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Seguiremos….
Así remataba a derradeira Editorial de
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Violeta Bernardo. Ceramista e escultora
ENCARNA LAGO
Violeta Bernardo é unha escultora-ceramista, nada
en Sarria o 7 de outubro de 1953, filla de María Vázquez Núñez e de José Bernardo García, un
asturiano desterrado por republicano. Neta dunha
avoa con moitas inquedanzas, Violeta debuxaba e
pintaba dende nena. Foi profesora de Ensinanza
Primaria e Graduada en Artes Aplicadas na especialidade de Cerámica. Conxuga o oficio de ceramista coa expresividade da escultora, a que xurde
como un intento de superar os limites expresivos
da cerámica aproximándose ao volume. No seu

proceso creativo xera relatos que lle serven de fío
condutor para a realización das súas pezas, ademais de fermosos debuxos e bosquexos. Participou
en numerosas exposición colectivas en España,
Holanda, Francia e Portugal. Ten obra pública no
xardín do Museo Provincial de Lugo, na Praza Juan
María López de Sarria, no Centro de Artesanía e
Deseño de Lugo, na Gran Vía de Alfonso IX Sarria
Lugo, no Concello de Burela, na Ruta literario artística Fiz Vergara en Lóuzara (Samos), no Cárcere
Comarcal de Sarria.
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Violeta e eu
En 22 anos de actividade profesional “e de vida” dedicas unha parte relevante dese tempo a difundir o
traballo das mulleres artistas (falo coa convicción de
cumprir estritamente co mandato de conciencia que
che indica o que é e o que non), por iso, agradeces
a oportunidade de escribir en Artesonado este texto
colectivo, que confío sirva para lexitimar a unha das
nosas mellores artistas, Violeta Bernardo. Fágoo co
firme propósito de que se descubra a verdadeira Violeta e que pase á historia como merece.
Ao longo destes anos como xerente vin medrar moitas artistas, consolidarse outras, desertar algunhas
(as que o cume escarpado do patriarcado lles resultou insoportábel). Acreditei nelas, tentei comprender o backstage de tantas historias que seguen a se
destecer, mentres outras, como a de Violeta, seguen
a se tecer porque si, porque a equidade vai chegar
malia todo. O noso propósito, que nos permite andar cara á utopía, tamén nos permite soñar xunto a
Violeta e as súas «meniñas», as súas mulleres sen
rostro. En Violeta Bernardo vemos a tantas artistas
que buscan e conseguen lexitimar a súa voz propia,
que logran ser con todas as súas potencialidades e
consecuencias. Ela, un exemplo de muller resiliente,
rompe o seu teito de cristal e medra superando censuras alleas e propias.
Conscientes da súa valía, a Rede Museística ProvinciWal de Lugo convidou a Violeta a formar parte de
varias mostras colectivas e dunha retrospectiva individual nos catro museos.
Que estas palabras axuden á sociedade a ollar cunha
ollada completa, que ningún aporte sexa desmerecido, que obras como a de Violeta Bernardo atopen o
seu sitio na historia.
Actualmente, Violeta Bernardo é a única escultora
(muller) con obra permanente no xardín do Museo
Provincial de Lugo.
Di Violeta:
«As miñas mulleres e as miñas nenas representan
mulleres en xeral. A miña obra son eu e eu son a
miña obra» En 1996 fixen un curso no Centro de Artesanía e coñecín a primeira persoa que falou que a
miña obra valía e me animou a seguir. Foi Caxigueiro,
se non o tivese coñecido nunca ensinaría o que fago
(sempre tiven algo de complexo por non ter feito Be2

las Artes). Apaixooume sempre a arte, aínda non
sabía ler e facía teatro... No momento de elixir carreira meus pais negáronse a que fixera Belas Artes, tiven que me conformar con maxisterio... Fun
nai moi nova, aos 18 anos traballaba e estudaba á
vez, mais sempre pintei, que era a miña paixón. A
xente que me rodeaba dicía que era perder o tempo, que tiña que atender a outras cousas. Enfermei
gravemente e decateime de que non quería morrer
sen sacar fóra o que sentía.
Con cada peza trato de contar unha historia, relatos
en feminino, pode que tamén feministas. En todo caso,
historias de mulleres fortes, valentes e loitadoras.
En 1998 fixen a miña primeira exposición individual, na Unión, e vendín practicamente toda a
obra. Non ou podía crer... En 1997 mandei unha
peza á Bienal Fenosa (pensaba que era un concurso menor; se chego a saber o que era, nunca
enviaría a obra) e me seleccionaron. Non podo
expresar o que sentín cando chegou a carta, e
cando na inauguración vin a xente que eu admiraba expoñendo comigo.
Miradas diversas para a pegada histórica
«De Violeta Bernardo diría que é unha muller que

busca a expresión por medio da arte. O seu interese, curiosidade, entusiasmo, unido ás súas
habilidades, propiciaron unha feliz viaxe pola práctica contemporánea. Sempre admirei ás artistas
vocacionais e valentes que reflexionan e comparten
as súas preocupacións mais alá do puramente estético, sobre todo o relacionado coa escultura e a
instalación, e participo do seu xeito de entender a
realidade». (Daniel Caxigueiro, artista).
«É un privilexio coñecer o seu taller, na súa casa.
Ten o seu propio forno, o seu espazo de creación,
onde ela se sente libre e desfruta dando forma
ás súas ideas, onde as materializa a uns 1.200
grados de temperatura. É un pracer traballar con
ela, meticulosa coas embalaxes, pendente de que
o traslado das súas pezas sexa o máis adecuado dende o primeiro momento no que suben ao
camión. E na montaxe... o cariño que desprende
polas súas obras, polas súas mulleres ou polos
seus zapatos... iso é o que a diferencia. (Verónica
Fernández Fulgencio, Rede Museística Provincial
de Lugo).
«Sempre Violeta, o seu nome, o seu corazón e a
súa arte. As súas “nenas”, coma ela as chama,
somos todas. Esas facianas sen rostro conteñen
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a vida de cada muller suspendida nun intre, nese
tomar aire antes de reemprender a loita.
A súa obra está amasada sobre a biografía de quen
negou o destino que lle tiñan disposto e soubo ser
quen quixo ser, con constancia, determinación,
orgullo e xenerosidade». (Silvia Fiallega Lorenzo,
Rede Museística Provincial de Lugo).
«Violeta logra vehicular a melancolía, a tristeza ou
a fantasía sen debuxalas nos ollos e nas bocas, ao
contraxeito do habitual. Ela sabe que non é totalmente exacto que o rostro sexa o espello da alma.
Todo o corpo o é.
Unha fermosa tarde de domingo, mentres a brisa
avivaba os chopos que se divisan dende a xanela do
seu salón, Violeta confesoume que pensa en tres
dimensións. E non é certo. A escultura que logrou
crear —descubrir, diría eu— se expande máis aló,
cara a unha cuarta dimensión inaprensíbel, aleteante e conmovedora. É o sentimento que fai dunha obra de arte algo vivo e imperecedoiro, que falará por igual á mente e á percepción irracional. Que
nos permite recoñecernos como humanos nestas
dúas metades inseparábeis». (Manuel Darriba, escritor e xornalista).
«Cando penso en Violeta imponse en min a expresión “é unha persoa fermosa”, ela é simplemente
boa, respectuosa e consciente da felicidade de estar viva. Ama a vida e sente gratitude pola natureza,
a beleza e os seres humanos que participan neste milagre cotián. Unha alma fermosa, profunda,
sensíbel e altruísta. O universo artístico de Violeta
Bernardo é unha oda ao neno interior, mais non só
iso. É tamén unha memoria e unha ollada, un xeito
de entender o mundo, unha sensación emocional e
sensitiva e unha linguaxe simbólica. Levanta o veo
sobre os empeños cotiáns». (Anne-Michelle Vrillet,
amiga, pintora e comisaria).
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Arte urbana e vandalismo
Adolfo de Abel Vilela
Hai unha parte da cidade que é un espazo común
que nos pertence a todos, por iso se lle da a denominación de espazo público. Nos recintos históricos hai unhas normas estéticas ás que se deben
adaptar as construcións, os letreiros, as cores, os
materiais, etc., para manter unha unidade estética.
A burguesía decimonónica, precursora das clases
medias actuais, tiña moi claro o que significaba este
concepto que recollía no termo ornato público, que
a súa vez consideraba que era o reflexo da cultura
6

da cidade no seu conxunto, e dicir, do bo gusto e da
educación dos seus habitantes. Isto ocorría cando a
porcentaxe de analfabetos era do 94%.
Hoxe, onde todos xa pasamos pola escola por ser
obrigatoria, con maior ou menor aproveitamento,
non hai analfabetos en canto que todos sabemos
leer, escribir e as catro reglas, sumar, restar,
multiplicar e dividr. Así como esta bagaxe antes
era suficiente para que calquera individuo se poi-

dera desenvolver minimamente na vida, hoxe non
se considera bastante, e por iso acompáñase nos
curriculos escolares cunha serie de materias,
moitas veces excesiva, que abarcan case que todas as ciencias, co fin de que os escolares teñan
iso que chamamos cultura xeral, de xeito que os
que carecen dela, entran na categoría de analfabetos funcionais.
A mochila cultural allea e propia
Unha cidade recibe a cualificación de bonita ou
fea, precisamente pola impresión que lle causa
aos individuos que andan por ela, sexan veciños
ou forasteiros. Cando convidamos a alguén a nosa
casa, queremos que leve de nós unha boa impresión, limpamola, adornámola e procuramos que o
hospede se sinta cómodo e que goste do espazo,
da compañía e dos alimentos e bebidas co que o
agasallamos.
Algo parecido ocorre co espazo público, que é de
todos e o pagamos todos cos impostos municipais, autonómicos ou estatais. Por iso deberíamos de ser respectuosos con el porque así tamén
nos respectaríamos a nos mesmos. Da mágoa
ver esnaquizados bancos, xardineiras, papeleiras,
marquesinas das paradas do buses e outros elementos do chamado mobiliario urbano, por efecto
dunha actitude incívica e gregaria.
Esta introdución considéroa pertinente para que
se poda comprender mellor a diferencia que hai
entre arte urbana e o vandalismo, que é o título que escollín para este artigo. Como graduado
que son en Artes Aplicadas, fixen debuxo, pintura,
gravado e modelado. Por tanto algo sei do oficio
destas disciplinas artísticas. Despois licencieime
en Historia da Arte Moderna e Contemporánea
e obtiven o grao de doutor, co que tamén afondei algo máis nos meus coñecementos sobre as
teorías da arte, a estética, os estilos e movementos artísticos, formación que completei viaxando
polo mundo para ver museos e exposicións. Toda
esta pesada mochila que fun enchendo a base de
esforzo persoal e económico, serviume para estudiar a obra de varios pintores e arquitectos que
está publicada en libros.
Espero que o lector comprenda que esta enumeración dunha parte da miña biografía, do meu traballo neste campo, non ten por finalidade exaltar
7
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o meu ego, senón que se me recoñeza algo de
autoridade e certa razón no que vou dicir a continuación, porque considero que sei do que estou
a falar.
Un festival de culturas alternativas
No ano 2000, como comisario das actividades
que o Concello desenvolveu para conseguir a declaración da Muralla como Patrimonio da Humanidade, quixen que tiveran visibilidade as chamadas
culturas alternativas, que os rapaces tivesen a
súa participación, e sobre todo quitar a os grafiteros (escritores no seu argot), da clandestinidade. Para iso programouse unha concentración
que se fixo os días 18 e 19 de agosto, na que
participaron os mellores executores desta arte
rueira. O concelleiro de Cultura, daquela Ignacio
Rodríguez Eguibar, que é graduado en Artes Aplicadas e membro da nosa Asociación, manifestou
que se trataba de facer ver á cidadanía que os
graffitis podían ser composicións que embelecían
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a cidade, pero que non se podían facer en calquera espazo, degradando o patrimonio ou os edificios privados.
Anunciou que catro dos escritores de graffitis máis
coñecidos de España, Chop e Zeta de Madrid, Kapi
e Okuda de Barcelona, deixarían as súas obras no
muro da Avenida da República Arxentina, baixo o
Pavillón dos Deportes, un espazo de 85 metros de
longo por 8 de alto, e participarían de xurado no
concurso que se desenvolvería no Palomar, á beira
do río, onde os concursantes pintaron en paneis,
que despois se presentaron nunha exposición no
Uxío Novoneyra, da que fun comisario e que foi a
primeira vez que se levou esta arte a unha sala
de exposicións. Posteriormente os paneis foron
cedidos para decorar colexios e outros centros,
mesmo algún quedou nas paredes do citado centro
social. Dos trinta e sete escritores que se inscribiron foron seleccionados vinte e seis, participando
vinte e cinco. Todo un éxito.
A partir dese momento a concellería destinou

espazos para decorar muros, como o do xardín
que está por debaixo da Avenida das Américas
na Fonte dos Ranchos.
Hoxe, pasados 21 anos deste evento, o Concello ten normalizado a parte artística do grafite, promove este tipo de arte nas fachadas dos
seus centros, como no conxunto de edificios deportivos de Frigsa, Centro Social Maruja Mallo,
escalinatas de Fontiñas, muro do xardín de San
Roque, e mesmo en medianeiras de edificios privados, para melloras a súa estética, de xeito que
así, a institución e o autor da obra contribúen ao
ornato público en espazos de propiedade pública
ou privada, con esbozos previamente acordados
polas partes e nalgúns caso autorizados pola
Comisión de Patrimonio.
Pero hai un tipo de grafiteros, aos que hai que
incluír na categoría de analfabetos funcionais,
aos que habería que perseguir, non só polo seu
descoñecemento do que é a cultura, senón tamén
polo desprezo e o dano que fan coas súas mamarrachadas, na propiedade privada e pública,
ofendendo o ornato público e o prestixio dos executores desta arte urbana, algún merecedor para
min, como Diego As, do cualificativo do Miguel
Anxo do grafite, artista do renacemento do que
sempre fun admirador.
La pintada desprestigia a quien la hace
Despois de 1975, nos inicios da democracia en
España, as pintadas proliferaron feitas por diferentes grupos políticos que viñan da clandestinidade con textos, uns reivindicativos do tipo “Con
las nuclerares pican los güevos”, que vin por Extremadura camiño de Jerez de los Caballeros,
onde lles querían poñer unha central, ou a que
había na parede exterior do aparcamento de Santo Domingo de Madrid, moi aguda e ao mesmo
tempo crítica co autor, “La pintada desprestigia a
quien la hace”.
Para contribuír ao ornato público, a miña familia
mercou no recinto histórico un pazo do século
XVIII que estaba arruinado para instalar nel un
museo, situado nun dos lugares emblemáticos,
na zona da Praza do Campo e na contorna da
Catedral. Investimos na rehabilitación moitos
miles de euros, non sen antes ter pasado por
un calvario coa oficina de Urbanismo do Conce-
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llo, paradóxicamente por querer facer unha rehabilitación exemplar, servizo onde a ignorancia
tamén existe.
O mesmo fixeron algún veciños e institucións para
recuperar os edificios da zona degradados polo
abandono. Quixemos contribuír co noso esforzo
económico e persoal a dar unha imaxe agradable
da cidade, non só para que a gocen os lucenses,
senón tamén os que nos visitan. Pero os que se
consideran artistas sen selo, embozados e amparados pola noite para que non se lles poda identificar, porque ademais de ser analfabetos tamén
son covardes, dedícanse a pintar portas que te10

ñen máis de 300 anos, e fachadas de edificios
tamén centenarios. Porque a burramia non sabe
distinguir o que é arte do que é unha merda. Así
que vendo as fotos deixamos que sexa o criterio
do lector ilustrado o que cualifique as obras representadas na súa xusta categoría.
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¿Fotógrafos ou artistas?
Eduardo Ochoa
A arte é distinta da ciencia. No campo científico
sempre se avanza en relación co pasado. Pero en
arte non se pode falar dun progreso constante pois
en bastantes ocasións co paso do tempo en moitas
das súas formas de expresión retrocédese e dunha
maneira, ás veces, brutal.

ter imaxes Pódese programar unha cámara para
que cada certo tempo accione o obturador e así
conseguir unha fotografía. Ata é posible que un certo número delas resulten interesantes pola simple
casualidade de dispararse no momento que diante
da cámara ocorre algo que poida ter atractivo.

Calquera persoa pode facer fotos. É máis, nin tan
sequera é necesario un ser humano para poder ob-

Hai fotógrafos que son testemuñas da súa época,
outros son autores e as súas fotografías máis
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que documentar un momento expresan o pensamento do que as realiza. O que di Pierre Francastel sobre a pintura, que “non é a misión desta
transcribir o percibido polo ollo, senón a de representar o concibido polo intelecto”, pode ser
aplicado, desde o meu punto de vista, á fotografía, pois esta é un medio para expresar o sentir
individual, pero para iso o fotógrafo ten que estar
en posesión dese sentir algo que, por desgraza,
moitas veces non se dá.
Hai uns días, escoitando falar dun fotógrafo de
certo nome, sorprendeume que os que falaban

referíanse a el chamándolle artista, nunca dicían
o fotógrafo. É curioso como bastantes fotógrafos, mesmo non os mellores, conseguiron o que
supoñen ten máis categoría, ser denominados
artistas e non fotógrafos que é o que realmente
son. ¿Por que cando falamos de Mario Vargas
Llosa dicimos o escritor ou ao referirnos a Antonio Lopez dicimos o pintor? ¿Por que cando
tratamos sobre os traballadores dos estudios
fotográficos da primeira metade do século XX
falamos dos fotógrafos e mesmo lles chamamos
operarios e non artistas, cando polo menos desde o punto de vista do coñecemento do medio
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chamados artistas? Penso, aínda que podo estar
equivocado, que o motivo é que eses traballadores da fotografía non acompañaban os seus
traballos dunha literatura-poética-filosófica tan
falsa como difícil de entender na maioría dos casos.
Entre as características que teñen en común todos eles, porque os seus argumentos son cambiables dun a outro artista-fotógrafo, destacan
dous: todos son artistas conceptuais e reflexivos
ata o aburrimento. Se lemos os textos publicados
por algún deles veremos que todos, sen excepción, pretenden co seu traballo provocar unha reflexión sobre… aquí poden poñer vostedes o que
queiran, pero preferentemente que sexan temas
como a natureza, a explotación duns grupos de
humanos por outros e, ultimamente, a muller,
este é un tema que abre todas as portas dos
espazos expositivos.
Na arte é máis importante sentir que comprender.
Polo que non entendo que unha gran parte dos fotógrafos e as fotógrafas (nisto poden ser igual de
pedantes que os homes) dediquen máis enerxía a
tratar de explicar a súa obra que á realización da
mesma.
Rafael Navarro
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A igrexa de Santa María
de Nogueira
Antonio Vázquez Porto
Nas proximidades do emblemático meandro do
Cabo do Mundo, no corazón da Ribeira Sacra lucense foi construida na segunda metade do século
XII a igrexa de Santa María de Nogueira, un templo
románico que conta con importantes vestixios medievais ainda que tamén foi obxecto de reformas nos
anos posteriores -por exemplo, a fachada actual é
barroca, e conserva o primitivo rosetón románico,
que está perfectamente integrado no conxunto.
No exterior da igrexa, no muro sur, hai que destacar un moderno campanario que sustituiu á espadaña románica, e é neste muro onde se acumulan
a maioría de vestixios románicos da edificación: ao
longo da cornixa aprécianse unha serie de canzorros con variada simboloxía relixiosa e local, como
por exemplo a figura dun morcego -representación
da fe-, un can -que emula a nobreza e a lealtade-, unha cuba de viño -sen dúbida un símbolo local
que nos recorda que estamos en terra de viño, seis esferas -representativas dos seis días da
creación-, e outra a continuación que representa o
3

séptimo día de descanso. Tamén hai un canzorro cunha figura humana que sufriu mutilacións en épocas posteriores,
o que nos impide precisar a súa simboloxía.
Máis exemplos da complexidade decorativa destas pezas son as representacións doutra cuba de viño que alude ao
canon que pagaban os agricultores á igrexa, e outra cuba máis que faría referencia ao viño como símbolo da Eucarístia.
A cornixa do muro meridional está decorada con diversos motivos: unha cabra, símbolo do demo, unha serpe e un
peixe, que simbolizarían como o Cristianismo escapa das tentacións e do pecado e tres peixes máis mirando hacia
oriente.
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Neste muro sur é tamén onde se atopa o único
acceso medieval ao templo. A portada está composta por un arco de medio punto cunha arquivolta
labrada en bocel e decorada con motivos fitomórficos asentada sobre dúas columnas acodilladas,
unha por lado, de fustes lisos e monolíticos apeados en basas áticas. Os seus capiteis están ornados tamén con formas vexetais. O tímpano, apoiado en sendas mochetas nas que se representa un
boi -símbolo do ben- e un felino -símbolo do malestá decorado con círculos, en alusión a creación,
rodeados por palmas, unha a cada lado. Cada unha
delas ten 12 ramas alusivas, na da dereita, aos
apóstoles, e na da esquerda, ás tribus de Israel.

berto co mesmo tipo de bóveda, apeada en sendas
columnas. A nave sepárase da parte oriental por un
arco triunfal apoiado en columnas adosadas ao muro.
Pero sen dúbida o máis salientable do templo son
os ciclos de pintura mural que albergan os seus
paramentos interiores e que son dos máis interesantes que se coñecen no noroeste español. E é
que a igrexa de Santa María de Nogueira ten vestixios pictóricos que deben ser relacionados con
distintos estilos e formulacións artísticas:

Xa na parte oriental da construción pódese observar un ábside recto cunha ventana medieval
decorada cun axedrezado típicamente románico. A
parte alta do tellado está rematada por unha pedra cadrada, resto duha ermida prerrománica que
houbo no lugar antes desta igrexa. A edificación
lateralmente complétase cunha sacristía adosada.

Na bóveda do presbiterio concéntranse as pinturas máis antigas, de época románica, as cales
destacan polas cores utilizadas e pola presenza de
figuras acompañadas de estrelas e rosetas propias deste estilo. Sen embargo tamén ten algúns
elementos que nos fan pensar que esta obra puido
ser realizada nun momento de transición ao gótico xa que si nos fixamos na zona inmediatamente
superior ás cabezas dos anxos que rodean a lúa,
vemos unha inscripción de caracteres góticos.

No interior, o templo componse dunha única nave cuberta con dobre vertente. Un tramo recto cuberto
con bóveda de canón precede ao ábside, tamén cu-

Na bóveda tamén podemos ver a representación
de parte do Tetramorfos, cos símbolos de dous
dos evenxelistas: o león que alude a San Marcos,
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e o boi que representa a San Lucas. Os símbolos
de San Mateo e San Xoan quedarían ocultos tras o
retablo principal datado no século XVIII.
Na bóveda do tramo recto que precede ao ábside
debúxase o sol -tamén parcialmente oculto polo retablo- que representaría a Deus, e a lúa -alusiva a
Virxe-, rodeada de catro anxos.
Os murais da zona do presbiterio, son obra gótica
do século XV e representan a Paixón de Cristo:
comezaríase coa Última Cena, un mural que se
perdeu cando se abriu unha fiestra para dar luz ao
interior da igrexa. A secuencia seguinte é a oración
no “Horto dos Olivos” na que Xesús aparece rezando diante do Santo Grial e acompañado polos seus
discípulos Pedro, Santiago e Xoán.
Esta obra complétase co bico de Xudas e un San
Pedro que se representa con unha espada na man
en alusión ao relato que se contén no evanxeo de
San Xoan no que se narra como, despois que éste
lle cortara a orella a un soldado -que en Nogueira
aparece tirado no chan-, Xesús collería o membro
amputado na man para colocarllo no seu sitio facendo así un dos seus milagresA flaxelación está representada no muro norte por
unha obra moi incompleta xa que no século XVI
abriuse unha porta para acceder á sacristía. Preto
dela, amósase a Xesús camiñando coa cruz a costas cara ao Calvario e axudado polo Cirineo. Esta
obra é de calidade moi inferior as anteriores tanto
polas proporcións dos personaxes como pola súa
expresividade o que indica que posiblemente fora
realizada por algún artista menor.
A Paixón de Cristo remata coa crucifixión, oculta
tras o retablo do século XVIII. Destas pinturas
tamén quedan escasos restos debido a que estaban tapadas pola cal a causa dun rebrote de peste
negra que houbo na poboación.
As obras representadas na nave da igrexa responden ao estilo renacentista. Na dereita do arco toral
conténse unha escea da Anunciación que amosa ao
arcanxo San Gabriel anunciandolle á Virxe María
que vai ser nai do Mesías.
Debaixo dela atópase outra pintura que representa
a Santísima Trinidade coa figura do Pai que suxeita
3
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ao Fillo crucificado co Espíritu Santo en forma de
pomba sobre a súa cabeza.
No muro sur ubícase a coronación de Santa María,
parcialmente cuberta por un retablo datado a finais
do século XVIII. O mural que hai inmediatamente despois fai alusión a Resurrección de Cristo representándose no centro a Cristo resucitado e na parte inferior
esquerda ás tres Marías que veñen con ungüentos
para restaurar o cadáver do Salvador. Chama a atención a figura de María Magdalena que porta o tarro
dos bálsamos na man. A dereita delas, amósanse aos
soldados que están gardando o sepulcro, dous deles
durmidos e os outros dous espertos en alusión as
versións que deste feito se conteñen nos Evanxeos
Canónigos, pero tamén nos Apócrifos.

Por outra banda, no muro norte represéntase
o Xuicio final con un Xesús triunfante na parte central. A súa esquerda ubícanse os santos
e ao frente deles a Virxe María, mentres que
a dereita sitúanse máis santos acompañados
dos apóstoles, ao frente dos cales se atopa
San Xoán.
Na parte inferior nárrase a resurrección dos
mortos: á esquerda os benaventurados diríxense ao ceo tras San Pedro, que porta a chave
nunha nas súas mans; no centro, un grupo de
almas camiñan cara ao purgatorio, e faltan os
pecadores que se dirixirían ao inferno, motivo
que foi perdido ao abrirse unha porta nos séculos posteriores.
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Por último, na zona esquerda do arco toral está
representado o martirio de San Sebastián, obra
tamén renacentista de gran colorido pintada sobre
varias capas de outras pinturas anteriores superpostas entre sí.
Rematamos cun breve comentario sobre os retablos desta igrexa. Os tres son de estilo barroco
e son obra do escultor Francisco Serrapio de la
Fuente e dourados por un pintor ourensán chamado Xosé Rodríguez de Camba.
O retablo situado na parte esquerda da nave
data do ano 1770 e a súa parte central está
ocupada por unha imaxe de Nosa Señora do
Carmen. O da dereita é de 1780 e no seu espazo principal represéntase a Nosa Señora do
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Rosario. O do altar maior fíxose e pintouse no
ano 1783 e na parte superior pódese observar
a figura de Deus Pai, que xunto á crucifixion
de S. Pedro no lado esquerdo e a degolación de
S. Xoan á dereita foron pezas recuperadas dun
altar anterior.
Todo este conxunto arquitectónico e sobre todo
pictórico é una proba evidente da grande riqueza
artística que alberga esta zona tan fermosa do sur
da provincia de Lugo que sen dúbida é un dos reclamos turísticos que temos que coidar e dar a
coñecer.

Asociación cultural Capela Sixtina de Nogueira
Antonio Vázquez Porto
A Asociación Capela Sixtina, naceu coa vocación
de descubrir, conservar e promocionar a igrexa de
Santa María de Nogueira, templo románico que encerra no seu interior un ciclo de pinturas murais de
gran valor histórico e artístico.

igrexa de Santa María de Nogueira. Ademais estamos colaborando con todos os actos culturais que
se realizan na Ribeira Sacra tratando de dinamizar
esta zona tan descoñecida e chea de encantos naturais e patrimoniais

Crearon esta asociación un grupo de emprendedores no ano 2017 e hoxe está composta por máis
de 60 persoas que comparten o proxecto marcado
no momento da fundación que foi o da recuperación, restauración mantemento e promoción da

Esta zona de Nogueira ten un gran potencial turístico. O río Miño convirte este lugar nunha atalaia
natural dende donde se poden contemplar as vistas máis espectaculares da Ribeira Sacra e por
iso, esta asociación esfórzase en dala a coñecer
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coa confianza de que sexa un reclamo turístico que
axude a mellorar a súa economía. Traballamos para
que a despoboación rural se deteña e para que esa
sangría humana que se dirixe hacia as grandes cidades provocando un grande desequilibrio, deixando os núcleos rurais no abandono e a ruina, atope
medio de vida no rural, freando o envellecemento
da poboación.
Esta é a meta que a Asociación Capela Sixtina de
Nogueira ten no horizonte e para conseguilo traballamos poñendo en valor todos os recursos que ten
a comarca.
Comezamos tratando de recuperar a igrexa de

Santa María que se atopaba en moi mal estado,
e as obras de restauración remataron no 2017
quedando ainda moito pendente de facer pero iso
era o máis apremiante. Abríuse a igresa ao público para amosar a gran obra de arte tanto arquitectónica coma artística que encerra este templo, testimonio do esplendor que viviu a zona en
épocas pasadas. Orgullosos de compartir o noso
patrimonio, vimos como as visitas medraban con
rapidez e pronto nos demos conta que esta igrexa nos estaba colocando no grupo de monumentos
máis visitados da zona. Estas visitas, a pesares
de ser gratuitas, empezaron a aportar uns fondos
que nos permitían ir cubrindo as necesidades máis
elementais deste templo.
Empezamos por renovar o vestiario relixioso, encargáronse manteis novos, actualizáronse os libros,
misais, etc, compróuse maquinaria para a limpeza, lámparas para mellorar a visión no interior...
Cubertas ás necesidades básicas comenzóuse con
obras de maior calado, restaurando un retablo barroco do século XVIII. A última intervención foi realizada na Capela del Alva donde se restauraron os
retablos e nestes momentos estánse a recuperar
varias imaxes do século XVIII que se atopaban moi
deterioradas. Tamén se encargou a unha empresa
un proxecto para iluminar todos os frescos que cubren os murais da igrexa. Solicitouse a Patrimonio
realizar un proxecto para urbanizar o entorno da
igrexa, e ao concello a restauración dunhas vellas
escolas situadas a caron do templo, destinadas a
cubrir as necesidades dos visitantes.
Moito é o traballo, e longo é o camiño. Seguiremos
loitando para devolverlle a nosa terra o esplendor
que tivo en épocas pasadas cando se realizaron
estas obras de arte que hoxe nos sitúan ao lado de
outras internacionais de gran prestixio.
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Os segredos do claustro da catedral de Lugo
Lorena García Calvo
O monxe beneditino Gabriel de las Casas nun primeiro momento, e o arquitecto Fernando de Casas
Novoa máis tarde, reciben o encargo de levantar
un claustro digno da Catedral de Lugo, que alá polo
1129 comezara a construír o mestre Reimundo de
Monforte.
Pero levantar un claustro á altura do gran templo e
avanzar no engalanado do propio edificio esixe moi-

ta man de obra e certa pericia por parte dos canteiros e operarios que deben converter en pedra
os soños dos arquitectos. Entón, ¿como conseguir
que esa man de obra pouco cualificada interprete
con precisión os planos e as indicacións? Recorrendo a un sistema que se seguiu en infinidade de
templos e edificios ao longo dos séculos, pero dos
que non abundan as pegadas.
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As trazas de montea
Unha mirada curiosa a dúas das paredes do claustro
barroco da Catedral permite ao visitante ver a intrahistoria do conxunto arquitectónico. Detéctanse con
facilidade marcas seculares que no seu día serviron
aos construtores como guía para dar vida ao resto
do conxunto. É dicir, como un plano moderno, pero
a escala real e gravado na pedra que permitía que
os canteiros tomasen as medidas e as formas con
exactitude para trasladalas despois a cada peza do
pétreo puzle que compón o claustro.
Nas paredes da galería barroca aprécianse tres
tipos de trazas de montea: as incisas na pedra, as
pintadas e as artísticas. Na parede que linda coa
antiga fábrica da Catedral obsérvanse liñas e trazas marcadas sobre os paramentos hai 300 anos
que se corresponden, por exemplo, coas molduras
das basas do complexo. Nesa mesma parede localízanse outras marcas feitas no seu día con algún
tipo de pintura, probablemente grafito ou ladrillo;
mentres que no paramento vertical da nave da
Epístola atópase o conxunto de trazas de montea
máis complexo de cantos hai no claustro lucense: o
plano da parte superior do baldaquino que preside
o altar maior.

Estas trazas son especialmente rechamantes. Ao
contrario que as incisas e as pintadas con grafito
ou ladrillo, non se fixeron directamente sobre os
perpiaños, senón que se debuxaron sobre a parede
caleada. Son liñas e curvas sinuosas que describen
un traballo complexo que os canteiros trasladaron
no seu día da parede á pedra.
Atoparse hoxe en día con trazas de montea en
conxuntos arquitectónicos da envergadura da Catedral de Lugo non é o habitual. Xeralmente, cando
se concluían os traballos as paredes revocábanse
ou picábanse para eliminar esas pegadas en sucio,
ese making of da construción, pois entendían que
lle restaba brillo. No claustro lucense, sen embargo, eses planos sobre pedra consérvanse visibles
300 anos despois e axudan a entender a expertos
e profanos un pouco máis das circunstancias nas
que hai tres séculos se levantou o conxunto catedralicio.
A porta románica
Pero as paredes do claustro lucense agochan máis
historias, e unha delas está próxima a ver a luz.
Cando frei Gabriel de las Casas e Fernando de
Casas Novoa tomaron as rendas do proxecto do
claustro, consideraron oportuno cegar as fiestras
e a porta románica que comunicaba a zona exterior
coa nave da Epístola. Era o ano 1708, e a base
de perpiaños tapiaron uns ocos que daquelas servían para comunicar o templo coa zona do claustro,
ademais de permitir o paso de luz a unha zona pouco iluminada.
Daquela porta románica pouco se sabe, máis aló
da súa localización (posto que a cachotería que se
observa é diferente) e a súa correspondencia co
interior: atópase a altura da capela do Bo Xesús,
coñecida popularmente como a do Ecce Homo Escuro, na que aínda se pode percibir a decoración
mural do século XVII ou XVIII.
Pero o misterio de como sería esa porta románica
cegada durante a época barroca pode quedar ao
descuberto moi pronto, posto que o proxecto da
Xunta de Galicia para restaurar o claustro contempla sacar á luz ese acceso, 300 anos despois.
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O museo da Pedra
Galicia é unha terra moi pródiga en pedra, pedra
que está moi presente en toda a súa paisaxe e ainda que predominan nela as rochas graníticas tamén
atopamos mármores, magnesitas, pizarras…
Nas canteiras que hai por todo o territorio galego, grandes moles pétreas amoréanse unhas
enriba doutras e a vista dos profanos na materia
non son máis que pedras, pedras de distintas
formas, tamaños e composición, pedras de aspecto tosco, pero cando caen na man dun artista deixan de ser pedras para sacar á luz, como
dicía Miguel Angel, as figuras que levan no seu
interior.

Algo así é o que acontece coas pedras de mármore
da zona do Incio, Samos, Courel... xa que postas en
mans de expertos é artistas sacan a relucir toda
a beleza resaltando as súas cores e veteados que
enriquecen as obras dos mesmos.
Xa en tempos moi antigos se empregaban os mármores locais, para a execución de distintas obras
como por exemplo a realización do famoso crismón
de Quiroga peza paleocristiana que data do século
V, atopada en 1887 na igrexa de A Ermida (Quiroga) na que se empregou mármore gris veteado
procedente das canteiras do Incio. Hoxe dita peza
atópase no museo da catedral de Lugo.
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Máis tarde a finais do século XII e principios do XIII
este mármore veteado tamén é utilizado na construción da igrexa de S. Pedro Félix do Incio conseguindo con el un efecto espectacular e facendo
deste edificio algo moi singular.
Hoxe en día estes mármores da zona do Incio xunto co granito, a pizarra,a magnesita e o alabastro
son empregados para a realización de moitas das
súas obras polo artesán escultor Alvaro Pereiro
Rodríguez, artista asentado en Buxán (Santa Cristina de O Viso, Incio) que dende moi novo sentiu
paixón pola pedra xa que acompañaba a seu pai á
canteira familiar.
Foi aprendiz de tallista (1993) tendo como mestre a D. Jesús Arnejo Fandiño que despertou nel a
vocación pola escultura, os gravados e máis pola
heráldica.
No ano 1994 realiza ás súas primeiras obras de
heráldica (o seu apelido, o do oficio e o do lugar)
Esta paixón pola pedra vai medrando e no ano 1995
fai a súa primeira exposición no Ateneo Ferrolán.
Non deixa de traballar a pedra, o que compaxina
con outras actividades e no ano 1998, coa colaboración do Plan Leader II, crea o Museo da Pedra,
pequeno museo, no que como o seu nome indica
ésta é a protagonista. Nel expóñense pezas arqueolóxicas recuperadas de castros celtas da zona
como son muiños, un transfugueiro, fragmentos de
cerámica, un útil de granito onde sacrificaban os
animais para aproveitar o seu sangue…
Xunto aos restos arqueolóxicos da zona expón a
súa obra, mostra da cal son as fotografías que ilustran este artigo.
Tamén son obras que saíron das súas mans o escudo que aparece na fachada da casa do concello
do Incio, o busto de D. Anxo González, cura párroco, que atopamos xunto a igrexa no Hospital do
Incio, e outras moitas espalladas por toda a nosa
xeografía e incluso polo estranxeiro.
Según palabras do propio Alvaro Pereiro Rodríguez, tivo a sorte de nacer nesta comarca
cargada de historia e ter mármores, granitos,
pizarras, magnesitas… o seu alcance e o se3

ren todos os seus antepasados manipuladores
destes materiais levalos nos xenes. “As miñas
esculturas son todas diferentes. Nelas gústame
expresar as diferentes emocións e as miñas vivencias, realidades, historias… Cada escultura
ten a súa arte, forma e volume que se representa dende o obxectivo da abstracción e da realidade. Son canles de luz que nos transportan, ideas

que se transforman en dinamismo de conceptos
puros”
Hoxe en día Alvaro Pereiro Rodríguez adícase basicamente ao estudo, deseño e esculpido de pezas
heráldicas en granito e mármore e a amosar moi
amablemente a súa xoia, o MUSEO DA PEDRA.
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As aerografías de Pablo Cid
Neste número de Artesonado contamos coa colaboración de Pablo Cid un antigo alumno da Escola
de Arte aló polos primeiros anos da década dos 90
Hoxe en día Pablo rexenta en Foz unha empresa
de deseño grafico e reproducción dixital, e é de
agradecer a súa disposición e amabilidade para
compartir con nós os seus espectaculares traballos froito dunha das súas aficións.
Polo interese que teñen e mais pola calidade pedímoslle que nos deixara amosar a súas obras na
revista e el moi amablemente accedeu gustoso.
Cóntanos brevemente en que consiste esta obra
que nos presentas
Son traballos según a técnica da aerografía sobre
papel de acuarela. O medio, acuarela liquida e lápices de cor para os retoques finais.
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Explicanos que é exactamente a aereografía
No meu caso una aerografía é unha técnica de expresión gráfica por medio da aplicación por aspersión ou difuminación aérea de pintura sobre
una superficie e é similar a aplicación con spray
na confección dos grafiti, coa diferenza que neste
caso utiliza unha ferramenta denominada aerógrafo para a súa aplicación.
A técnica en si non é complicada, consiste en que
unha vez que temos o debuxo feito a lápiz, ir reservando zonas para ir tratándoas por separado e
pintando co aerógrafo que é coma unha pistola dun
pintor pero en miniatura, coa que consigues trazos
e acabados “de verdade” con moito realismo, que
foi o que me cautivou a min no seu día, alá polo
93. Despois, unha vez que tes todo o debuxo “manchado” de cor e con todo no seu sitio, ven a etapa
mellor de todas, a de retocar e terminar todo para
que quede “integrado”.

Eso fágoo con lápices de cores para retocar e
incluso meto algo de guache ou acrílico en certas
zonas para conseguir eses brillos tan tipicos desta
técnica
¿Como te iniciache?
A aerografía foi unha técnica que me gustou dende
o primeiro contacto coa mesma. Na miña estancia en Artes fai xa un tempo collín contacto con
ela a través de traballos doutros alumnos e xa no
primeiro momento houbo “amor a primeira vista”.
Funme documentando pola miña conta, comprando
libros e falando cos profesores pois intrigabame
moito como se poderían conseguir eses resultados
tan “reais”.
Fun mercando material e fun enchendo o meu primeiro estudio alá na casa donde vivía de cousas
para poder realizar os traballos.

Foron os mellores anos pois vía que iba evolucionando con cada traballo que facía.
Animeime a facer exposicións dos mesmos cando
xuntei unha pequena cantidade deles e así fun “medrando” no tema da aerografía. Fixen o proxecto
unha vez que rematei en Artes, en aerografía evidentemente co que conseguín un resultado e uns
traballos dos que estou moi orgulloso.
¿E na actualidade segues a facer e expoñer a obra?
Ó final coma casi todo ten un fin, empecei a deixalo
de lado debido a miña actividade actual que cada
vez (por sorte ou por desgracia) me quita máis
tempo. Pero non quita que nun futuro volva a retomar a realización de novas obras.
Pois moitas gracias e ata sempre
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A pintura de Luis Ginel
Desde moi neno gustáballe debuxar. Collía un lápis
e xa destacaba nas clases de debuxo no colexio
Maristas. Daquela, eran trazos sen cor, pasando
do lápis ao carboncillo.
Pasou gran parte da sua adolescencia visitando
exposicións de pintura e sentindo unha gran admiración polos pintores e artistas, mentres outros
rapaces da súa idade admiraban a deportistas.
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A súa ilusión era expoñer a súa pintura.
Foi o seu paso pola Escola de Artes Aplicadas e os
coñecementos adquiridos nela como alumno da primeira promoción o que lle animou a pintar, pasando
do branco e negro á cor.
¿Cal era a cor de Galicia? Pasando os veráns en
Viveiro, ésta é a paisaxe na que se inspira.

vista da xente. Unha experiencia que non se esquence.
Nesta última década, impónse o sol e obsérvase
unha maior variedade de cores que Luis sinte que
debe incluir. A luz é a protagonista na ruta de sendeirismo vivida no Courel e a cor aparece nos útiles
das nosas cociñas.
Luz e cor que só aparecen de xeito puntual, ya que
Luis volve ao gris, ao húmido e a esas masas amontoadas de árboles ónde é difícil ver siluetas e cores.
A mestura de nubes, mar, montes e eucaliptos
centenarios nun día nubrado son os elementos que
conforman a nosa paisaxe e a pintura de Luis Ginel.
Para el, mirar as nubes é como contemplar o mar.
Cambiante e en continuo movemento.

Praias impresionantes, onde as árbores chegan ao
mar. A ausencia de luz e as nubes baixas impiden
percibir a gran variedade de cores da paisaxe.
Os ceos, as nubes, as rochas e o mar fúndense
nunha masa uniforme de tonos grises e azuis.
A sua pintura, baseada en paisaxes vividas e en sentimentos, máis que no recordo dunha imaxe, reflicte
dun xeito figurativo os eucaliptos centenarios do ParPara Higinio Díez Gómez, periodista, profesor e crítico de arte, ésta foi a primeira impresión sobre a
pintura de Luis Ginel.
“Los paisajes y las playas iban descubriéndose, todas regidas en la mayoría de las ocasiones por el
mismo cielo atormentado. Esto y una humedad que
se impregnaba por todo el aire del cuadro fueron
las cosas que capté a primera vista. La atmósfera
parecía realmente conseguida. La luz era desmayada y el color destilado a partir de una gama muy
estrecha, buscando la sutileza”
que de Covas (hoxe desaparecidos), a ruta do Río Sor,
a Praia de San Román, a Praia de Caveiro,….
Os seus recordos de neno pasaron a formar parte de
dos seus sonos: ver a súa pintura nunha exposición á

Higinio remata a súa crítica falando de ceos suspendidos entre a calma e a tormenta, de paisaxes
que se asocian coa nostalxia ou a melancolía, cun
tempo de lembranza e meditación, con esa boa pintura que xorde cando estamos dispostos a falar de
nos mesmos.
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Bótote de menos, Paco
Jorge Espiral
Coñecín a Paco Pestana, alá polos anos 80, daquela el tiña un pequeno taller nun baixo, nunha
esquina en Santo Domingo onde peregrinabamos a
maioría dos artistas a charlar, rodeados dun mar
de estelas e serrín, de alí saïamos encantados da
súa figura e da súa persoalísima obra.

3

A finais dos anos 80, na súa exposición de Camba, na rúa da Raíña, un espazo remodelado por
Santiago Catalán, Ana e eu, comprámoslle a nosa
primeira peza Naturaleza muerta en el saco de la
abundancia, máis tarde rebautizada por el e a miña
filla como “El monstruo de las galletas”.

Anos despois cambiouse de estudo á Praza de Alacante, un baixo repleto de esculturas impresionantes, un bosque animado onde aínda así el resplandecía no medio delas. Logo tamén coincidimos ao
redor dunha mesa, A Espeteira, onde ceabamos os
venres tortilla tres capas, e churrasco e amenciamos ao día seguinte almorzando
café de lunares e chopos no Mesón
do Forno baixo a batuta de Suso
Carreira. Alí el estaba pletórico
ao berro de ¡¡Guarra!!, acollendo
calquera rabexada de cultura que
se deixaba caer por Lugo. Provocador e encantador, moitos non
puidemos seguir o seu ritmo e a
mediados dos anos 90 refuxiámonos dentro de murallas, nun centro histórico escuro e deteriorado
montando un espazo diferente, un
gabinete de arte e curiosidades
chamado BACABÚ achegando algo
de luz onde tamén estivo presente
coas súas pezas.
Pasan os anos e sen perder contacto, no ano 2015 expón na miña
galería La Catedral a súa Poesía
y escombros. Aínda lembro a súa
surrealista inauguración quedándolle pequeno o espazo e invadindo a rúa cunha carpa, unha mesa
e vestido de cociñeiro cortando
xamón e convidando a todo o que
pasaba a Ribera de Duero, iso si,
con etiqueta realizada por el para
a devandita ocasión, ¡a ritmo dun
músico de blues!.
Encima da porta da miña oficina
aínda preside unha poesía como
pegada do seu paso, onde tantas
veces caían as horas…, boto de
menos a túa bicicleta apoiada no
meu escaparate, bótote de menos
…, todos os días cruzabámonos
e alegrábasme a mañá, como me
dicía Jaureguizar, co que almorzabas a diario na Modernita, cada día regalábasnos
unha pequena obra de teatro ,agora quédannos as
túas obras, orfas… como un pouco todos. Bótote
de menos Paco !!!!!
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Esther López

Untold Stories. O testamento dun retratista
Ángela Morales
Untold Stories é un proxecto póstumo. O comisario, o mesmo Peter Lindbergh, morreu cinco
meses antes de que se inaugurase en Düsseldorf,
pero case tiña rematado o seu derradeiro manifesto artístico cunha selección final que inclúe tomas
dos seus primeiros días tras a cámara, ata case o
momento actual, dende icónicas imaxes de portadas e reportaxes internacionais, campañas publicitarias de renome, ata moitas outras que nunca
antes foran exhibidas e que, ao noso entender, son
o máis revelador deste testamento.
Peter Lindbergh (Polonia, 1944 – París, setembro
de 2019) sabía que estaba moi enfermo (aínda que
non o compartiu con case ninguén), e quixo ser el
o que deixara unha escolma do seu traballo como
fotógrafo profesional durante máis de catro décadas. Non era doado. E de feito, non o foi. O proce-

so durou varios anos, e durante ese tempo moitas
veces pensou que non ía rematalo. Porque só sabía
que quería que houbese tres seccións (Manifesto,
Corpo, e Testamento) pero eran moitas as imaxes
que, tras cada revisión, “querían” estar na mostra,
e porque non atopaba o fío condutor da mesma.
Para o polaco criado en Alemaña na escura posguerra, foi un arduo e longo camiño o que lle levou a traballar a reo durante meses para escoller as imaxes
que mellor representaban o que quería deixar dito
en Untold Stories, e por iso centrouse inicialmente
nas fotografías que conforman Manifest, a primeira
parte desta mostra tal e como foi concibida polo
autor para o encargo que se estrearía en Alemaña
(Düsseldorf), pero que non é o primeiro que atopa
o visitante cando accede ao impresionante espazo
habilitado para acollela nos peiraos coruñeses

Tras ese esforzo, quedaron seiscentas imaxes imprescindibles, por ser as máis próximas ao autor por
diferentes motivos, razóns e regras que nin sequera
el foi capaz de explicar (segundo lle comentou a Felix Krämer, páxina 264 do catálogo Untold Stories).
Pero aínda tivo moito máis que traballar para escoller
as que, finalmente, reciben ao visitante nunha impresionante sala, empapelada por 24 fotografías de
3x4 metros, impresas no mesmo tipo de papel que
se emprega habitualmente para os anuncios en vallas
publicitarias (rudo, case con textura), e apenas acompañadas por información contextual (coma no resto
da mostra) por expreso desexo do fotógrafo. Por iso
mesmo, atrevémonos a facer estas liñas. Porque,
aínda que sexa coñecido e recoñecido coma un dos
mellores fotógrafos de moda dende finais dos oiten-

maña, a Duisburgo, capital da siderurxia, onde viviu
a nenez de posguerra, unha infancia nun entorno
humilde, nun contexto urbáo onde o industrial e o
obreiro encheron de pegadas ás súas pupilas.

ta do pasado século, na miña modesta opinión, esta
non é unha exposición sobre fotografía de moda.
Que ninguén se amole por iso. É, sobre todo, unha
escolma de preto de 160 retratos, case documentais, de indiscutible inspiración expresionista, feitos
por un home que, coma soe pasar, convén explicar
para entender mellor toda a súa obra.

Por iso non debe estrañar a súa querenza polo acabado
en branco e negro e, sobre todo, porque pese a ser
descrito por calquera que escriba sobre el como un artista da fotografía de moda, a roupa, os complementos,
o deseño ou mesmo o maquillaxe e a perruquería sexan
o menos protagonista dos retratos escollidos polo propio Lindbergh para deixar esta mostra.

Coma xa dicíamos, Peter Brodbeck (o seu verdadeiro nome) naceu en Polonia en 1944, nunha zona
anexionada ao territorio alemán durante a contenda. E moi pouco despois, a súa familia muda a Ale-

Lindbergh, cando aínda era Brodbeck, formouse de
xeito intermitente na Academia de Belas Artes de
Berlín, onde tamén traballou como escaparatista ata
finais dos sesenta.Foi entón cando se pasou, case de
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Pero máis aló destes datos biográficos, relativamente accesibles e fáciles de atopar, hai outros
agochados ou non tan visibles, e que a pesar diso
están nesta exposición-testamento.
Nese mundo pode ser, é de supoñer, que o colorido estivese relegado, que a roupa fose funcional e
moi afastada de calquera sensualidade ou luxo, ao
igual que os peiteados ou o maquillaxe. As mulleres
xermanas que Peter viu na súa nenez estaban moi
lonxe de sentirse protagonistas de ningún retrato.

xeito accidental, á fotografía. Nun primeiro momento,
traballou e se formou co fotógrafo comercial Hans
Lux en Düsseldorf, e en 1973 abriu o seu propio estudo e rebautizouse como Lindbergh. Xunto con Helmut
Newton, Guy Bourdin e Hans Feurer, incorpórase ao
grupo editorial da revista Der Stern e, a partires dun
encargo en 1978, viaxa a París, onde comeza a facerse cun nome entre os fotógrafos de moda.
Será a orixinalidade da súa proposta (a naturalidade coa que retrata as modelos, sobre todo) a
que supoña que a fama se consolide e a finais dos
oitenta sexa todo un referente.
Algo máis de catro décadas despois, as revistas
como Vogue, Harper’s Bazaar, The New Yorker, Inter-

view, Rolling Stone, W Magazine ou Wall Street Journal presuman de ter colaborado con el. Pero a súa
obra tamén pode verse en museos de todo o mundo.
Del se di que os seus referentes eran en realidade Brassaï, August Sander, André Kertész, Diane
Arbus ou o matrimonio Becher, que se pasou media vida fotografando edificios industriais co rigor
dun entomólogo. Todo iso é palpable na súa obra.
Ao igual que o seu gusto pola natureza agreste
e rochosa, as praias varridas polo vento do norte (tamén as galegas), os desertos sen oasis, as

películas de Fritz Lang, e calquera elemento do
background da Alemaña de posguerra: vías de tren
abandonadas e oxidadas, fábricas en desuso, xente
ruda e supervivente...
Os corpos que mostra, os rostros que retrata, non deixan de ser normativos, pero os exhibe
sen maquillaxe nen artificios, as veces agochados
tras sinxelas camisas brancas, pero tamén tras
elementos que impiden a súa total observación.
Relativamente pronto asumiu que tiña que traballar cunha cámara dixital, pero tanto antes coma
despois, manifestouse en contra da ditadura do
retoque. Non é que non utilizase Photoshop, pero
sempre o usaba, segundo explicou, para engadir
grao as súas imaxes, para facelas máis expresivas,

non para perfilar corpos ou rexuvenecer rostros.
De feito, asegurou no seu libro Shadows on the
Wall, que nos seus contratos incluía unha cláusula
para que ninguén puidese retocalas súas fotografías despois de entrega-las el.
As 24 fotografías en branco e negro e dúas en cor
que reciben ao visitante son algunhas das que lle fixeron tan famoso dende finais dos oitenta. Mulleres fortes, mostradas sen case artificios, cunha lente que
pretende espilas, en entornas industriais, mecánicos,
con ferramentas para o traballo manual, onde hai gra43

xa ou po flotando na luz, nunha distribución sen orden,
pero si con historias. Pero nin son todo o que el quixo
que vísemos, nin son todo o que chama a atención.
Como por exemplo El arte es garantía de salud, unha
das dúas únicas imaxes en cor, parte do traballo que
realizou co seu íntimo Juan Gatti para Pedro Almodóvar en La piel que habito (2011).
Tras Manifest, acometeu a organización do Corpo.
A parte central da mostra, onde está o groso da
escolma, fotografías que considerou as máis importantes da súa traxectoria. Por exemplo, El Mirage
(1990), icónica imaxe do fotógrafo no que Helene
Christensen pasea, despois do que podería ser unha
noite de festa, pola area dunha praia ao carón dun
marciano (un dos temas favoritos de Lindbergh).
Esta instantánea está rodeada de preto de cen
imaxes enmarcadas de forma case tosca en madeira, e conforma a sección máis grande, a máis
heteroxénea en formatos, tamaños, distribución...,
presentadas nun orde vagamente cronolóxico, en
agrupacións moi sorprendentes e carentes de explicación explícita, deixando ao espectador o resto do
traballo: o da interpretación.
Moitas destas imaxes pertencen a moitas das súas
sonadas campañas para Calvin Klein, Giorgo Armani, Donna Karan ou Kil Sander que temos na memoria; por non falar de portadas para revistas _imposible non citar a Vogue_, coma a icónica imaxe de
cinco das principais supermodelos dos anos noventa
mirando “coa cara lavada”, sorrintes e relaxadas, ao
público (xa se sabe que entre elas está Linda Evangelista, a quen convenceu, nin mais nin menos, de
que se cortara a melena). Foi como Peter Lindbergh
respondeu ao encargo da famosa revista cando lle
pediu que fotografase á que fora á muller da década.
A súa resposta foi que había moitas mulleres diferentes, fermosas todas. Non só unha.
O paradoxo é que todas esas supermodelos querían traballar co fotógrafo pese a que, aparentemente, as retrataba de xeito natural, en primeiros planos, con luz, sen maquillaxe, sen peitear,
ou mal maquilladas e mal peiteadas, ata deixar
visible os poros da pel ou o vello facial. Moi lonxe
desas outras imaxes afectadas por ríxidos canons
estéticos do momento, onde as deusas parecían
inalcanzables, seres lonxanos e irreais. Lindbergh
as liberaba, as facía reais, próximas, humanas. E
infinitamente máis fermosas.
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Despois das modelos, viñeron as actrices. Ata variasveces repite retrato de Helen Mirren, Nicole Kidman,
Uma Thurman, Milla Jovovich ou Jessica Chastain,
todas elas sen maquillaxe ou peiteados, mostrando
arrugas e vulnerabilidade ao mesmo tempo que forza
interior. Tamén é posible desfrutar de instantáneas
de Penélope Cruz, Rosario Flores, Leonor Watling ou
a cantante Rosalía _para unha portada do número de
xulio de Vogue España, un dos últimos traballos que
firmou antes de morrer_. Case sempre, pese a importancia destas modelos, son retratos minimalistas,
case que existencialistas, centrados na beleza pero
máis aínda na individualidade.
Claro que tamén retratou homes. Pero como se pode
apreciar facilmente en Untold Stories, son os menos,
e os que levan, case sempre, menor protagonismo.
Excepcións coma o retrato de Antonio Banderas, nota
discordante nunha mostra moi homoxénea, ruptura
que tamén pode apreciarse nalgunhas imaxes relacionadas cos animais, a vexetación, ou as paisaxes.
Aseguran que Lindbergh ten unha narratividade
tanto na toma coma na elaboración desta mostra.
Calquera pode pensar que si, pero case seguro que
non coincidiremos. Contribúe o xeito de mostralas:
cun cristal sen antirreflectante que, pese a que
non me gusta, entendo por que está aí. O artista
o elixiu. Quería que todo o público enfrontase as
imaxes véndose, incluso, reflectido nelas.E se aun
queda alguén que non entenda por que non se trata dunha exposición “al uso” dun fotógrafo de moda,
chega Testament. A parte final da visita, formada
por dúas salas. Unha escura, onde se presenta ao
público por primeira vez un plano secuencia de 30
minutos de duración no que mostra a Elmer Carrol,
un preso no corredor da morte ao que filmou en
2013 mentres se miraba nun espello durante ese
tempo. Sen moverse. Nun espazo vacío. Sen explicación previa algunha (tampouco para o protagonista).
O autor de varios libros, numerosisimas exposicións,
ata tres calendarios Pirelli (en 1996, 2002 e o máis
mítico de todos, o de 2017, no que traballou moi lonxe
da imaxe sexualizada tan típica deste almanaque); o
artista de numerosa obra que figura en coleccións permanentes de museos de arte e prestixiosas galerías e
centros expositivos, cun estilo fotográfico no que impera o movemento e o diálogo de luces, non podía non
interesarse pola mesma imaxe en movemento. E así,
xa no século XXI, comeza tamén a dirixir documentais.

Testament, inédita ata o de agora, é unha película é
inquietante que trata sobre a imposibilidade de ser
libre dunha forma real e verdadeira, pero tamén
fala da empatía, temas todos eles que se repiten
noutros momentos da súa traxectoria artística. E
se completa cunha selección de retratos do mesmo suxeito, na mesma situación. No mesmo lugar
sen espazo nin tempo. Para pensar. E para volver
a pensar deixando de vagar conexións inesperadas entre o fotógrafo de moda o e documentalista
interesado nas persoas condenadas a morte por
brutais crimes.
Pero nestas liñas, que tampouco seguen regras
narrativas moi claras, hai que volver ao principio.
¿Por que? Porque na mostra de A Coruña a exhibición conta cun engadido non previsto polo artista (o
único, segundo certificou o fillo maior do fotógrafo,
encargado de apoiar a iniciativa de Marta Ortega);
unha enorme sala recibe ao visitante, cunha proxección en bucle de diferentes momentos da carreira
do fotógrafo, fragmentos dos documentais dirixidos
por el da bailarina Pina Bausch (2001), sobre Jeanne Moreau (2008) ou sobre o Ballet de Nueva York,
en 2016. Tamén numerosas intervencións de familiares, amigos e moitas das modelos e actrices que
posaron ante a súa cámara.

Stories. As historias non contadas que si se contan
por si mesmas.
Lindbergh viviu unha carreira profesional recoñecida
coma fotógrafo de moda. Pero sigo a negar a maior:
os seus retratos, despoxados de artificio e incluso de
roupa, fan desta mostra algo, moito máis, que unha
mostra do seu traballo. Conforman unha sorte de epitafio a favor da persoa que se agochaba detrás de
cada fachada humana. Por iso, antes de entrar en
Untold Stories, podes ler: «ESTA DEBERÍA SER LA
RESPONSABILIDAD DE LOS FOTÓGRAFOS HOY: LIBERAR A LAS MUJERES, Y FINALMENTE A TODO
EL MUNDO, DEL TERROR DE LA JUVENTUD Y LA
PERFECCIÓN.» – PETER LINDBERGH
Fontes consultadas:
- Shadows on the wall, de Peter Lindbergh, Editorial
Taschen, Colección XI, ISBN 9783836569378.
- Peter Lindbergh, Raw Beauty. Por Michael Benson
e Peter Lindbergh, Untold Stories. A Coruña. Spain.
VV.AA. Dous libros catálogo edición especial para a
mostra de A Coruña, pola Editorial Taschen. 2021

Habería que falar, como non, do entorno escollido
para esta mostra. Pois hai que recoñecer que non
pode ser máis apropiado. Os grandes silos dunha
antiga fábrica de cemento anteceden a nave industrial, o hangar no peirao da Batería, rodeado por
contedores con información estratéxica para que o
visitante vaia coñecendo o decálogo do home que
desdeñaba o artificio nun mundo sostido por el e
para que vaia sentindo unha conexión especial coa
mesma escenografía de moitas das imaxes das que
vai poder desfrutar dentro.
Por todo o falado, e por moito do que fomos incapaces de dicir, esta mostra merece ser vista. Non
por ser Peter Lindbergh un dos máis grandes fotógrafos de moda da historia, porque guste máis ou
menos, porque os seus traballos sexan recoñecidos
comercial, artística e academicamente, senón porque é unha escolma absolutamente sincera, feita
por un fotógrafo que sabía que estaba escribindo o
seu derradeiro epitafio. E nela mostra o mellor dun
gran retratista. Nun itinerario coherente, nun espacio coherente, e baixo un título que di moito: Untold
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