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A laura como a manifestación
irrepetíbel dunha distancia (por
próxima que poida estar)

WALTER BENJAMIN

Mar Vicente (O Valadouro,
Lugo, 1979) xoga nese límite,
onde a cor é capaz de traspasar
a descontinuidade física e saltar
da superficie ao espazo. Con-
ceptos como textura, medida,
simetría, unión, separación,
intersección, interior, exterior,
fronteira, danse cita nesta decli-
nación de planos que se pro-

xectan a través dos seus reflexos. Un traballo que
linda coa topoloxía, cuxo concepto fundamental
é a relación de proximidade, ao investigar variá-
beis plásticas da fisicidade na súa vertente máis
ambivalente e subxectiva. Áreas de cor, cores luz,
temperatura de cor, a cor transmítese coma se a
tea fose unha pel á que se lle poñen os pelos de
punta en contacto coa luz, esa excitación muda
do leve que dá lugar á atmosfera, ao clima, á con-
torna, ao envolvente, ao espazo. Volumes finitos
que tenden á expansión do campo (R. Krauss).
Unha sucesión de adherencias e converxencias
que, a pesar do seu carácter visual, desenvolve o
conceptual e cualitativo, chegando ao táctil, do
soporte pictórico e os seus bordos. Conxuntos nin
dispersos nin compactos, que tenden a escaparse
entre si e, á vez, se atraen na súa distinción. 

Incandescencias, resplandores, as tonalidades
dos espazos intermedios, a vibración da luz sobre
a materia, a simbiose da parede e o aire apuntan
á percepción do inmaterial, a partir das calidades
físicas da superficie, alí onde os ollos se pousan.
Verse reflectida nun plano de cor que ocupa un
lugar elixido con mesura forma parte dun xogo
espacial, dunha función topolóxica. Planos para-
lelos, e perpendiculares, formas regulares, com-
posicións ortogonais, graduadas, que se reflicten,
complétanse, reprodúcense, tócanse e evocan
ambientes e estadios de abstracción, paisaxes

ecotonos de luz e cor
Superficie pode definirse 
como rexión delgada do 

espazo que separa dúas fases
de propiedades diferentes. 

Vanesa Díaz Otero

superficialmente profundas. Coma se buscase
delimitar o infinito, metelo nun caixón para poder
contemplalo con calma, nun exercicio de pulcritu-
de que trata con valores relativamente absolutos
na historia da arte. 

O traballo de Mar Vicente parte da superficie
como paradigma da pintura que se carga no seu
devir, até a asimilación da arquitectura como
experiencia cargada de sensacións. Un reaxuste
dos recursos expresivos que, sen abandonar a tea,
o bastidor, a pegada do pincel que estende a pin-
tura, incorpora novos materiais (metacrilato,
espello) e novos medios, coloca fronte a fronte a
pintura e a fotografía e, facendo un tratamento
practicamente idéntico de ambas, consegue a
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paisaxe en que se reflicten mutuamente. O
mesmo no vídeo, asumindo a linguaxe das imaxes
e a súa capacidade expresiva.

A liberación prodúcese entre os elementos de
composición, entre as partes e o todo. Os basti-
dores despréndense da parede, sitúanse perpen-
dicularmente; o cadro por fin obstaculiza o espa-
zo, interponse, xa non se mira mellor ao tropezar
cunha escultura, senón que el mesmo organiza as
circulacións, dirixe os percorridos solicitando dis-
tintos puntos de vista, cambios da visión frontal á
lateral, desprazamentos do campo visual, descu-
brindo outros planos e outro grao de heterono-
mía da obra. Interrelacionar as pezas entre si e
pensar o espazo arquitectónico como unha obra
máis con capas de cor en lugares onde perderse,
permítelle ao pensamento cobrar ás con facilida-
de. Mar Vicente utiliza a palabra efectiva para
referirse á súa obra. E o certo é que reúne pintu-
ra, escultura e arquitectura mediante o traballo
coa cor, o volume e o espazo, coa luz como pro-
tagonista. 

Á parte das referencias minimalistas, a influen-
cia da luz en Dan Flavin e as composicións modu-
lares de Sol LeWitt,  achegámonos a Walter Ben-
jamin cando se refire á propiedade singular de
obra de arte de ser absolutamente irreferíbel,
porque non se remite máis que a si mesma. Que
constrúe unha mirada cada vez que é mirada. Na
idea dunha arte pura, non emancipada do seu
status marxinal e privilexiado podemos ver a tra-
dición moderna da arte sublime «até o punto de
representar o desenvolvemento extremo dun pro-
ceso de formalización e de redución ou esenciali-
zación» (J.L. Moraza, Alusiones e ilusiones. A
parte del minimalismo). Entre a caixa negra e o
cubo branco, Mar propón caixas e cubos de dis-
tintas cores coas que xoga e compón unha nova
territorialidade, parcelas que se abren á mirada
do espectador, dende reflexións físicas. A obra de
Mar, por unha banda, retoma a construción da
mirada contemplativa e, doutra banda, deixa que
a cor invada. O seu ámbito de influencia amplía-
se e chega a falar doutra forma de habitabilidade
do espazo. ❚ Mar Vicente. ARTNOTES, nº 15.

da pintura como pantalla
Ignacio Pérez-Jofre

1Unha clasificación usual das artes é a que divi-
de os seus diferentes xéneros segundo o crite-

rio de dinamismo ou estaticidade. Así, son consi-
deradas artes dinámicas ou temporais o teatro, a
danza, a música, etc.(manifestacións nas que
prima un desenvolvemento temporal), e artes
estáticas e espaciais a pintura, a escultura, a arqui-
tectura (medios nos cales a configuración é relati-
vamente estábel temporalmente e se despregan
espacialmente ante a nosa mirada). É, por supos-
to, recoñecida a existencia de aspectos espaciais
nas artes do tempo, e viceversa: o son, por exem-
plo, non só se percibe na liña temporal, senón
que tamén é capaz de provocarnos sensacións
espaciais, segundo a dirección de acceso ao noso
sistema auditivo. E aínda que percibamos un
cadro como algo inmóbil, en termos amplos sabe-
mos que todo vai cambiando, erosionándose,
desvanecéndose. Tamén existen formas artísticas,
como o cine ou o teatro, que conxugan o aspec-
to espacial co temporal, e crean auténticos
«cadros en movemento». Porén, en xeral, as cate-
gorías descritas están firmemente instaladas no
noso xeito de pensar as diferentes formas da arte.

Con todo, estas categorías só son sostíbeis se
consideramos a obra de arte en canto aos seus
medios, a súa materialización física, pois conside-
rando o feito artístico en tanto que acto recepti-
vo realizado por un suxeito, deixan de ter sentido.
En efecto, todo acto de recepción é, por necesi-
dade, un suceso que se desenvolve no tempo,
cunha determinada duración, independentemen-
te de cal sexa o obxecto ou a canle sensorial desa
recepción. Miramos un cadro durante un tempo
determinado, do mesmo xeito que pasamos un
tempo escoitando unha peza musical; ambas as
sensacións, a auditiva e a visual, son producidas
pola recepción dun determinado tipo de onda (a
vibración dun medio a certa frecuencia no caso
do son, e unha onda electromagnética de certa
amplitude no da vista). Dende este punto de
vista, cal sería a diferenza fundamental entre pin-
tura e música? Non o feito de que a música des-
envolva no tempo, xa que ambas as experiencias
e fan, tampouco que o cadro produza unha sen-
sación no espazo, xa que a música tamén é capaz
de xerar sensacións espaciais, senón unicamente
que a música xera unha variación perceptiva ao
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longo dese tempo de recepción, mentres que o
cadro mantén, polo menos aparentemente, unha
sensación estábel. Nese sentido, poderiamos
equiparar un cadro monocromo a un son estábel,
unha nota continua e permanente cuxo tempo de
audición fose determinado polo espectador
(neste caso, o oínte).

É interesante recordar, a este respecto, a peza
musical que presentou Yves Klein como acompa-
ñamento da famosa acción de creación das
antropometrías. As obras eran producidas cunha
soa cor, a emblemática IKB (Internacional Klein
Blue), e á vez escoitábase unha peza interpretada
por vinte músicos, composta dunha soa nota tida
durante dez minutos, seguida dun silencio da
mesma duración. Estase dando aquí o paralelis-
mo do que falaba máis arriba: a experiencia da
cor única e invariábel é similar á audición dunha
soa nota continua; neste sentido, é significativo
que estas obras musicais se denominan sinfonías
monocromas.1

O paso dende este son que se desprega ante
nós sen variacións cara a unha música na que se
producen cambios tonais que xeran ritmo e melo-
día é comparábel ao paso dende unha imaxe fixa
a unha imaxe en movemento: da fotografía e a

pintura á imaxe animada. De forma parecida, a
melodía e o ritmo, os elementos temporais da
música, toman corpo de xeito case literal na
imaxe animada ao crearse unha narración tempo-
ral provista dunha sucesión de acontecementos e
dun determinado ritmo.

A idea que quero propor aquí é que a primeira
división das artes á que aludín descansa nunha
concepción que, sen estar totalmente superada,
foi moi cuestionada polo pensamento artístico
contemporáneo. Xa que o pensar en artes estáti-
cas e dinámicas parte da consideración da obra
de arte como obxecto, fai fincapé nesa obxectua-
lidade; mentres que ao considerar calquera acto
receptivo como un fenómeno esencialmente tem-
poral, está de acordo cun pensamento artístico
que dá máis importancia á recepción ca á produ-
ción, á experiencia subxectiva do espectador ca á
intención do autor, á recepción de ideas, senti-
mentos ou sensacións ca á exhibición dunha
determinada habilidade, de coñecementos ou
dunha capacidade.

Dende este punto de vista, non se pensa tanto
en termos de obra de arte como de acto artístico;
este desprazamento, que ten en Marcel
Duchamp un dos seus maiores impulsores, fainos
entender a arte antes de nada como unha expe-
riencia. O xeito en que, por exemplo, é entendida

a arquitectura por Bruno Zevi
en Saber ver la arquitectura, é
un paradigma deste cambio de
mentalidade. Para este autor,
non ten sentido considerar os
edificios dende fóra, como
obxectos, senón que hai que
experimentalos dende dentro,
habitándoos como espazos, a
través do seu percorrido; perco-
rrido que se produce, evidente-
mente, no tempo.

É este cambio na definición
da arte o que favoreceu o des-
envolvemento dunha serie de
disciplinas contemporáneas,
como a arte de acción ou a ins-
talación, nas cales o obxecto
artístico se ve desmontado,
desestruturado, a favor dunha

idea de experiencia, de implicación do espectador
na construción do sentido da obra.

2Se nos centramos no tema das cores, vere-
mos como esta transición está na orixe

mesmo do pensamento cromático contemporá-
neo. Os impresionistas (e antes ca eles, Delacroix,
e antes, por suposto, Tiziano, Tintoretto, etc.)
empezan a entender a cor como unha sensación,
e non como un atributo do obxecto. A noción de
cor local descansa na crenza de que as cousas
teñen, efectivamente, unha determinada cor.
Pero a ciencia explica, e a pintura impresionista
ilustra, que esa cor é unha construción mental
xerada a través dun determinado estímulo lumíni-
co. A cor vermella non existe fóra da nosa mente,
non é unha calidade da superficie que vemos:
esta superficie ten unhas características físicas
que provocan a absorción duns determinados
rangos de lonxitude de onda dentro do espectro
visíbel para o ollo humano, e a reflexión doutros.
Así que ver unha cor é, en realidade, o produto
mental da recepción e interpretación dunha ema-
nación luminosa: o que chamamos sensación.
Para entender o traballo de tantos pintores con-
temporáneos que exploraron as posibilidades do
campo de cor, habemos de considerar ese cadro
monocromo do que falaba antes como unha
auténtica pantalla de emisión, e non como un
obxecto inerte. Deste xeito, estaremos en condi-
cións de afrontar a contemplación destas obras
como unha experiencia receptiva, espacial e tem-
poral; mergullarnos nas sensacións que nos ofre-
cen. Os monocromos de Yves Klein tiñan como
obxectivo, en palabras do artista, «fixar un espa-
zo por medio da cor, esa enerxía cósmica que
actúa sobre os sentidos».2

Pero non é isto, en certo xeito, unha condición
ineludíbel do estado contemplativo? Paradoxal-
mente, o suxeito contemplador esquécese do eu
para vivir na impresión, para fundirse co fluxo de
sensacións, de percepcións continuamente cam-
biantes. Cézanne percibe a realidade como unha
trama, como unha rede de relacións lumínicas, de
repeticións rítmicas das formas. Nesta disolución
e interpenetración dos obxectos na realidade visí-
bel, o reflexo ten un papel fundamental. Observar
como a luz incide sobre unha superficie, é tingui-
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da por ela e, rebotada, é capaz de alterar a tona-
lidade doutra superficie enfrontada á primeira
(igual que se a iluminásemos cunha lanterna de
cor), é unha experiencia que nos fala desa inma-
terialidade da cor á que me refería antes; as cou-
sas xa non son como son, senón que se transfor-
man segundo onde se sitúen; inflúen na súa con-
torna e son influídas por el.

A obra de Mar Vicente ten a virtude de pór en
escena esta concepción da cor como luz; median-
te estruturas espaciais eficazmente dispostas,
xera un xogo de reflexións que trasladan a cor
dunha superficie a outra, desprendéndoo do seu
soporte orixinal, e facéndoo viaxar até outros
campos, que se tinguen con esta cor impalpábel,
vibrante, do reflexo ou da luz filtrada por unha
superficie translúcida. A artista propón un xogo
de artificios que xeran ilusións perceptivas, amá-
beis trampas e descubrimentos sutís. Onde cre-
mos ver unha cor pintada, hai só luz reflectida;
onde estamos seguros de ver o real, aparece no
seu lugar o reflexo. 

Este xeito de traballar ten dúas implicacións
que me interesa destacar: unha, respecto ao
tempo; con relación ao espazo, a outra.

3Dicía ao principio que a pintura produce unha
sensación invariábel, polo menos aparente-

mente. Querería propor agora o contrario: que o
cadro non é nunca igual a si mesmo. Até sen ter
en conta as infinitas transformacións que se xeran
na nosa percepción da escena visíbel mediante
cambios de punto de vista, de atención, de enca-
dre, consideremos a variabilidade da sensación
cromática: segundo a calidade cromática da luz (a
temperatura de cor), vemos diferentes cores na
mesma superficie. As relacións entre os tons dun
cadro pódense chegar a alterar radicalmente,
facendo que o escuro pareza claro e o claro, escu-
ro. De feito, a capacidade das cores para alterar-
se mutuamente, para cambiar, pon de manifesto
a súa esencia lumínica e perceptiva. O traballo de
Mar Vicente, ao depender nun alto grao das con-
dicións de iluminación, é extremadamente sensí-
bel a calquera cambio; e por iso é unha obra que
muda como resposta ás transformacións ambien-
tais. Tamén o xeito de dispor tons cunha gran
proximidade cromática e de luminosidade fai esa

relación moi sensíbel a calquera cambio nas con-
dicións de exposición. A mesma proximidade do
espectador pode alterar as condicións de lumino-
sidade ou cromatismo da cor-luz, realizando unha
interacción efectiva, momentánea, do espectador
na obra. Así, esta móstrallenos como unha enti-
dade relacionada co seu contexto, interdepen-
dente deste, e o acto de observación xa non é
máis unha situación pasiva, senón un proceso
que activa e modifica o sistema observado; o cal
contribúe a desmontar a ilusión de obxectividade,
de estabilidade da realidade observada, ao dar-
nos conta de que polo mero acto físico de ache-
garnos a ela xa a estamos transformando.

Penso agora en certas obras de Din Matamoro:
a indefinición de contornos, as tensións cromáti-
cas, fan vibrar a imaxe de tal xeito que é imposí-
bel descansar a mirada nunha forma, nunha cor;
todo o cadro flutúa e estremécese, pondo en evi-
dencia a natureza luminosa das cores. Como nos
cadros de Rothko, consegue unha marabillosa
transubstanciación dos pigmentos, que parecen
converterse en grumos flotantes de luz pura. 

Rilke, acerca de Cézanne: «...o papel principal
desempéñano os reflexos (cuxa existencia na
natureza sempre me sorprendeu tanto: atopar o
vermello da auga crepuscular como tonalidade
constante no verde cru das follas do nenúfar):
cores locais máis débiles réndense e confórmanse
a reflectir o máis forte que hai. Neste vaivén de
mil influencias recíprocas, o interior do cadro
vibra, elévase, cae sobre si mesmo, e en ningún
punto está quedo».3

Os pintores a miúdo están satisfeitos cando
conseguen que as cores se transformen, cambien
de aparencia por influencia dos tons circundan-
tes. Di Albers, referíndose á súa serie Adobes: «O
que máis me interesa agora é ver como se modi-
fican as cores unhas a outras segundo as propor-
cións e cantidades... Síntome especialmente
orgulloso cando as cores perden a súa identidade
e se tornan irrecoñecíbeis».4 Este proceso, debido
neste caso ao principio do contraste simultáneo,
mostra a variabilidade da cor, e cómo é esta unha
sensación que depende das condicións percepti-
vas (e do estado psicolóxico do observador: non
só cada un de nós ve un cadro diferente en fun-
ción da súa educación, carácter e experiencias,

senón que un mesmo non ve nunca o mesmo
cadro exactamente). O orgullo do pintor provén
de ser capaz de escenificar, de dar corpo a esta
variabilidade, esta inestabilidade do visíbel.

4A segunda implicación do uso da luz no tra-
ballo de Mar Vicente ten relación co espazo.

Ao expandirse e reflectirse, as cores luz poñen de
manifesto esa concepción do cadro á que antes
aludía, como pantalla de emisión. O cadro, a
superficie coloreada, xa non é máis un obxecto
plano apoiado na parede, quedo e inofensivo. É
unha caixa de luz que emite unha radiación lumi-
nosa; unha lámpada que crea un clima cromático
que nos envolve e altera; é un altofalante que
grita, rumorea ou di unha cor convertida en irra-
diación, en enerxía e en sensación. A exposición
de pinturas non pode ser considerada xa unha
simple colección de pezas colocadas na parede: é
sempre unha instalación, supón necesariamente a
creación dunha determinada atmosfera, esixe ter
en conta o espazo e, xa que logo, a experiencia
do mesmo por parte do espectador.

Neste sentido, son destacábeis, dentro da
exposición Reflexo de Superficies, as interven-
cións que Mar Vicente realizou no propio espazo
expositivo; é onde, na miña opinión, con máis
efectividade e beleza ten lugar esta emanación da
cor como luz. Unha parede que non vexo reflexa
unha bruma vermella sobre o
pano branco que alcanzo a ver;
ao dar a volta á esquina, a dua-
lidade de cor como materia
cubrinte e como luz exponse
aos meus ollos de xeito directo,
sen necesidade doutras estrutu-
ras. O marco arquitectónico é
convertido en soporte da obra,
e así todo o espazo vese impli-
cado nesa emanación de ener-
xía lumínica, nesa reflexión
luminosa. ❚ Mar Vicente.
Reflexo de superficies. Fun-
dación Laxeiro. Vigo. 2007

1 Segundo Giulio Carlo Argan (El arte

moderno, AKAL, Madrid, 1998, p. 616).

Con todo, Edward Lucie-Smith (Movi-

mientos artísticos desde 1945, Desti-

no, Barcelona, 1991, p. 102) chama a

estas composicións sinfonías monóto-

nas.
2 Ibid., p. 616.
3 RILKE, Rainer María, Cartas sobre Cézan-

ne, Paidós, Barcelona, 1986, p. 59.
4 ALBERS, Josef, carta a Pederkamp

(setembro de 1947), en DANILOWITZ,

Brenda, “De Variantes sobre un tema a

Homenaxe ao cadrado: pinturas de

Josef Albers en 1947-1949”, cat.

ALBERS, Anni e Josef, Viajes por Lati-

noamérica, MNCARS, Madrid, 2007, p.

119.
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