VISITAS-OBRADOIRO
Desde a Área Educativa
deseñamos unha interesante
proposta dirixida á comunidade
escolar.
UN TRASNO FURTIVO
COOUSE EN AFUNDACIÓN…
Infantil a 3.º de primaria.
DOMADORES DE MANCHAS.
4.º de primaria a 2.º da eso.
LAXEIRO EN CONVERSA. Un
diálogo con artistas galegos
contemporáneos.
3.º da eso a bacharelato e cf.

A exposición, comisariada por
Javier Pérez Buján, director
da Fundación Laxeiro, propón
múltiples conversas entre o
Laxeiro máis experimental dos
anos sesenta e os diversos
artistas galegos posteriores a
el, establecendo un percorrido
interxeracional que utiliza a
lóxica difusa como principal fío
conductor.
VISITAS PARA PÚBLICO XERAL
Xoves ás 19.00 h (ata o 30 de
xuño).
Para outros horarios, previa
reserva.

HORARIO
Luns a venres 17.30 a 20.30 h
Sábados 11.00 a 14.00 e 17.30 a 20.30 h
Sala de exposicións Teatro Afundación
Policarpo Sanz, 13, Vigo
986 120 078

A túa opinión conta!
afundacion.org
Información e reservas no 986 129 032 e en
areaeducativavigo@afundacion.org
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Na primeira metade da década dos anos
sesenta, Laxeiro sofre un cambio importante no seu pensamento artístico que
o leva a mudar a súa linguaxe e a experimentar con novas solucións expresivas.
Se ben é certo que a partir do ano 1952,
despois da súa chegada a Bos Aires, o
pintor xa demostra unha clara aposta pola
experimentación con novas linguaxes,
introducindo, como dixo Luis Seoane, o informalismo en Galicia, é no primeiro lustro
dos anos sesenta cando a súa pintura se
radicaliza, sen dúbida, influenciada polo
ambiente rupturista que emana do Instituto Di Tella, fundado en Bos Aires en 1958.
Laxeiro, como fixera toda a súa vida,
sitúase a favor da innovación aliñándose no lado da pintura de pulsión que, xa
na súa primeira época, dera obras dunha
radical xestualidade, como Carnavalada,
1931, ensaiando os códigos do expresionismo. Mais este achegamento á pintura de pulsión e de xesto, lonxe de ser un
mero exercicio formal, leva implícita unha
forma de entender o mundo e a arte que
afonda as súas raíces na tradición europea
anterior á Ilustración.
A evolución na obra de Laxeiro a partir
dos anos cincuenta e radicalizada na década dos sesenta é, por tanto, unha consecuencia coherente da súa traxectoria
anterior. Esta sintoniza de forma natural
coa sensibilidade e o pensamento da época, que naqueles momentos está a sufrir
importantes cambios en todos os campos, conformando a fin da modernidade e
o principio da posmodernidade, caracterizada polo que Lyotard chama a crise dos
relatos nos que se sustentaba o saber e
afectando tamén ao mundo da arte.

Laxeiro sitúase así no terreo da lóxica
difusa, que se caracteriza pola convicción
de que a realidade non é expresable na súa
totalidade por valores matemáticos exactos, descubrindo que hai todo un mundo
de matices que non son facilmente categorizables pola linguaxe científica. Ocúpase, por tanto, do concepto de gradación
e enúnciase en forma de polivalencia do
observado.
Este mundo da lóxica difusa, presente
de forma latente en todos os campos do
saber, abrirá tamén na arte novas formas
de expresión que revisarán as descubertas
das vangardas históricas para poñelas ao
servizo dun pensamento no que a incerteza, a ambigüidade e os infinitos matices
entre o un e o seu contrario, posibilitarán
a creación dunha liña discursiva claramente polivalente desde un punto de vista representacional, cun marcado dominio da
subxectividade fronte á obxectividade do
visible.
Esta exposición está formada por unha
selección de obras das coleccións Afundación, ABANCA e Fundación Laxeiro, a
partir das que se pretende ilustrar esta liña
de pensamento, utilizando como fío condutor o Laxeiro máis experimental quen,
a modo de anfitrión, convida a un variado
grupo de artistas de xeracións posteriores
para manter múltiples conversas cruzadas
nas que contrastar e compartir cuestións
que obedecen a intereses e inquietudes
similares.

Javier Pérez Buján
Fundación Laxeiro, director artístico

Raimundo Patiño, s. t., 1982
Mixta / lenzo, 116.50 x 89 cm
Colección de arte Afundación
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Manuel Moldes, Ao galope, 1983
Mixta / tea, 130.5 X 161 cm
Colección de arte Afundación
Caxigueiro, Terapia puntual, 1993
Gres, ferro, 111 X 92 X 22.5 cm
Colección de arte Afundación

Tono Carbajo, Penares e manchas, 2001
Mixta / lenzo, 204 x 114 cm
Colección de arte Afundación
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Vari Caramés, s. t., 2000
Fotografía / papel, 75 x 140 cm.
Colección de arte ABANCA

Laxeiro, Recordos
CU.66-66.0034
Colección Fundación Laxeiro / Concello de Vigo
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Páxina anterior, de esquerda a dereita e de arriba a abaixo
2
Nesta páxina, de arriba a abaixo

