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Baixo o título Circa 70. Lírica e deformación no cambio de
era, reúnense nesta exposición obras feitas por artistas galegos
arredor de —circa— o ano 1970, nun período amplo que
abrangue dende finais dos anos 60 ata mediados da década
seguinte.
Case todos estes artistas atravesan polo tanto, no momento de
produción das obras, ese complexo cambio de era que supuxo
o tardofranquismo, cando se están a dar os estertores da
longa ditadura e xa se pode albiscar a chegada dunha nova
realidade política.
Son todos eles artistas que en linguaxe figurativa, dende distintos
ángulos e con diferentes sensibilidades, se achegan á realidade
superando calquera viso de naturalismo ou pintoresquismo
tradicional para proporen unha nova «realidade» pictórica
imaxinada, quer sublimándoa cara ao poético, mesmo ao
naif, quer desfacéndoa mediante a deformación expresionista
das súas criaturas.
En calquera caso, ningún alleo —dende as súas posicións
individuais ou mesmo localistas— ás influencias artísticas
das linguaxes que se están a practicar fóra da súa realidade
inmediata, entre as cales a abstracción é a neofiguración son
dominantes.
Na escolma de artistas efectuada para a mostra, evítase por
outra banda autores xa revisados en anteriores exposicións
nesta mesma Pinacoteca para centrarnos noutros nomes que
coidamos ben paga a pena revisitar e revisar.
A primeira sección da mostra está dedicada á paisaxe e protagonizada
polo vigués de nacemento, Xosé Frau, de quen se exhibe case
toda a súa obra nos fondos do Museo Municipal «Quiñones
de León». Todos son cadros producidos nos primeiros anos 70
—preto, xa que logo, da súa morte, acontecida en 1976—

e corresponden ao momento final da carreira do que foi, de certo,
un dos mellores paisaxistas españois do século XX.
Xunto a Frau, figura o outro gran paisaxista galego, Antonio
Quesada, con algunhas das obras máis emblemáticas da súa
carreira; así coma o seu irmán Xaime Quessada, coa interesante
incursión no xénero que supón a abraiante Galiza. Ademais,
están ás aproximacións á natureza de pintores como Virxilio
Fernández Cañedo, Xavier Pousa, González Pascual ou
de escultores como Xoan Oliveira.
A segunda parte da mostra está dedicada á representación
da figura humana. Agustín Pérez Bellas ou Sucasas
despersonalizan as súas criaturas seguindo en ocasións o ronsel
do británico Bacon. Mercedes Ruibal segue o camiño do seu
mestre Laxeiro e presenta seres desacougantes ou misteriosos;
ás veces mesmo dende unha perspectiva case que inxenuísta
ou naif. Moi cerca do que fai, pola súa banda, o vigués Angel
Sevillano nas súas características e expresivas criaturas;
ou Antón Abreu, cos seus contundentes bonecos nos que o
campesiño galego – e a súa circunstancia – parecen presentarse
como figuras dun imaxinario teatro de monicreques. Xunto
a estes pintores, Manuel Coia quen nas súas esculturas fai
do corpo humano amasillo de membros plenos de tensión e
mesmo violencia.
Amais da obra mencionada, destaca nesta sección a presentación,
por vez primeira en décadas, da serie completa de tintas que
o pintor Conde Corbal realizou en 1966 sobre obras de Valle
Inclán co gallo do «Coloquio Etnográfico» celebrado nese ano en
Póvoa de Varzim, propiedade igualmente do Museo Municipal.
Na súa serie, o pintor consegue captar de forma maxistral o
esperpento e deformación propios das criaturas do dramaturgo
galego e trasladalas á unha representación plástica plena de
brío e expresividade.
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