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A
R
TS Iconocràcia Els nous

fotògrafs cubans han
hagut de fer front a la
iconografia del país;
Artiumho revisa

La
imatge
deCuba
IMMAPRIETO
Poquesvegadespodemassistiraun
recorregut expositiu que permeti
endinsarse a les esquerdes del sis
temaaquèal∙ludeix.Esquerdesque
no es presenten ni tan sols com són
o,mésaviat,comaparentenser.Ésa
dir,queniallòquepretenenpresen
tar i representar, ambosenseescis
sió,noéselquesón.
Elprojecteexpositiuquepresen

taaArtiumIvándelaNuezpropicia
un recorregut que afavoreix una
mena de reflexió que va més enllà
d’unasimplecríticaalsistemaatra
vés d’una selecció d’obres d’art o,
més ben dit, pràctiques artístiques.
Lamostra qüestiona d’unamanera
magistral l’ús de la imatge i el con
trolqueamaga la sevautilitzacióen
unageografiaparticular:Cuba.Una
imatge fotogràfica, que és al seu
torn la imatge d’una voluntat i un
temps. La propaganda del poder.
Defet,noésdifícilsortirdel’exposi
ció imaginant que en els temps que
ens ocupen seria bastant difícil dur
a termeelprojectea l’illa.
Iván de la Nuez selecciona una

sèrie d’artistes cubans contempo
ranis que majoritàriament s’ex
pressenatravésde la fotografia,en
cara que trobem també alguns ví
deos i instal∙lacions.Alseutorn,ens
obliguen a pensar en una mena de
fotografia expandida i desviada,
planteja com les imatges, en parti
cular, la imatge fotogràfica, haestat
iésl’armadedobletallutilitzadapel
govern per donar a conèixer totes
lesfacetessotalesqualselrègimco
munista ha volgut que es coneguin
elsseusgestosilessevesgestes,com
apunta el comissari. El títol no pot
sermésencertat:Iconocràcia.
Caldestacarcomeltreballdetots

els artistes s’enfronta alhora amb la
problemàticad’haverdelluitaramb
aquestes altres possibilitats i habi
litats que ofereix el mitjà. Quan la
fotografia, la imatge, és l’estratègia
del poder, decidir pensar i fer pen
sar mitjançant el seu ús exigeix
subvertir el paper establert, és,
abans que res, combatre l’ordre i el
comandament amb les seves prò
piesarmes.
Recórrer lamostra, estructurada

en diferents capítols, és assistir al

JoséGuerrero Els anys
americans de l’artista
granadí són objecte
d’unamostra itinerant;
una ocasió per
(re)descobrir una figura
singular

Entre
dos
mons
NOÈLIAHERNÁNDEZ
Noha hagut de ser fàcil programar
una exposició sobre l’obra pictòri
ca d’un artista tan complex, poliè
dric i experimental com és José
Guerrero (Granada, 1914Barcelo
na, 1991). Tot i que la seva obra ja
havia estat objecte d’àmplies re
trospectives, la primera de les
quals, comissariada per Juan Ma
nuel Bonet a la Casa de las Alhajas,
el 1981, i anys més tard, el 1994, al
MuseuReinaSofia, aquestamostra
suposa laprimera immersiómono
gràfica que explora en profunditat
els anys americans de l’artista,
aquells que marcarien el seu camí
demaneramésdecisiva.
José Guerrero. The presence of

black, comissariada per Yolanda
Romero i Francisco Baena, és una
mostra organitzada pel Centre Jo
sé Guerrero, de la Diputació de
Granada, per commemorar el cen
tenari del naixement de l’artista i
s’haexposatalCentreJoséGuerre
ro i el Palau de Carlos V de Grana
da, així coma laCasade lasAlhajas
de Madrid, abans d’ocupar la pri
mera planta de la Fundació Suñol
de Barcelona, ciutat on va morir el
pintor, i a la qual va estarmolt vin
culat durant gran part de la seva
vida.
Més de 50 obres procedents de

col∙leccions privades i museus na
cionals i nordamericans, la majo
ria de les quals exposades aquí per
primeravegada,expliquenlahistò
riad’unabansiundesprés.Idecom
va influir, en la carrera de l’artista,
un canvi d’escenari en unmoment
tanconvulsperaEuropacomvaser
després de la Segona GuerraMun
dial. En aquest context, JoséGuer
rero es va traslladar a Nova York a
la recerca d’una llibertat creativa i
un optimisme absents a Espanya i
Europa. Encara que va ser també,
segonslessevesparaules,alarecer
cade l’art del seu temps.
Lamostras’iniciaambunsdibui

xos en tinta sobre paper i l’oli La
aparición, 1946, que presenta una
figuració d’influència cubista, en la

qualelcoloréselgranprotagonista.
Al seu costat, s’exposa un autore
trat del 1950 que té la singularitat
de ser l’últim quadre figuratiu que
va pintar Guerrero. L’artista es re
presentamirant capenrere, fet que
s’interpretacomunaúltimamirada
a tot el que estava a punt d’abando
nar, abansd’emprendre el seu viat
ge aNovaYork.
L’exposiciópermetdescobrir les

primeres incursions del pintor en
l’abstracció, a començaments dels
anys50, ambobrescomBlack follo
wersoSigns,quetenenunllenguat
ge biomòrfic que recorda el de
Hans Arp, Willi Baumeiter o Joan
Miró. De manera progressiva,

Guerrero es va centrar en allò que
sentiacomelseu interèsmés íntim:
“La tensió que tenen els espais...
respirar”, com relaten els comissa
ris de la mostra al magnífic llibre
catàlegque l’acompanya.
Les obres del període 19551958

deixen enrere les reminiscències
orgàniques i s’endinsen en l’explo
ració del gest, alhora que comen
cen a incloure el color negre. Rela
cionat ambaixò, durant l’exposició
The presence of black, 1958, a la
prestigiosa galeria Betty Parson de
Nova York, el crític Juan Manuel

les claus

L’ARTISTA José Guerrero va
ser pintor i gravador, nacio
nalitzat nordamericà. Nas
cut a Granada, un centre
d’art porta el seu nom en
aquella ciutat i va participar
en lacreaciódelMuseud’Art
Abstracte de Conca.

L’OBRA L’artista va conèixer
l’avantguardisme europeu a
París, però la seva estada
nordamericana el va portar
a l’expressionisme abstracte,
del qual ha estat represen
tant.

Bonetescriviaqueel títoldelamos
tra “feia més al∙lusió a la negror en
l’estat d’ànim del pintor que en el
dominidel negre a les formes”.
D’aquella època s’exposa un dis

positiu documental interessant
amb fotografies, cartells, entrades i
anotacions manuscrites, que ens
ajuden a contextualitzar les obres
que estem veient i amesurar l’estat
d’ànim de l’autor. Sabem, per
exemple, quines van ser les seves
paraules endescriure el seu impac
te davant el llenguatge dels expres
sionistes abstractes americans del
moment, i poder exposar al costat
deRothko,StilloBarnetNewman, i
molt especialment, Jackson Pol
lock, lamaneradepintar del qual el
va atreuredesdel principi.
Les obres exposades a la secció

Expressionisme abstracte mostren
comGuerreroesvaendinsarenuna
pinturaquedonavaprioritatalgest,
al costat demasses cromàtiques ir
regulars dominades per un senti
ment d’ansietat i dubte. Va ser en
aquesta època, entre la segonamei
tat dels 50 i la dècada dels 60, quan
l’artista es va consagrar com a ex
pressionista abstracte, amb treballs
com Presencia del negro con amari
llo o Blues and black, 1958. Un mo
ment en què va patir una angoixa
que el va empènyer a practicar la
psicoanàlisi.
Seguint el recorregut de la mos

tra, trobem altres pintures fetes
ambmaterialsmolt variats, amb les
quals l’artista confirmava el seu in
terès pel muralisme i el fresc, ani
mat per una rellevant presència de
muralistesmexicansaNovaYork. I
finalment, les últimes sales donen
visibilitat al moment en què Guer
rero va començar a referenciar els
seus orígens andalusos en la pintu
ra, amb títols com Albaicín, 1962, o
Sacromonte, 1963. Dos anys més
tard, tornaria a Espanya transfor
matper sempre. |
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‘Lavanderas’, 1950


