de cadanseu artista ex-alumno 
ou ex-alumna sen que eu tampouco tocase a gaita aquí. 
Así que eu como curador nesta historia de tantos asuntos 
sobrevidos só me quedaba tamén adaptarme ás cambiantes 

circunstancias que se ían presentando a cada paso. Así que 
agora e a partir de todos estes datos entenderase moito 
mellor o curador na tesitura de armar esta exposición, este 
texto, esta historia posible. Con todo, o lector e mais a lec-
tora teñen nas seguintes páxinas desta mesma publicación 
a fortuna de contar coa lectura “verdadeira” que os e as 
artistas propuxeron sobre estes mesmos traballos dos que 
lles veño de falar, e lonxe por suposto dese conto sebas-
tiniano que lles propuxen. A vostedes quédalles agora a 
opción de ou optar por unha destas eséxeses, ou aceptar as 
dúas versións, ou rexeitar ambas as dúas e dar conta dunha 
nova nas súas antípodas. Velaí as fermosas e cambiantes 
posibilidades da arte.

Ah, por certo, e que papel me restaba a min nesa historia 
sebastiniana que lles conto? Pois aproveitei para intitular-
me “curador” no canto de “comisario” porque aínda que a 
segunda opción acaía ben como partícipe desa soldadesca 
que martiriza o santo, o de curador tiña moito que ver con 
“sandar”, curar as feridas duns e doutros.
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almudena fernández fariña / marcos covelo | m8k8 

Locum vacui, 2012
Técnica mixta 
Medidas site-specific
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almudena fernández fariña / marcos covelo | m8k8 

Locum vacui, 2012
Técnica mixta 
Medidas site-specific
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jesús hernández 

S. Pearson’s legs (100 m. hurdles 
world champions, 2011), 2012
Grafito e óleo sobre madeira e fotografía dixital
sobre pvc. 105 x 122 cm.
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jesús hernández 

2,09 m. (Women’s high jump world 
record, 1987), 2012
Grafito e óleo sobre madeira e fotografía dixital 
sobre pvc. 239 x 100 cm.
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holga méndez

Still life (Technologies 
of the self, 3), 2012
Cadeira, espello, motor. Magnetófono (voz-voces) 

Vaso, auga. Dimensións variábeis. Voz: Peter Deacon
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jesús hernández

Eyes like fists, eyes like nipples, 
2012
Fotografía e serigrafía sobre tea
Medidas variábeis
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ana soler 

Obxectos arreboladizos 3, 2012
Xerras de cristal e calas de espuma de pvc 
600 x 100 x 200 cm.
Dimensións variábeis

24
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josé andrés santiago 

Cliffhanger (Da serie True Colours), 
2012
Técnica mixta. Infografía e impresión dixital sobre 
papel, vinilo adhesivo sobre policarbonato celular
transparente. 400 x 98 cm.
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javier tudela 

Historia Natural I –Turistas
e escenarios–, 2005-2012
Fotografía 
40 x 50 cm. c/u
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lucía romaní 

A casa es-cultura ( Proxecto N-550),
2010
Fotografía  
40 x 50 cm. c/u 
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lucía romaní 

De collage, 2012
Obxectos, teas e estantes metálicos
Dimensións variábeis

javier tudela 

O Rei Midas (O cuarto 
de Dióxenes), 2008-2012
Obxectos diversos e estantes metálicos
Dimensións variábeis
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parte da obra e como un elemento integrador das demais 
obras que compoñen a exposición.

Ventá Kiosco (2011) foi concibida para o espazo do Kios-
ko Alfonso na Coruña. Tamén neste caso a intervención é 
totalmente dependente, indisociable do lugar. As formas 
debuxadas nos muros xorden a partir de formas e motivos 
atopados no espazo que establecen unha continuidade en-
tre o espazo físico e o espazo representado.

O Palacio Municipal de Exposicións Kiosko Alfonso é unha 
construción de 1914 que exemplifica estilisticamente o ecléc-
tico modernismo coruñés. Na súa fachada destacan as enor-
mes fiestras en ferro forxado que están decoradas con formas 
orgánicas, dragóns e elementos vexetais que se entrelazan ao 
redor dun motivo central. En 1984 lévase a cabo unha re-
habilitación do interior do edificio para destinalo a palacio 
de exposicións. A rehabilitación interior cega as fiestras, a luz 
natural, co que anula toda relación entre interior e exterior 
do edificio.

C ontexto” procede do latín vulgar contextus que 
significa enlazado, unido, entretecido, e que á 
súa vez deriva de contextere “tecer con”.

Os meus últimos proxectos concíbense para ser enlaza-
dos, “tecidos” co lugar. Expoño intervencións para habitar, 
dialogar, para ser cómplices dun lugar específico; inter-
vencións que situadas fóra dese espazo perden toda a per-
tinencia porque a súa reflexión nace a partir do contexto.

Buscar a complicidade co lugar supón aceptar as súas 
condicións: os elementos arquitectónicos, o mobiliario, os 
usos do espazo ou a sinalética non perturban nin obstacu-
lizan, senón que ditan as pautas de actuación, os atributos 
formais da pintura/debuxo. 

Columnas carbón (2010) foi unha intervención concibida 
para o espazo expositivo da Casa das Artes en Vigo. Nesta 
intervención a arquitectura non funciona como simple so-
porte ou contedor da obra, é tamén o tema e o obxecto de 
reflexión. O chan da Casa das Artes está cuberto por un pa-
vimento de mármore branco decorado con franxas de már-
more negro. En Columnas carbón tómanse as formas que 
traza o mármore negro no chan e prolónganse, debuxadas 
con carbón, verticalmente nos muros. A calidez do negro 
do carbón, a marca do trazo, a textura aveludada da super-
ficie, atopa o seu oposto na frialdade do material do chan, 
o mármore negro. As columnas debuxadas e repetidas por 
diferentes muros do espazo crean un traxecto perceptivo 
de orientación dinámica, non se dirixen exclusivamente á 
retina, o público espectador experimenta a relación entre 
o seu corpo, a obra e o espazo que o rodea e contén. O 
espazo dado transforma o seu valor, faise perceptible como 

Pintura contexto

Almudena Fernández Fariña 
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P orque si, porque o necesito aínda que non valla 
para nada, polo día que fai, porque son de aquí 
aínda que eles non queiran, porque ten tanto sen-

tido como tan pouco, polo silencio e a copa de viño, pola nosa 
sociedade, por eles, pola súa soberbia e as súas gravatas de 
seda chinesa, por se acaso, polo día que nacín, porque mañá 
morro e hoxe sigo vivo, por un espello branco, porque tiña 
Betadine no canto de cor laranxa, porque funciona e queda 
de moito nabo, por todas as noites en vela, por intentar ser 
feliz, porque non o entendo e iso axúdame a comprendelo, 
por Bukowski, Balzac e Auster nun mesmo libro, porque me 
dades noxo, pola violencia, polo amor aínda que non crea 
niso, porque ten «ese non sei que» que o fai especial, por un 
Bordeaux de 2,49 € do Lidl, porque prefiro ver a última pelí-
cula de Nacho Vidal á última estrea de Schwarzenegger, por-
que o lin nunha parede de Portugal, porque espero que al-
gún día alguén o explique por min, porque se tomase drogas 
pasaríame á performance, polo mar e o son das ondas que 
non me deixa durmir, por escatolóxico e formal compartindo 
unha hamburguesa no Sunset Bulevard, porque te burlabas 
de min e dicías que nin de varredor podería traballar, por 
outro Bordeaux do Lidl, polo que es e representas, por estar 
só a pesar de estar cheo de xente, porque me aburres e polo 
aburrido que es, porque me axuda a pensar, por Houellebecq 
fodido gavacho que ben escribes, porque un día decidín ter 
oito veces ao ano medo, porque me manchas os dedos ao 
pasar de páxina, por Deus, polo supermasoquista que era Bob 
Flanagan, polo polo sentado, pola morte e a vida nun chiste, 
polo psicotécnico, por falta de diñeiro, porque prefiro arrui-
narme antes que ser como ti queres que sexa.

Por que?

Marcos Covelo | M8K8

En Ventá Kiosco debúxanse nas paredes da sala as fiestras 
da fachada que manteñen a mesma localización e escala que 
as fiestras do exterior, como se transferisen de fóra cara a 
dentro. O debuxo reproduce as formas naturais e motivos que 
traza o forxado exterior pero faino en negativo, como se se 
tratase dunha radiografía que, desde o interior do espazo, se 
fixese cara a fóra. O debuxo realizado a carbón emula a cor 
negra da forxa e subliña o carácter efémero da intervención.

Ventá Kiosco busca a complicidade e a integración das 
formas no espazo, convida a reflexionar sobre a disparida-
de entre o interior e exterior do edificio, sobre a conviven-
cia entre o presente e o pasado, sobre a relación entre o 
debuxo e o espazo en que se inscribe. 
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Mércores, 15 de febreiro de 2012

S e Warhol, como se adoita dicir, se baleira de vida 
para converterse nunha máquina, o meu, si, o 
meu, nin se enche nin se baleira de vida porque é 

a máquina a que me converte. En que? Non hai resposta!
Non busco, nas pezas performativas, intercambiar papeis 

para non estar, senón para irme there-in-time a desapare-
cer. I am in time, yes, non with plenty of time.

Non é un xogo no espello con papeis intercambiados, 
non son o autor-modelo nin o modelo-de-autor, nin se-
quera o eu do outro ou outros de min; é o desexo, sempre 
o desexo insatisfeito, o que move ese verse there-in-time. 
Tampouco se trata de aparecer e desaparecer xogando, 
como se adoita dicir, ao rato e ao gato, trata de como é 
posible pasar por there-in-time. Desde a paixón non de 
desexar senón sinxelamente be-there.

O gran cambio de “a mirada” é que xa non se mira para 
deixarse un ver, senón que miran para ser mirados pero, 
quen mira ao que mira para ser mirado? Cal é ou quen 
porta ese terceiro par de ollos? Sempre, en toda historia 
de mirar e ser mirado, sempre hai un terceiro par de ollos.

Ruskin mirando a Rembrandt, Proust vendo a Ruskin; 
esta é a indiferenza, a intensidade proustiana. O que mira 
ao que mira é, estou convencido, o máis grande dos vo-
yeurs (porque son capaces de percibir os que forman parte 
da historia das cousas).

Se é certo que no público espectador, nesa mirada cul-
tural do suxeito occidental, non existe reciprocidade visual 
(como en toda imaxe en movemento ou imaxe tecnolóxi-

Un día de caderno-diario
Mentres lía paralelamente as 100 
primeiras páxinas de No soy yo, 

de Estrella de Diego

Jesús Hernández  
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ca), entón témome que o meu papel de espectador estivo 
e permanece fóra da cultura da mirada. Nunca deixei de 
ver reciprocidade.

«Las Meninas nos han despojado de nuestra posición se-
gura frente al cuadro porque el pintor ha abandonado la 
suya. A un tiempo mira y es mirado mientras mira. No 
sólo. Su presencia tiene algo circunstancial en la lógica de 
la representación: un paso a un lado y Velázquez habrá 
desaparecido del lienzo, como hace notar Foucault.»

 Estrella de Diego, No soy yo, 2011: 100

Pero tampouco só, porque o seu dar un paso ao lado o faría 
desaparecer tras o seu propio lenzo, é dicir, no tempo do 
seu propio lenzo. E se, fóra bromas, quitásemos o enorme 
lenzo sobre o que pinta Velázquez, que veriamos? Segura-
mente nada, porque sen a mirada das persoas que miran, 
que lle fan estar representado, xa non tería interese por 
seguir pintando e, santas pascuas!, largouse sen máis. Que 
se pinta o que hai detrás de nós, o público espectador? 
O carallo! Que se nos pinta a nós mesmos? Bobos ilusos! 
Que realmente se pinta a si mesmo? Estupidez supina! En 
realidade, se ademais de quitar o lenzo do medio dése-
moslle a volta para poder ver-admirar o que está pintando 
decatariámonos do engano manifesto, de que a tea está en 
branco ou en negro, inmaculadamente intocada para con-
firmar que a mirada dunha obra sen o outro non é nada. 
Ou talvez non sexa ese lenzo volto máis que o bombo para 
tapar as vergoñas do artista cando se “desviste” ou se quita 
a indumentaria da mirada educada da cultura.
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«El hombre es un invento reciente […] un artefacto efecti-
vo con un muy largo y complejo proceso histórico.» 

Michel Foucault

A serie Tecnoloxías do eu confórmana distintas 
pezas ao redor da figura do si mesmo foucaul-
tiano de Technologies of the self (1982); en todo 

momento debemos ter presente que este “eu” traduce self 
ou soi; que este “eu” non é o suxeito, senón a interlocuto-
ra interior dese suxeito: que é “unha mesma”: polo dito, 
decidimos manter o título da serie na súa lingua orixinal, o 
inglés. Estas tecnoloxías, en palabras de Foucault, quedan 
caracterizadas como «aquellas técnicas que permiten a los 
individuos efectuar un cierto número de operaciones en 
sus propios cuerpos, en sus almas, en sus pensamientos, 
en sus conductas, y ello de un modo tal que los transforme 
a sí mismos, que los modifique, con el fin de alcanzar un 
cierto estado de perfección, o de felicidad, o de pureza, o 
de poder sobrenatural etc.».1

É na forma do autorretrato, do self-portrait, deste “si 
mesma”, onde se intenta atopar a mesmidade do si nun 
movemento dialéctico do si reflexivo, en dous sentidos: 
auto significa ‘a mesma’, pero tamén a noción de identida-
de. A mesmidade é a capacidade do eu para exhibir, para 
despregar, as súas propias posibilidades: ten lugar só na 
superficie.

A experiencia é unha orixe contemporánea, unha forma 
de retrospección. Unha experiencia que comeza coa apa-
rición dunha cousa (das Ding) e co primeiro movemento 
cara a ela.

Still life (Technologies 
of the self, 3), 2012

Holga Méndez  

Nunca tiven, desde neno, desde moi temperá idade, des-
de que vin reproducido (que non en directo aínda a obra), 
maior fascinación que quitar ou darlle a volta a ese lenzo, 
aí en As Meninas, que Velázquez simula pintar pero que 
non o fai porque só nos mira. Nunca mo crin pero sem-
pre me fascinou e creo que é unha tara desas infantís, por 
chamalo algo, un inconsciente incrustado no cerebelo, no 
bulbo raquídeo, que me acompañou durante a maior parte 
da miña vida. Se sigo, aos 48 anos, como ao principio, é 
porque desde esa nenez quixen pintar como Velázquez e 
aínda sigo queréndoo pero, agora, desde hai unha tempada 
xa longa, sei da enorme simulación. Ademais, estou seguro, 
nunca fun espectador das Meninas. E cando digo nunca é 
nunca. Velázquez non me atrapou no seu lenzo porque o 
meu gran desexo era atrapalo eu a el nel. Xogo dun enor-
me e dilatado desencontro. Nin se deixa el nin me deixo 
eu, e o meu anhelo agora é coarme there-in-time nese len-
zo antes de que me acabe eu.
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U n conto hindú relata como o universo que ve-
mos, ese ceo negro cheo de estrelas, non é tan 
escuro como parece. As estrelas non son simples 

planetas físicos que nos aluman emitindo luz desde a súa 
materia incandescente, senón orificios; pequenos e infini-
tos buraquiños que nos comunican coa «verdadeira luz». 
O ceo está máis alá do que vemos, a luz está detrás do ceo 
escuro. E para vela só fai falta saber mirar. 

Nada é o que parece. No cotián instálase a dúbida, os 
dobres sentidos, intencións, contradicións, hipocrisías. O 
tempo, ás veces, párase no interior para ofrecernos dobre-
ces na percepción, matices na visión, fisuras no estableci-
do que nos remiten ás eternas preguntas do ser humano. 
Vemos e non vemos, quizais non queiramos ver ou sim-
plemente só vemos o que nos interesa ver. Debuxos para 
persoas cegas, para ser tocados, obxectos e situacións que 
espertan a visibilidade pasando ao outro lado. Pero, que 
hai detrás desas fisuras?; que nos agarda tras a escuridade? 
A través desa abertura, desa ruptura, o interior comunícase 
co exterior, un lado co outro, a luz coa sombra. Pequenas e 
infinitas microfisuras que debuxan un novo mapa do corpo 
e da mente, da sociedade, unha curiosa constelación que 
nos remite a outros lugares, a outros mundos máis alá do 
evidente. 

A serie Obxectos arreboladizos recréase na metáfora so-
bre a complexidade que debuxa o ámbito cotián en rela-
ción co tempo. Contornas privadas que se transforman en 
contornos, rodeando, dislocando o ordinario. Ás veces, o 
costume de habitar en paisaxes domésticas estrañas léva-
nos ao outro lado do espello. Habituámonos a metamorfo-

Cando o tempo se detén 
e reverbera o espazo, 

o obxecto explota

Ana Soler 

Volver ao eu é “ser-unha-mesma”. E, con todo, este re-
torno non deixa o eu máis preto do que estaba: unha mes-
ma é o máis próximo. Non só a aproximación se revela 
aquí imposible, senón que a mesmidade, se fose cuestión 
de manterse nesta proximidade sen parangón, de aterse a 
ela, sería insoportable. Nesta proximidade insostible unica-
mente cumpre oficio de retorno un movemento cara ao eu 
que a arroxa cara ao pasado: a posta en escena do retorno, 
alí onde non houbo a menor distancia.

De maneira que a retrospección (do lat. retrospicere, 
‘mirar cara atrás’) é, en efecto, activa, un xesto que fai re-
troceder ao eu, descifrarse a si mesma. A que parte de si 
mesma debe renunciar? Que é o que unha debe ser capaz 
de saber sobre si para desexar renunciar a algo?

As operacións permitidas e prohibidas no xogo da 
mesmidade, do descubrirse no mise à nu, contemplándose 
nun elemento similar, no espello: os sentimentos repre-
sentados, os pensamentos, os desexos que puidesen ser 
experimentados, os impulsos que levan a buscar dentro 
de si calquera sentimento oculto, calquera movemento da 
vontade, calquera desexo disfrazado baixo formas ficticias. 
Esta é a única mesmidade posible, pois só afastando ao eu 
se lle pode dar unha voz. 

1 Foucault, Michel: Tecnologías del yo. 2000: 42.
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searnos no que non somos para integrarnos en ambientes 
mutantes que desgastan o sentido das cousas. A saírnos de 
nós mesmos para volver entrar disfrazados da propia pai-
saxe. O tempo estírase, alóngase, párase, reverbera nestes 
procesos de transformación e figuración. 

O proxecto reflexiona sobre o outro lado do cotián, o 
lado impenetrable, o silencio do branco que detén a vida, 
no tempo. Pinga a pinga, punto a punto, fío a fío diríxese 
o sentido, debúxase ese mapa en 3d que ás veces é tan ab-
surdo como irreal. Os elementos que compoñen a vida sú-
manse e sepáranse, multiplícanse clonándose para dialogar 
sobre a fronteira da vida e a morte. Explosións do tempo 
que descobren pequenas aberturas que te transportan sen 
saír da túa casa, do teu círculo, alí mesmo no privado, para 
trasladarte á noite ou ao día. Viaxes do tempo na memoria 
que resoan con eco percorrendo recunchos inesperados ou 
esquecidos. Fluídos que se derraman maquillando a ar-
quitectura da secuencia. Incisións e inestabilidade tecidas 
desde o inframínimo, desde os detalles, que nos contan ou-
tras historias diferentes, ás veces imposibles, das xa escri-
tas. Loucura onde a sobreestimación da duración do tempo 
provoca monotonía e fastío e, ao mesmo tempo, angustia 
insoportable provocada por unha cegueira lúcida cando o 
tempo se acelera ata a éxtase e atravesa o protagonista da 
violencia. 

Metáfora dunha violencia silenciosa, química, física, 
psíquica que remite a hipocrisías e mentiras consolidadas. 
Diálogos do metal e a carne, o cristal e o vexetal, entre 
o duro e o brando, entre o forte e o débil, polos opostos 
incidíndose sen piedade nunha batalla pola supervivencia. 

Contradicións entre o natural e o artificial, entre o singular 
e o plural, que marcan lugares e territorios, trazan liñas 
brandas e formas inverosímiles. Inhóspitos hábitats onde 
convive o que se dá e o que se perde, o que se pon e o que 
se rouba. O que queda e o que se vai. O que se mostra e o 
que se esconde. Onde o cóncavo se volve convexo e vice-
versa, e o positivo se relaciona co negativo para delimitar 
as súas fronteiras. 

Códigos innatos, xenéticos, confróntanse co aprehendi-
do, co social e culturalmente incorporado a cada individuo 
para dialogar sobre a complexidade no límite do ser e es-
tar. As dificultades intanxibles do día a día nas relacións 
humanas lévannos á inestabilidade da dúbida para mos-
trarnos a nosa incapacidade de fácil solución. Non é tan 
sinxelo resolver nin escapar do abismo das fisuras no co-
tián. E aínda que a memoria nos lembre permanentemente 
aquel ruído do tempo na memoria, e mentres que a clave 
do enigma pasa por unha mirada colectiva do invisible, é 
grato saber que sempre existe esoutro sitio interior onde ir, 
aquel refuxio intanxible que só coñece quen sabe mirar.

Debuxar en tres dimensións, lanzar un obxecto e aso-
marse ao tempo na memoria. Perder claridade os contor-
nos da realidade que vemos e os mapas de interferencias 
invisibles para atopar na confrontación do emprego/tem-
po: tempo detido/tempo acelerado, unha atemporalidade 
da percepción, impersoal e anónima, escondida e íntima. 
Percepcións constituídas por un pasado ameazador, un 
porvir inaccesible e un presente pasivo e estático que leva 
a divagar no momento que se para o instante. O tempo 
pasa con enorme lentitude, cada momento parece eterno, 
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A índa que concibida orixinalmente para in-
tegrarse como unha parte da serie origami, 
True Colours, terminou por evolucionar como 

unha serie plenamente independente, que por formula-
ción e pretensións formais goza de carácter propio. Nun 
principio, True Colours expúxose como un conxunto de 
intervencións murais de carácter pictórico. Os primeiros 
bosquexos e probas (a miúdo baixo un proceso de ensaio 
e erro) recorrían a numerosas capas de pintura acrílica, 
buscando a tridimensionalidade do propio material por 
medio da superposición constante, ou mediante o uso de 
pigmentos directamente sobre a parede. 

Non obstante, o xogo visual coa cor, inicialmente sen 
máis pretensión que a de levar a cabo estudos cromáticos 
e a súa interacción co soporte mural, deveu nunha explo-
ración espacial, onde o volume da peza, a posición rela-
tiva do público espectador e a luz desempeñan un papel 
igualmente importante, así como as construcións de som-
bras que tamén se xeran. Cada peza de True Colours re-
flicte un fragmento de cotiá realidade: non se expón unha 
aproximación nesgada ou dogmática onde só hai branco 
ou negro, senón unha gama ilimitada de matices. Unha 
cor para cada estado de ánimo, para cada momento, para 
cada persoa. 

A afirmación explícita no título (True Colours, cores 
verdadeiras) convida a pensar máis alá dunha taxono-
mía da cor, que foxe da supercategorización informática 
á que hoxe nos haxamos suxeitos. Non hai dúas persoas 
que perciban cada cor igual, e é precisamente a esa visión 
poliédrica e non unitaria á que alude o título desta serie: 

True Colours
O todo e a suma das partes... 

José Andrés Santiago 

analizar sen sentir, ver sen ver. A deformación do ritmo, 
lentitude na mirada ou ansiedade do voyeur, os dous ex-
tremos tócanse ao saírse da escena para escapar ao golpe 
do obxecto arreboladizo. 
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a imaxe. A medida que o público espectador percorre ao 
longo a obra, esta comeza a desvelarse, e ata que non se 
sitúa totalmente de fronte non se percibe con claridade e 
intensidade. 

Na serie True Colours intervense directamente o poli-
carbonato, o que contribúe a transformar o xeito en que 
se aprecia o volume —escapando un pouco da visión plani-
métrica a miúdo asociada á obra gráfica—. Sobre o ríxido 
multigrama das pezas da serie True Colours están dispostas 
imaxes secuenciais intercaladas con grúas orizuru, de va-
riados e brillantes cores, que debuxan percorridos caóti-
cos, describen narracións espaciais e historias non conse-
cutivas. 

cada individuo singular, con indistinción do momento, luz 
ou estado de ánimo, percibirá cada cor como auténtica e 
xenuína. A calidez ou frialdade, a afinidade, tranquilidade 
ou memoria que inspire cada cor variará segundo a persoa, 
pero cada ton será xenuíno. A universalidade cromática 
queda supeditada, en último extremo, á visión particular 
do individuo. 

As pezas da serie True Colours recorren a unha capa en 
superficie de policarbonato celular transparente coas la-
mas en posición vertical ou horizontal (na mesma direc-
ción que as barras de cores subxacentes) que distorsiona 
a imaxe respecto do seu referente inicial. A pel de poli-
carbonato amplifica esta impresión, como resultado dunha 
visión lenticular que distorsiona e deforma os límites entre 
as propias cores. Esas barreiras, lonxe de illar cada barra 
de cor, contribúen a diluír os límites entre as mesmas e a 
establecer inesperados contrastes simultáneos. Ao mesmo 
tempo, a superposición de capas de materiais transforma 
a visión orixinal, tanto pola compartimentación en celas 
como, sobre todo, polas novas transformacións que suce-
den detrás da lente. 

Aínda que nítida, o policarbonato celular crea unha sen-
sación de fractura, unha visión fragmentada e crebada, e 
expón unha ruptura case tectónica na perfección crista-
lina da estampa orixinal..., que dá como resultado unha 
aparencia “de andel”. A propia natureza do policarbonato 
celular ocasiona que a imaxe só se vexa realmente ben, 
vibrante e saturada de cor, desde un punto de vista com-
pletamente frontal, pero non así desde os laterais da peza, 
onde o solapamento das sucesivas celas escurece e nubra 

Maqueta_afinidades_04.indd   40 13/07/12   12:54



{ afinidades selectivas nº5 }

41

O cuarto de Dióxenes (2008-2012) reúne obxec-
tos e imaxes obtidos a partir da escavación ar-
queolóxica dun almacén. É un proxecto sobre 

a orde, sobre os procesos de acumulación e o seu con-
trol. En O cuarto de Dióxenes ensáianse estratexias de 
reflexión plástica sobre a experiencia da entropía e da 
complexidade.

Historia natural I (2005-2012) é un proxecto sobre al-
gúns rastros de intervencións humanas que se producen 
nos límites do cotián e o poético. É unha colección de 
arquivos documentais: vídeos, debuxos e fotografías en 
diferentes formatos, que ensaia estratexias de reflexión 
plástica sobre a realidade, a experiencia da complexidade 
e a información: nubes e cables eléctricos; moscas; turis-
tas e os seus escenarios; nubes e edificios; avións; animais 
disecados; cursos de auga; paisaxes desde coches, trens e 
avións; diñeiro; grupos humanos; paxaros; e para rematar, 
o que non pertence a ningunha das categorías anteriores.

Buscamos seducir cos obxectos e coa información que 
fabricamos para que o desexo de posuílos aumente. Pro-
porcionalmente aumentará a velocidade de depreciación 
do consumido. O provedor aprende do rei Midas a conver-
ter en ouro a súa oferta; á súa vez, o consumidor converte 
en lixo todo o que toca. Nalgún punto dese transvasamento 
desde a adquisición e a descarga compulsiva prodúcese a 
depreciación das cousas e a perda de sentido da informa-
ción; como se todo aquilo que desexamos e podemos con-
seguir, no acto mesmo da súa posesión, levásemolo ao mes-
mo nivel en que nos valoramos a nós mesmos. Non existe 
nada que non poida ser obxecto de desexo, só é necesario 

estar no momento e lugar adecuado; despois, todo acabará 
no vertedoiro: comida, un xoguete, unha ferramenta, un 
coche, un libro, unha arma, un vestido, unha casa, unha 
persoa, un planeta etc. A moda é o exemplo máis evidente 
do salto ao baleiro: desde o espello do probador á máxima 
entropía e a evaporación do sentido. 

Nas sociedades agrícolas aínda observamos como o por-
co aproveita todo e, á súa vez, del todo se aproveita. En 
moitas cidades podemos pasear un domingo por un mer-
cado. Nos refugallos dos outros repetimos a viaxe desde 
o esplendor á ruína, e marabillámonos cos despoxos que 
a paciencia e a oportunidade redimiron. Tamén nun mu-
seo hai imaxes, cousas, metáforas, destrezas e memorias. 
A pesar do pracer que ofrecen estes encontros, podemos 
sentir certo malestar polo desexo ansioso de comer moito 
e a esaxerada inchazón do porco, a cotra e o brillo perdido 
nas cousas do rastro, a avaricia do coleccionista de infor-
mación e a ostentación fetichista do museo.

Como adquiriron as cousas tanta importancia? As cousas 
e os significados que cargan son a materia prima. Arqui-
valas: ordenar, clasificar, catalogar etc., así como o deseño 
de fórmulas para liberarme delas é o “proxecto” dos últi-
mos anos. Os vellos obxectos esperan outra oportunidade 
e axúdanme a revisar a sustentabilidade do proxecto artís-
tico —e a súa necesidade—. Arqueoloxía contemporánea?, 
busca de transcendencia na memoria das cousas? O cuarto 
de Dióxenes converteuse no supermercado para o rei Mi-
das. Como un caracol, arrastro unha cacharraría variada 
que me acompaña dun lugar a outro. O taller converteuse 
en almacén, e o traballo cotián consiste en escavar gale-

O cuarto de Dióxenes 
e o rei Midas 

Javier Tudela 
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A s pezas presentadas nesta exposición teñen a súa 
orixe en experiencias colaborativas que indagan, 
desde a creación e a investigación, no feito ar-

tístico. Este proceso creativo baseado en formatos coopera-
tivos foi adquirindo un importante lugar no meu traballo. 
Por iso, creo necesario contextualizar ou describir minima-
mente como nacen estes proxectos. 

Segundo o urbanista Kevin Lynch, «gastar las cosas 
puede ser tan valorado e interesante como fabricarlas y 
consumirlas. Recoger basura y desechos puede ser un 
proceso de aprendizaje en lugar de algo degradante, una 
oportunidad para mostrar habilidad o para adquirir co-
nocimientos».1 Estas cuestións, que nos remiten a certos 
conflitos de intereses entre as figuras do consumidor e o 
usuario, sitúan ou converten o obxecto hoxe en día —des-
de o punto de vista do consumidor— nun fetiche virxinal, 
en lixo, desde o momento en que é concibido, producido. 
No marco desta preocupación xorde Animais mutantes. 
Un proxecto que se formula como un obradoiro2 dirixido 
a familias, realizado en colaboración coa ong galega Ama-
rante, e no que utilizan estratexias da creación artística, 
pero orientadas cara á reflexión social, sobre o uso e o 
consumo responsable.

Cunha clara intención lúdica inténtase chamar a aten-
ción da cidadanía para xerar un espazo de coparticipación 
e aprendizaxe que excede cuestións e preocupacións artís-
ticas. Pero máis alá da lóxica da reutilización, da reciclaxe 
e da función social, estas inquietudes son o xerme de varias 
series de obxectos diversos; pezas nas que están implícitos 
conceptos como conservar, preservar ou gardar.

De experiencias... 
Entre achados, cruces e 

procuras 

Lucía Romaní 

rías para transitar por elas e chegar desde unha cousa a 
outra. Estou entregado ao seu coidado, á súa orde, e ao 
seu sentido. Que sentido ten producir sentido? O almacén 
é a metáfora do mundo. Son plenamente consciente desta 
servidume e da incapacidade para abandonar a tarefa. O 
almacén é o lugar privilexiado, o reino de Dióxenes. O rei 
Midas ocúpase do laboratorio, que sinala aquí e alá para 
que un público espectador cegado poida construír outra 
historia.

Os trastornos obsesivos-compulsivos (toc) son un tipo de 
trastorno mental. A conduta distorsionada que comproba-
mos nestes casos xérase para compensar unha ansiedade á 
que está asociada. A compulsión é repetitiva, non está xus-
tificada, e o doente, a pesar de constatar o absurdo do seu 
comportamento, necesita aumentar a dose dos seus rituais 
para calmar as súas obsesións. A escalada desta dinámica 
xera excesos que cada vez son menos tolerados polo seu 
contexto familiar e social. Entre os tipos de condutas com-
pulsivas están as que lle dan á orde un valor esaxerado e 
as dos individuos incapaces de desprenderse de obxectos 
insignificantes.
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A casa es-cultura xorde como unha proposta de colabora-
ción para o proxecto N-550. Da estrada á rúa. A miña achega 
a esta investigación —desenvolvida por un equipo de traballo 
multidisciplinar (arquitectos, artistas, xeógrafos, deseñadores 
gráficos, etc.) que retrata a estrada N-550 e as súas inmedia-
cións— parte dunha atención específica á casa, tratada como 
superobxecto, como escultura pública, elaborando unha “co-
lección” de imaxes de casas situadas a pé de estrada. 

Co desexo de establecer conexións entre a creación 
artística e a diversidade cultural e social galega, a expe-
riencia da casa, do cotián, é trasladada a outro ámbito da 
percepción que ten que ver con experiencias de carácter 
intuitivo, lúdico, experimental e estético como a escultu-
ra; un dobre xogo tamén perceptible no título desta serie 
fotográfica. 

Para finalizar e co obxectivo de traducir textualmente o 
que nos atopamos e interpretamos ao longo desta estrada, 
mostramos algún fragmento das reflexións que acompañan 
esta proposta: 

«Se damos un paseo pola nacional poderemos observar 
como as casas situadas nas marxes da devandita estrada 
convértense en escaparates, que mostran a singularidade 
das súas formas e o gusto dos seus autores, compradores 
ou habitantes. “Esculturas públicas” que fixan uns modos 
de vida establecendo vínculos entre as distintas formas de 
pensar, de ver o mundo e de proxectalo, apropiándose do 
espazo privado e, por extensión, do espazo público. En 
definitiva, antollos privados nos que se mesturan estilos, 
tipoloxías, materiais e formas […].

»As distintas fórmulas empregadas mostran unha in-
teracción creativa co medio sen suxeición a un modelo 
planificado que inclúe dende referentes vitais, culturais e 
técnicos recoñecibles, ata elementos sumamente insólitos 
que nos producen unha sensación de estrañeza. Trátase 
de “pezas únicas” con personalidade, con ou sen encanto, 
que desprovistas de coherencia non nos deixan indiferen-
tes, polo que cabe preguntarse: a quen, a que formas de 
vida están ou estiveron destinadas estas vivendas?»3

1 Lynch, Kevin: Echar a perder. Un análisis del deterioro. Barce-

lona: Gustavo Gili, 2005, p. 173.
2 Este taller, que tivo unha duración dun día, realizouse na praza 

da Independencia na avenida das Camelias, en Vigo, en decem-

bro de 2007.
3 Romaní, Lucía: La casa es-cultura, en Ramón Viéitez (ed.): Co-

lección N-550. Da estrada á rua, vol. 2 (Km 36. As vivendas 

ailladas), Publidisa, 2012, pp. 43-58. 
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Ana Soler. Sevilla, 1972.

· Doutora en Belas Artes pola Universidade de Sevilla. Estu-

dos: Kyoto City University of Art; National Chiayi University 

(Taiwan); York University (Toronto); École des Arts Decoratifs 

(Estrasburgo); College of Art (Edimburgo); Scuola Internazio-

nale di Grafica d’Arte (Florencia) ou Istituto Nazionale per la 

Gráfica d’Arte (Roma). Desde 2000 dedícase á docencia e a in-

vestigación na Facultade de bb.aa. (Pontevedra). Co-directora 

do grupo de investigación dx5, Digital and Graphic Art Re-

search. Obtén varias bolsas de residencia e premios: Bolsa Fe-

nosa (Xapón), Bolsa Academia de España (Roma), La filature/

Daïmon (Ottawa), Fundació Joan Miró (Mallorca), Premio Na-

cional de Gravado da Calcografía Nacional. Exposicións Indivi-

duais destacadas: Cicatrices Invisibles macuf (A Coruña), Centro 

Huarte (Pamplona), Casa Botines (León), mag (Alicante).

José Andrés Santiago. Santiago de Compostela, 1981.
· Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo (2010) e Pre-

mio Fin de Carreira (2004). Artista, investigador e docente, des-

de o ano 2005 é membro do grupo dx5, especializado en grá-

fica contemporánea de campo expandido. A súa investigación 

académica está centrada no universo gráfico xaponés, no cómic 

manga e na relación deste con outras manifestacións artísticas 

e culturais contemporáneas. Foi seleccionado e premiado en 

numerosos certames como o Premio Nacional mgec (2012), a 

Bienal Iberoamericana Cidade de Cáceres (2011), o Certame de 

Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo (2009 y 2011), o Certame de 

Arte Gráfica da Calcografía Nacional (desde 2007 a 2010), ou 

o Certame Deputación de Ourense (entre 2005 y 2011), entre 

outros.

Almudena Fernández Fariña. Vigo, 1970.

· Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Profesora 

na Facultade de Belas Artes de Pontevedra desde 1999. Ten rea-

lizado numerosas exposicións individuais e colectivas. O seu 

traballo artístico obtivo o recoñecemento de premios e bolsas de 

prestixio como o Premio de Pintura Francisco de Goya, Villa de 

Madrid (1996), o primeiro Premio de pintura L’Oreal  (2000) ou 

a Bolsa da Fundación Pollock-Krasner (2001). En 2010 publica o 

libro Lo que la pintura no es, Premio Provincial á Investigación  

2010. Entre os seus proxectos recentes destacan a exposición 

individual Pintura T en Quase Galería-Espaço t, Oporto, 2010, 

ou a intervención no marco, Vigo 2010/11.

Marcos Covelo | M8K8. Vigo, 1985.

· Licenciado en Belas Artes pola Universitat de Barcelona en 

2010. Continuou a súa formación académica realizando o 

Máster de Arte Contemporánea Creación & Investigación pola 

Universidade de Vigo en 2011. Ten obtido diversos premios e 

participado en diferentes exposicións tales como Concurso de 

pintura ao aire libre en Ponteareas ou Premio de escultura Kú-

bica. Actualmente vive e traballa en Berlín. 

Jesús Hernández Sánchez. Salamanca, 1963.

· Doutor en Belas Artes pola Universidade de Salamanca. Cate-

drático de Pintura da Universidade de Vigo. 

Holga Méndez. Pontevedra, 1971.

· Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Profesora 

Axudante Doutor da Titulación de Grao en Belas Artes da Uni-

versidade de Zaragoza. 

{ Biografías }
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Javier Tudela. Vitoria - Gasteiz, 1960.

· Inicialmente compaxina o seus estudos de medicina —que 

abandonará ao rematar o cuarto curso— cos de psicoloxía, tea-

tro, fotografía, e coa súa actividade como escenógrafo. Xa cen-

trado na creación artística licénciase en Escultura na Facultade 

de Belas Artes de Bilbao. Completa a súa formación no taller 

pluridisciplinar de Boltanski —ensba, París—, e despois, como 

artista residente do credac —Centre de Recherche d’Echange 

et de Diffusion pour l’Art Contemporain—. De volta en España, 

realiza o Máster do Instituto de Estética e Teoría das Artes de 

Madrid e obtén o seu doutorado en Filosofía pola Universidade 

Autónoma de Madrid. Desde 1995 é profesor do Departamento 

de Escultura da Universidade de Vigo.

Lucía Romaní. Ribeira (A Coruña), 1981.

· Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo (2012). 

Participou en diversas experiencias colectivas no ámbito da 

creación e a investigación como membro do Laboratorio de 

Creación Artística, Aprendizaxe e Investigación Cooperativa ex-

plolab (2007-2009) e do Seminario de Intervencións Artísticas 

no Espazo Público (2005-2006). Así mesmo, ten colaborado no 

Proxecto N-550 (2010-2012) e na construción do Laboratorio 

Alg-a (2007-2008). Paralelamente, publicou artigos sobre arte 

pública e creación colectiva, relacionados coa súa Tese Dou-

toral, en diversos catálogos e revistas. Recibiu a Bolsa Novos 

Valores da Deputación de Pontevedra (2007) e as Bolsas de Pai-

saxe da Fundación Mondariz-Balneario (2005) e da Fundación 

Rodríguez-Acosta de Granada (2004).  

Xosé M. Buxán Bran. Eibar (Gipuzkoa), 1964. 

· Vive e traballa en Vigo. Profesor Titular de Belas Artes da 

Universidade de Vigo. En 2003 comisariou o ciclo de exposi-

cións temáticas Malas Artes na Sala dos Peiraos do Concello 

de Vigo. Dirixiu entre 2004 e 2007 o programa de exposicións 

individuais da Sala Alterarte do Campus de Ourense. En 2005 

comisaría Radicais libres: Experiencias gays e lésbicas na arte 

peninsular, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela. Di-

rixiu dende 2005 até 2011 a programación da Sala X, Sala de 

Exposicións do Campus de Pontevedra. En 2006 comisaría ant_

art. 52 semanas, no semanario A Nosa Terra. Comisariou tres 

itinerancias peninsulares de ex alumnos de bb.aa.: Lancôme con 

grelos, 2007; Oito_artistas.gal, 2008 e Novas da Negra Sombra, 

2009-2010. Entre 2010 e 2012 dirixe o proxecto Estado Crítico 

1: 10 comisarios 10 artistas na Sala Alterarte de Ourense. Foi 

crítico de arte en A Nosa Terra e na actualidade o é en Faro da 

Cultura de Faro de Vigo.
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Este libro foi impreso en papel Medley pure de 150 gr.,  
cunha tirada total de 600 exemplares. Para a composición  
empregáronse tipos da famila Berthold Bodoni Antiqua, 
debuxada nos anos oitenta do pasado século por Günter 
Gerhard Lange a partir dos deseños que creara nos anos 
trinta a fundición H. Berthold, baseados nos orixinais de 
Giambattista Bodoni (1740-1813).

Giambattista Bodoni. Manuale tipografico. Parma, 1818
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