
De l’oblit a 1’ . ss&ncia pictbrica
EL MUSEU CAN FRAMIS DEDICA DUES EXPOSICIONS ALS ARTISTES ALVARO SANCHEZ-MONTA~I~S I JORGE R. POMBO

LAIA ANTI~NEZ

Rocket, una fotografia que
ens mostra una instal.la-
ci6 de jots infantils aban-
donada en plena natura, va
valet al madr]leny Alvaro
S~inchez-Montafi~s el Pre-
mi de Fotografia 2017 de la
Fundaci6 Vila Casas. Com
a resultat d’aquest premi, la
Fundaci6 li dedica l’exposi-
ci6 No como el caos al Museu
Can Framls, que presenta
una s~rie de dotze fotografies
de paisatge en qu~ l’arquitec-
tura oblidada i la vegetaci6
estableixen un di~leg po~-
tic per6 alhora inquietant.
S6n imatges en qu~ la natu-
ra "s’apropia de la construc-
ci6, entrant coma forga viva
i tornant a reordenar aquell
espai que semblava oblidat",
ens explica Gl6ria Bosch,
comiss~ria de la mostra.

Mentre que la figura hu-
maria no t4 cap protagonisme
en les instant~nies de S~in-
chez-Montafi4s, l’absurd es
converteix en un element re-
current, l~s el cas, per exem-
pie, de la fotografia queens
presenta una dutxa-escultu-
ra amb forma d’elefant ins-
taHada en una de les platges
de Marina d’Or, a Valencia.
Un altre absurd del lleure va-
cacional, en si mateix. "To-
ta la seva obra qiiestlona la
inutilltat o el destl final de
certes coses", diu Bosch.

A banda del nostre pals,
el fot6graf ha viatjat a una
quinzena de destinaclons
internacionais, corn AlbAnia
o Bulgaria, per tal de configu-
rar aquesta s~rie d’imatges,
que tamb~ es recullen en un
llibre que porta el mateix tltol
que la mostra, i que ens reme-
ten al silenci, la solitud, la in-
trospecci6 i la decad~ncia.

Pombo, I’essi~ncia pictbrica
AI Museu Can Framis tam-
b~ trobareu una altra expo-
sici6 dedicada al barcelon[
Jorge R.Pombo. Curiosa-
ment, ambdds artistes van
ndixer el mateix any, el 1973,
per6, a banda d’aquest detail

A sobre, ’Ducha’, d’Alvaro Sfinchez-Monta~s. A la dreta, variaci6 de ’La Piet~ dei mendicanti’, de Guido Reni, obra de Jorge R. Pombo.

"POMBO ESTABLEIX UN
PONT AMB EL PROCI~S
CREATIU DELS GRANS
MESTRES DEL PASSAT,
COM VEL~ZQUEZ, GUIDO
RENI I TINTORETTO"

biogr/~fic, les seves propos-
tes artfstiques transcorren
per camins molt diferents.
Pombo fa ants que reflexi-
ona sobre la pr~ctica de la
pmtura. "Es un artista molt
conseqtient, que des de fi-
nal de la d~cada dels noran-
ta ha viscut immers en an
treball d’investigaci6 conti-
nu, sempre establint un pont
amb el procds creatiu dels
grans mestres del passat,
com Vel~zquez, Guido Reni i
Tintoretto, per6 aportant un
llenguatge plenament perso-
nal i contemporani", apunta
Bosch. Un treball a l’oli, arab
una t~cnica prhcticament fo-
togr~fica i arab un llenguat-
ge fet a base d’abstraccions,
taques de color, veladures i
superposicions. "Es corn si
esborrds el quadre per crear
una obra nova i totalment di-
ferent", afegeix.

La mostra Viaje a la esencia

de la pintura, comissariada
per Marle-Clalre Uberquoi,
recull m~s d’una vintena
d’obres fetes per Pombo en
diverses ~poques de la seva
carrera: des de les s~ries de-
dicades a les ciutats fins ales
variacions de determinades
obres mestres de l’art, corn
La llibertat guiant el poble de
Delacroix o El miracle de Sant
Marc de Tintoretto.

De let, coincidint arab el
500b aniversari del naixe-
ment de Tintoretto, les vari-
acions de Pombo sobre l’obra
de I’artlsta renalxentista
s’exposen a la Scuola Grande
di San Rocco, a Ven~cia. Un
exemple de corn l’obra d’aquest
barceloni ~s cada cop mds
coneguda a l’exterior. Preneu
nora, perqu& rant el de Pombo
corn el de Sfinchez-Montafi~s
s6n dos cognoms que cal tenir
molt en compte.

~LVARO S~NCHEZ-MONTA~II~S
JORGE R. POMBO
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