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Vijande, glamur i art


La Fundació Suñol de Barcelona homenatja amb una mostra un dels galeristes que als anys 70 i 80 més va
contribuir a la difusió de l’art contemporani a l’Estat
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Retrats de Fernando Vijande, realitzats pel fotògraf nord-americà Robert Mappelthorpe Foto:
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MONTSE FRISACH - BARCELONA
Està clar que el galerista Fernando Vijande (Barcelona, 1930-Madrid, 1986) va
ser tot un personatge. Quan alguns dels que el van conèixer parlen d’ell, els
qualificatius són diversos: cosmopolita, glamurós, generós, enamorat bojament de
l’art i, sobretot –així el recorda tothom–, amb un olfacte extraordinari per captar
els bons artistes i el bon art. Aquestes són les característiques ideals per ser un
bon galerista i marxant, i sembla ser que Vijande les tenia, i sobradament.

La prova és la qualitat de la llista d’artistes que va exposar a les seves dues
galeries, primer a la Vandrés, inaugurada el 1971, i després a la Fernando
Vijande, oberta el 1981, i que es va mantenir fins a un any després de la seva
mort. Només alguns exemples: va exposar per primer cop Robert Mappelthorpe a
l’Estat (1984); va portar per primer cop també a l’Estat Andy Warhol (1983); o va
muntar la primera mostra individual de l’escultor Juan Muñoz (1984). Vijande
també va ajudar a impulsar la carrera d’artistes com ara Zush, Muntadas, Robert
Llimós, Luis Gordillo o Guillermo Pérez Vilalta.
Complicitat artística
Malgrat la seva gran petjada en l’art de l’Estat espanyol, Vijande mai ha estat
homenatjat en cap exposició, però ara ho fa la Fundació Suñol de Barcelona, en
una mostra que també vol recordar l’amistat i complicitat artística entre el
galerista i el propietari de la fundació i col·leccionista, Josep Suñol. L’homenatge
no pretén ser exhaustiu però sí donar una idea de la dimensió del treball de
Vijande, no només amb els artistes de l’Estat sinó a nivell internacional. La tria de
l’exposició, que inclou 51 artistes, 14 dels quals catalans i 15 d’estrangers, potser
és “salomònica”, afirma el director de la Fundació Suñol, Sergi Aguilar. S’han
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seleccionat els artistes que van tenir una exposició individual amb Vijande: dels
que en van tenir una, s’exposa una obra; dels que en van tenir més d’una, dues,
una de l’època i una de recent.

9. Catalunya intenta que el
Vaticà faci de mitjancer

Així, al llarg de les dues plantes de la Fundació i també de l’Espai Zero es
despleguen obres, a més dels esmentats, de Robert Smith, Arranz-Bravo i
Bartolozzi, Carmen Calvo, Jannis Kounellis, Susana Solano, Miquel Navarro,
Darío Villalba o el mateix José Luis Alexanco, que ha exercit de co-comissari de la
mostra, juntament amb l’equip artístic de la fundació.
Recorregut cronològic
Amb un recorregut cronològic, les obres van acompanyades de panells que
documenten el moment de l’exposició esmentada amb retalls de diari i fotografies.
El primer dels artistes representats a la mostra és el pintor Luis Gordillo, artista
que va arribar a exposar sis cops amb Vijande i que va ser un dels creadors que
va gaudir d’un sou mensual per part de Vijande a canvi d’obra, un sistema que el
galerista va copiar de les galeries més prestigioses de Nova York. Amb aquest
sistema i amb el fet que de vegades el galerista comprava les mostres senceres,
Vijande va aconseguir reunir una gran col·lecció d’art.
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Gust eclèctic
Al llarg del recorregut es pot observar el gust eclèctic de Vijande però amatent a
les tendències del moment, del conceptual al pop-art, passant per l’abstracció i
per la nova figuració. I tot això en una època en què el mercat de l’art
contemporani a l’Estat era pràcticament inexistent. “Justament el mercat va
començar a activar-se quan ell va morir”, diu Alexanco.

El Punt Avui

L’artista Darío Villalba recorda que Vijande era “un galerista que estimava el risc,
i sense risc no hi ha llibertat”. El pintor Eduard Arranz-Bravo evoca la personalitat
del galerista: “A part de ser un gran senyor, era un home de bon gust.”
El 1983, en plena movida, Vijande va portar Andy Warhol a Madrid i va ser tot un
esdeveniment. Conscient de l’expectació que provocava una mostra de Warhol,
va decidir fer una cosa inèdita per a una galeria: cobrar 100 pessetes per entrar a
la mostra. Un any després, Vijande va exposar Mappelthorpe, fotògraf aleshores
desconegut a l’Estat, amb una mostra de les seves fotos d’homes negres.
Fernando Vijande.
fundació suñol. passeig de gràcia, 98. Barcelona. fins al 7/4
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