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O CGAC PECHA A SÚA PROGRAMACIÓN DE 2018
COA EXPOSICIÓN JULIÃO SARMENTO. WITHOUT

A exposición trata o cinematográfico como un xeito de
mirar propio de Sarmento.
Co título Without e comisariada conxuntamente por
David Barro e Santiago Olmo, a mostra estará aberta ao
público ata o 3 de febreiro de 2019

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 DE NOVEMBRO DE 2018. Sarmento
desenvolve unha linguaxe visual multimedia combinando cinema,
vídeo, son, pintura, escultura e instalacións. Moitas das súas obras
conteñen imaxes de imaxes e están relacionadas entre si, aínda que
funcionen de maneira independente, como un plano secuencia
suspendido eternamente. A súa exposición no CGAC trata o
cinematográfico como unha maneira de mirar propia de Sarmento, xa
que o conxunto de obras seleccionadas proxecta a sensación de que,
naquilo que vemos, sempre hai algo que se mantén ausente, fóra de
escena. En palabras do propio artista, “…nada do que parece é o
que é… gústame o aparentemente directo, no sentido de Orson
Welles, cando a realidade se mestura coa aparencia”.

Comisariada conxuntamente por David Barro e Santiago Olmo e
concibida como unha grande instalación, a mostra, aínda que repasa
a traxectoria do artista, non é unha retrospectiva. Xa que logo, o
espectador non atopará nela obras anteriores ao ano 2000, senón
pezas inéditas en Europa e de recente creación como Jet Black Tide
(2016) ou as pinturas que conforman 20 different shades of black
found in the studio (2018).

Malia ser basicamente pintor, ao longo da súa traxectoria Julião
Sarmento transitou polo cinema e o vídeo, utilizou a fotografía e
dirixiu performances de ton claramente cinematográfico, creando
instalacións e esculturas cun fino sentido da escenografía, para
situalas temporalmente entre o pasado e o futuro.

Nos seus cadros destacan as grosas e empastadas texturas nas
que a capa forma unha base sobre a que plasma as súas imaxes en
grafito, invertendo os fundamentos tradicionais da pintura. As súas
imaxes a miúdo aparecen total ou parcialmente borradas. Con
frecuencia debuxa encima do borrado, creando formas fragmentadas
e en capas, que evocan xestos desconcertantes e misteriosas relacións.

O traballo de Sarmento adoita tratar temas complexos ao redor
das relacións interpersoais, a interacción psicolóxica, a sensualidade
e a transgresión.

A exposición estará aberta ao público ata o día 3 de febreiro e
poderá verse na planta primeira e no Dobre Espazo.

Julião Sarmento: 68. Flowers Blue, 2011. Colección do artista. Cortesía Fortes
D’Aloia & Gabriel, São Paulo / Río de Janeiro. Fotografía: Estúdio Julião Sarmento
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O QUE NON SE VE
Empezamos a falar e planear esta exposición de Julião Sarmento no
CGAC nunha breve visita que realizou o artista ao museo co
obxectivo de buscar localizacións para rodar unha película nos
espazos da arquitectura de Álvaro Siza. Quizais por ese motivo, en
sucesivas conversas se foi perfilando para a exposición, como tema
e fío condutor, esa certa perspectiva cinematográfica, que impregna
toda a súa obra pero que, sobre todo, caracteriza a súa ollada.

Without é pois unha exposición que explora as consecuencias
formais e temáticas, así como as relacións que establece unha
ollada de ton cinematográfico nun artista que, aínda que
basicamente é pintor, ao longo da súa traxectoria transitou polo
cine e o vídeo, utilizou a fotografía, dirixiu performances de ton
claramente cinematográfico e creou instalacións e esculturas cun
fino sentido da escenografía. Curiosamente é unha exposición sen
cine e sen vídeo, que subliña precisamente a ollada
cinematográfica sobre a práctica da imaxe en movemento. Pero
sobre todo non é unha retrospectiva que tome como escusa o cine
para percorrer a traxectoria de Sarmento, o cal por outra banda
sería perfectamente posible e factible. Así pois, o espectador non
vai atopar obras en exposición anteriores a 2000, e isto foi unha
decisión, tomada entre os comisarios e o artista, non sen certa
mágoa pola riqueza argumental á que renunciabamos, permite
comprender dunha maneira máis sintética, e poida que máis
austera, a complexidade e a densidade dunha obra tan directa
como hermética, tan elocuente como elusiva.

Unha exposición de Julião Sarmento ten no CGAC do 25.o

aniversario un certo sentido conmemorativo e de celebración. En
1994, un ano despois de se abrir ao público, o centro presentaba
a exposición Itínere que reunía en liña coa experiencia do camiño
de Santiago unha importante selección de artistas, desde Antoni
Tàpies, Richard Long ou Eduardo Chillida a Georg Baselitz, Mario
Merz ou Markus Lüpertz, que marcaran a arte das últimas décadas
e definían a actualidade daqueles anos noventa. Julião Sarmento
participaba cun monumental tríptico de case seis metros de longo
titulado precisamente Itínere e unha peza —Laura and Alice (9)
(1994)— tamén de considerables dimensións. Ambas as pezas
pertencen á etapa das denominadas pinturas brancas, nas que
figuras bosquexadas o a medio borrar se destacan sobre
superficies brancas e texturadas.

De forma obsesiva a obra de Sarmento aseméllase a unha
reescritura dos mesmos temas, a unha superposición constante con
novas variantes que converten o texto primeiro noutro diferente e
que á súa vez volve xerar un texto novo noutro xiro. É unha práctica
que se sitúa en paralelo ao palimpsesto, pero entendéndoo como
unha constante reescritura de citas personalizadas onde ademais o
biográfico desempeña a función dunha pantalla. Por outra banda
no palimpsesto non hai unha continuidade, nin lóxica, nin
totalidade; domina o fragmento, o incompleto e unha sutil dose de
azar e de asociación libre.

Santiago Olmo

JULIÃO SARMENTO. WITHOUT
O traballo de Julião Sarmento formalízase desde o fronteirizo,
seguramente porque a maior parte das imaxes que coidamos ver
son mentais, máis que propiamente físicas. De aí que moitas das
súas obras conteñan imaxes de imaxes e estean relacionadas entre
si como se configurasen a súa traxectoria como un inmenso plano-
secuencia, aínda que funcionen de maneira independente,
abrazando a ambigüidade do seu significado. Algunhas veces os
títulos dannos pistas, mais non sempre. É así como conforma
microrrelatos que asumen a múltiple potencialidade da literatura e
do cine, entre o expreso e o secreto, entre o persoal e o que nos é
estraño. Julião Sarmento comparte co cine un tipo de duración,
suspensa. Porque toda a súa obra proxecta esa sensación
expandida —ou se se quere, cinematográfica— e no que vemos
sempre hai algo que se mantén ausente, fóra de escena.

Talvez de aí veña a idea de realizar unha mostra sobre Julião
Sarmento e a súa relación co cinematográfico sen seleccionar nin
unha soa obra audiovisual. Tamén o ambiguo do seu título:
Without. Podería parecer unha contradición, mais de seguro que
non hai mellor maneira de aprehender a esexese dun traballo tan
aberto e poliédrico coma o deste artista, que dar rodeos para
escrutar as súas marxes e conseguir así declinar os estadios
intermedios que conflúen sempre nunha estudada posta en escena,
neste caso a partir dun percorrido polas súas últimas obras.

A exposición Julião Sarmento. Without é, por tanto, unha
visión panorámica que recolle traballos arredor dun sentir que
cruza transversalmente toda a súa traxectoria: o cinematográfico.
Non se trata tanto de subliñar unha relación literal —que si se
advirte en moitos casos—, senón de proxectar como Sarmento é un
artista que sempre se moveu nese estadio propio do cine, entre a
suspensión e o desexo, nun espazo intersticial que provoca que
como espectadores nos vexamos inmersos nun terreo
desacougante, como o do estranxeiro.

Para Julião Sarmento, o acto de xerar pensamento sería como
aquilo que proclamaba Godard: algo perigoso para o pensador e,
asemade, transformador do real. Esta exposición e mais o seu libro
homónimo recollen así exemplos da súa particular maneira de
deconstruír a imaxe, de obras en que o baleiro se concibe como
fondo activo e dunha serie de esculturas onde se convoca a idea de
escena. A realidade sempre está en movemento, desenfocada.
Tamén deconstruída ou descomposta, como en Jet Black Tide
(2016). Entrementres, nas súas enigmáticas pinturas recentes, de
dimensión fractal e que fan referencia ao mundo das constelacións,
todo iso lévase ao extremo do inalcanzable. Porque no seu traballo
a realidade amplíase e quen mira nunca coñece a realidade da
imaxe, como no cine. Todo iso demanda unha posición activa do
espectador, que se ve obrigado a descifrar a intención de cada
motivo e de cada ausencia, atendendo a títulos que ofrecen pistas
ao tempo que reforzan o misterio e a suspensión.

De aí o citado título da exposición —Without—, que fai
referencia a unha sorte de polaridade que domina toda a súa
traxectoria. A polaridade é coma unha porta que nunha banda ten
escrita a palabra “Entrada” e na outra “Saída”, pero sempre é a
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mesma porta e, segundo a parte pola que nos acheguemos dela,
vemos un ou outro dos seus aspectos. Como nas obras de Julião
Sarmento, o título non nos di unha verdade exacta nin absoluta.
Porque como sinalará Pasolini, abondará co xiro dun milímetro do
ángulo desde o que se mira para ser completamente distinta a nosa
visión do mundo. É nese estadio no que transita Sarmento, que nos
lega unha imaxe confusa, fragmentada, como se fose resultado da
mirada de alguén que mira de esguello. Por suposto, falamos de
sedución, de fantasía, de enigmas. En varias ocasións, o seu
traballo tenme levado a pensar naquel debuxo de De Kooning
borrado por Rauschenberg. Máis tarde cheguei a saber que Julião
Sarmento fixera o propio cun debuxo de Michael Biberstein. Nada
resulta máis tenso que cando o baleiro se torna denso, saturado.

Julião Sarmento abócanos sempre a unha difícil misión:
escoitar as resonancias dun xesto, dunha arquitectura, dun texto,
etc. Como en Beckett, a cuestión non é dicir, senón mostrar. Algo así
como ese mundo barroco que define Deleuze, que non é unha arte
das estruturas senón das texturas, unha proliferación de pregos e
fractais, un mundo de capturas máis que de clausuras, algo que se
acentúa nas últimas colaxes do artista, nas que traballa a impresión
serigráfica con fotocopias, pintura, debuxos, fotografías, fita de
embalar, etc., nunha sorte de xeroglífico visual. Porque Sarmento
procura unha relación aberta co espectador, nunca configura unha
recepción definitiva. De aí a súa narrativa esquiva e certa
ambigüidade descritiva. Deste xeito, descompón a realidade, a

secuencia, como no cine. É unha especie de découpage que
envolve o espectador e que hai anos comparou con mergullarse
nunha piscina: “Cando vexo unha película non lle presto atención
unicamente á historia do filme, para min é moi importante o
ambiente que o cine me dá, que a película me dá, e iso é o que
fago nos meus cadros”. Esa inmersión expandida e contextual dáse
nas súas obras audiovisuais, nas súas pinturas, en instalacións
como Film Noir (with carpet) (genérico 21) (2007) ou nas súas
colaxes sobre papel máis recentes, nas que combina imaxes que se
abren a múltiples lecturas. Porque se algo permaneceu nas súas
obras é precisamente a súa natureza fluída, algo que Eisenstein
intuía como propio da representación fílmica. Esa abordaxe
múltiple da noción de punto de vista é algo que vai salientar o
crítico Michael Tarantino, achegando a obra de Sarmento á música
de Satie e ao cine máis capaz de se confrontar ao pechamento,
pondo de exemplo a David Lynch, a Jean-Luc Godard ou ao
portugués Manoel de Oliveira.

Esa idea de mergullo lévame tamén a autores en aparencia
distantes como Gerhard Richter, que foi quen de desbordar a
banalidade para construír un legado moi rico en matices. Faino
potenciando o sentido mental da vista, complemento clave para
entender o traballo de Sarmento, pero tamén doutros autores como
Luc Tuymans, unha das súas confesadas afinidades electivas de
Sarmento. En ambos o ambiguo e o literal equilíbranse. É a súa
maneira de convocar o irrepresentable. En moitos casos todo iso

Julião Sarmento: Film Noir (with carpet) (genérico 21), 2007. Colección do artista. Cortesía: Cristina Guerra Contemporary Art, Lisboa y Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo
/ Río de Janeiro. Fotografía: António Pinto
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lévao a poder incomodarnos como espectadores, con recursos
como os dun encadramento movido. A dificultade de aprehensión
provoca que a nosa mirada sempre estea en tránsito, como no cine.
É a súa maneira de desfacer a imaxe, de a quebrar. O misterio
arróupase e refórzase nesa densidade. A tensión física lévase ao
límite, como cando Velázquez usa a tinta por completo e abraza a
borrosidade. En todos estes casos semella como se desexasen
penetrar na abstracción sen deixaren a realidade. Sería algo así
como gañar distancia, convocando o performativo. Así se xustifica
a insistencia na cor branca, que semella permanecer indiferente
cando traduce o nada como posibilidade, e outorga espazo sen
alterar o seu carácter baleiro, provocando densidade malia a súa
calidade ingrávida. Así son as súas pinturas brancas, que
dominaron a súa obra nos anos noventa, pero tamén outras
recentes que non conseguimos completar coa nosa mirada: Hydrae
(2015), Phecda (2014), Pyxidis (2014), Apodis (2015), Carinae
(2015) ou, de maneira máis espectacular, Piscis Austrinus (2015).
O indicible abréviase.

Hai anos, Juan Muñoz preguntábase nun texto cal sería —na
multiplicidade interminable de imaxes que se comparten e se
complementan— a imaxe prohibida de Julião Sarmento. É algo
aplicable ás súas pinturas, onde o espectador é o encargado de
completar a imaxe. O relativo imponse nunha sorte de narración
fragmentada, plena en fisuras e en virtuais acontecementos. A
partir dunha serie de contrastes entre texturas e tipos de imaxe que
tornan inviable unha lectura redutora ou definitiva, as súas colaxes

sobre papel —en que conxuga textos con plantas vexetais, plantas
arquitectónicas, fotografías ou cores, entre outras cousas—, actúan
como un arquivo que a nosa ollada ha de recompor, un tipo de
atlas ambiguo entre o íntimo e o colectivo. Un exemplo é a
performance Five Easy Pieces, cuxo título remite ao filme homónimo
de Bob Rafelson protagonizado por Jack Nicholson, e que dará
paso a Five Easy Pieces (2013-2015), un conxunto de cinco
instalacións numeradas e dominadas por unha escultura que
reproduce a pose da coñecida bailarina de Degas —escultura da
que se realizaron trinta modelaxes en bronce sobre un orixinal en
cera—. Tres das esculturas de Sarmento miran para a fronte, outra
está de costas ao espectador e outra ladeada. Situadas no contexto
dun muro pintado, acompáñanse de diferentes elementos que
referencian obras de artistas como Rodchenko ou Duchamp, a
arquitectura de Richard Neutra e unha serie de referencias
autobiográficas no sentido en que habitan na memoria do artista,
coma sempre difíciles de esculcar. A memoria, esa construción
permanentemente inacabada, é coma unha constelación de
vivencias, de lecturas, de películas e, neste caso concreto, de
momentos claves da historia da arte no século XX. Unha sorte de
palimpsesto ou, se se quere, de autobiografía plástica. Penso, por
suposto, en Borges e neses sendeiros que se bifurcan, pero que
conflúen nunha dinámica circular, esa do libro cuxa última páxina
é igual que a primeira. Tamén en Rosebud. Nunha pintura
monocroma. Nun espazo baleiro. Nun segredo…

Coma sempre, Sarmento somérxenos nunha zona de sombra,
no indiscernible. Por máis que o intentemos, nunca veremos o que
ve o artista, como nunca nos veremos no lugar en que nos ven. É
algo moi de Lacan. Pero tamén desa opacidade que emerxe sempre
nos traballos de Sarmento. Five Easy Pieces ten moito a ver coas
súas colaxes sobre papel. En ambos os casos ábrensenos
continuamente distintas posibilidades. O espectador é aquí o
director da película, o autor da montaxe. É el quen se ten que
internar nos intersticios coma se se tratase de penetrar nun obxecto
cubista, pensando o tempo e o espazo entendendo que moitos
puntos de vista poden ser simultáneos. Algo así como se
quixésemos desentrañar a música de Satie ou de Webern, ou unha
película de Godard, David Lynch ou David Cronenberg. Para este
último, a forma como se corta o espazo é sen dúbida o primeiro
problema que ten que afrontar calquera director e como facer que
se movan as persoas a través dese espazo será tamén unha das
principais preocupacións de Sarmento. Mais será, sobre todo,
lograr certa incomodidade do espectador a partir dunha narración
elíptica e dunha suspensión da trama, o que procure o artista e,
neste sentido, achégase a autores como Lynch. O espectador,
voyeur, móvese entre a contemplación e a colaboración.

Resulta importante entender que para Julião Sarmento as
películas, as novelas, a arquitectura ou a vida cotiá teñen a mesma
importancia. Son as fontes primarias das que se nutre. A materia
prima das imaxes que logo transforma, reinventa e combina. Do
mesmo xeito que a lente da cámara, o ollo de Sarmento amplía,
enfoca, illa, detalla e conxela fotogramas, edita todo o material
superfluo e, ao facelo, tensiona e encripta a realidade. É un xogo

Julião Sarmento: Phecda, 2014. Colección do artista. Cortesía: Fortes D’Aloia &
Gabriel, São Paulo / Río de Janeiro. Fotografía: José Manuel Costa Alves
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de ocultación e revelación, coa imaxe como escuro obxecto de
desexo. O verdadeiramente importante é que nunca hai respostas.
Porque nas obras de Julião Sarmento hai unha necesidade de
agochar e descubrir ao tempo. Esa imposibilidade lévanos á poesía
máis pura, pero tamén a un Blanchôt que cultivou o fragmento do
real para facer florecer o poético, capaz de descompor a orde do
texto como un xogo de sensuais símbolos capaces de velaren
atribucións ou definicións concretas; sen certezas. É a linguaxe
como desacordo, como sombra, como penetración no indicible.

Moitos pintores contemporáneos víronse seducidos polo
mundo do cine. O caso de Julião Sarmento non é, por suposto, un
caso illado, pero poucos mostraron un coñecemento e unha
capacidade como a deste á hora de conseguir que o
cinematográfico estea sempre presente, aínda que non sexa dunha
maneira directa ou obvia. Por suposto, é algo que advertimos nos
temas, pero aínda máis nas formas, no seu xeito de invocar o fóra
de campo, en como é capaz de sublimar o que o espectador nunca
dará visto. O cine é unha arte da desaparición das imaxes. É algo
que se advirte nos cadros de bailarinas de Degas, tanto como nas
escenas entrecortadas de Julião Sarmento.

Unha relación curiosa neste sentido é a que atopamos en
como Sarmento insiste na repetición dalgúns motivos. Trátase
dunha ecuación próxima á idea da re-fotografía de Richard Prince
ou da colaxe cinematográfica de John Waters. O que está en xogo
é conformar novas narrativas. No caso de Sarmento,
interrelacionando textos, fotografías ou debuxos. É así como opera

desde o seu particular desencadramento, convocando unha
historia inédita. Pascal Bonitzer denomínao Décadrages.
Advertímolo na mirada pictórica e de suspense de Bresson ou
Duras, ou en eclipses cinematográficas coma as de Antonioni.
Ora, a repetición de Sarmento está máis en liña co proposto por
Buñuel, que en películas como O anxo exterminador é consciente
de máis dunha decena de repeticións.

En Sarmento sempre emerxe unha sorte de imposibilidade á
hora de contar unha historia. Ou máis ben de a completar. Como
en Godard. As obras de Julião Sarmento non nos din nunca unha
verdade exacta ou absoluta e a montaxe é a clave desa
imprevisible recepción. Porque para Sarmento, o desexo non se
sitúa na figura, senón que pode esconderse antes ou despois, morar
na memoria, borboriñar desde a cadencia máis silenciosa, ou
desde o inabranguible. O desexo non aparece de maneira
explícita, senón no que se nos escapa, na mirada que intuímos, no
xesto imperceptible que resulta difícil capturar. Pensemos na man
de Charles Foster Kane cando ao morrer deixa caer a bóla, non sen
dicir antes a misteriosa palabra “Rosebud”, que un xornalista se
obsesiona con comprender o seu significado. No mítico filme
Cidadán Kane de Orson Wells, o uso de flashbacks, as imaxes
contrastadas, as sombras, os pequenos detalles, os planos
secuencia… todo podería remitirnos a obras de Sarmento. Pero,
sobre todo, “Rosebud”, esa especie de contrasinal secreto, esa
grande omisión, o nome da zorra coa que Kane xogaba de
pequeno, e máis aínda, o agarimoso alcume que William Randolph

Julião Sarmento: Codes Specific to Fear, 2002. Colección particular. Fotografía: Filipe Braga
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Hearst —o magnate da prensa no que se inspirará Wells para
realizar esta película— dedicaba ás partes íntimas da súa amante,
a actriz Marion Davis.

Na serie Hollywood, de case unha trintena de pinturas, á
figura da muller súmaselle un texto e un nome que xoga co nome
da actriz e dalgún dos personaxes que esta interpretou. Aínda que
a muller en Sarmento aparece como algo xenérico, como
advertimos na serie Film Noir. Ao respecto desta premisa
poderiamos encaixar as palabras de Catherine Millet a propósito
da pintura de Sarmento: “A muller exhibida e aquela que a exhibe
aseméllanse diabolicamente, ata o punto de podérmolas mirar
como se fosen dúas posicións da mesma muller. Unha muller
exponse con tal distanciamento en relación a si mesma que se
desdobra”. Ese desdobramento espellado resulta estarrecedor
tamén en pinturas de sombras de gran formato como Codes
Specific to Fear (2002), outra vez, un retrato dun retrato.

Como nos planos que dominarán gran parte da súa pintura
e das súas colaxes, case que sempre a arquitectura que se nos
mostra a temos de completar e imaxinar. Nas plantas, nada se nos
di da súa escala, da súa orientación ou localización, nin da súa
fin, nin de que tipo de atmosfera se trata nin para quen foi
proxectada. Como nos referimos anteriormente ao falar da muller,
é un tipo de arquitectura xenérica a que será máis habitual nas
obras de Sarmento. A arquitectura emerxe en moitos casos como
fragmento —unha porta, unha mesa, unha cadeira, ou mesmo
como un palco—. Certo é que hai excepcións e nalgúns casos
recoñecemos edificios icónicos da historia da arquitectura —como
é o caso, entre outras, da pintura Silverlake Anise Neutra
(2013)—, pero o habitual é que a arquitectura que se mostra non
xorde polo seu valor como arquitectura senón como
encadramento, como forma íntima que permite a nosa intromisión,
como memoria. De aí que a casa sexa unha das súas claves
reflexivas. Por iso tamén, máis que da muller, poderiamos falar
dunha arquitectura do feminino. Porque canto menos vemos máis
desexamos. O mesmo sucede nas casas suxeridas na súas pinturas
e debuxos; ou só conseguimos acceder ao seu exterior, á súa
fachada; ou unicamente se nos ofrece unha planta
descontextualizada. Tamén as súas outras plantas nos mostran un
mundo vexetal en continuo cambio, incógnito e alleo máis alá da
súa exterioridade. En todos os casos se abraza un segredo. Así, a
coñecida actriz Sasha Gray afirma: “Sarmento explora
constantemente a arquitectura da condición humana. En sentido
literal e figurativo, utiliza a arquitectura como soporte e como unha
ilustración das profundidades dos nosos medos”.

Nas obras de Sarmento é o desexo o que nos atrapa. Un
desexo que se fundamenta na relación co outro, e aí a outridade
pode ser unha muller ou o feminino, unha arquitectura ou unha
lectura determinada que nos permita saír ou entrar no cuarto para
sabermos se, definitivamente, exercemos de convidados ou de
anfitrións. O doméstico está altamente presente tamén nas súas
esculturas de mulleres. Realizadas en resina e fibra de vidro,
vestidas cun elegante vestido negro, están sempre acompañadas de
cadeiras, mesas, alfombras ou vasos. Un exemplo é Kiss Me (with

foam) (2005). Outras veces apóianse nas paredes, brancas coma
os seus cadros, e debuxan así esa relación co arquitectónico. Como
nas súas pinturas ou debuxos, estas figuras de liñas elegantes non
teñen rostro. Porque Sarmento nos impide o acceso á solución, á
imaxe. Así o sinala con intelixencia John Baldessari: Julião
Sarmento é un minimalista. “Se o rostro non está presente,
miraremos cara a outro lugar”.

En toda a traxectoria de Sarmento o espectador tense que
deixar levar pola imaxe. Penso no cine de Tarkovski e na súa
capacidade de transitar ou aproximar as distintas escalas. Se
nalgunhas obras anteriores o escuro funcionaba como mancha,
agora esa revelación imposible é un campo abismal. Son lugares
onde obra a ausencia, ese sentido de perda que tan ben describe
Georges Didi-Huberman. Porque non temos posibilidade de
acceder ao misterio. É a mirada como salto infinito. A paisaxe,
aínda cando se nos ofrece totalmente aberta, resulta impenetrable.
Vén sendo algo así como o que ocorre nas fotografías de pantallas
de cine de Sugimoto, onde o exceso de tempo e luz provoca que as
pantallas estean baleiras por acumulación.

Pouco importa se miramos desde tras do armario, desde unha
mira ou desde un telescopio, o certo é que todo deriva nunha
obscenidade próxima á cegueira, como no erotismo bataillano. Por
detrás sempre está Sarmento, xestionando as decisións sobre os
movementos de cámara, como un director de cine. Unha e outra
vez, todo esta diante dos nosos ollos, aínda que resulte inaccesible.

David Barro
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JULIÃO SARMENTO
Julião Sarmento (Lisboa, 1948) Cursou estudos de pintura e
arquitectura na Escola de Belas Artes de Lisboa e é un dos artistas
máis recoñecidos na actualidade.

Realizou numerosas exposicións en todo o mundo desde 1979.
Foi incluído en dous documentais e representou Portugal en dúas
edicións da Bienal de Venecia. As súas obras forman parte de
coleccións públicas e privadas de todo o mundo, tales como:
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC; San
Francisco Museum of Modern Art; Solomon R. Guggenheim Museum,
Nova York; MoMA, Nova York; Musée National d’Art Moderne Centre
Georges Pompidou, París; Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, e
Hara Museum of Contemporary Art, Toquio.

Vive e traballa en Portugal.

ACTIVIDADES ARREDOR DA EXPOSICIÓN
ENCONTRO CO PÚBLICO
O día da inauguración ás 19:00 horas terá lugar na biblioteca do
CGAC un encontro co público no que participarán o artista, Julião
Sarmento, e os comisarios da mostra, David Barro e Santiago Olmo.

VISITAS GUIADAS
De outubro de 2018 a xuño de 2019 / Hall do CGAC / Ás 12:00
horas / Entrada libre e de balde
Todos os sábados, desde outubro do 2018 ata xuño de 2019, o
público poderá achegarse ao CGAC para gozar das exposicións
acompañado por mediadoras especializadas en arte. Este servizo ten
como finalidade estimular o interese pola creación artística
contemporánea e facilitar a comunicación entre as persoas asistentes
e as obras de arte.

CONCERTO MÚSICA E ARTE. CORRESPONDENCIAS SONORAS
O 18 de decembro ás 20:30 horas terá lugar un concerto no que a
agrupación Vertixe Sonora Ensemble interpretará varias pezas
inéditas concibidas para dialogar coa obra de Julião Sarmento polos
compositores Lesley Hinger (Canadá, 1983), Christian Märkl
(Alemaña, 1979), Dariya Maminova (Rusia, 1988) e Daniel James
Miller (Estados Unidos, 1989).

Julião Sarmento: Kiss Me (with foam), 2005. Colección particular, Portugal.
Fotografía: José Manuel Costa Alves
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DEPARTAMENTO DE PRENSA E COMUNICACIÓN
Rúa Ramón del Valle Inclán 2
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 623
cgac.prensa@xunta.gal
www.cgac.xunta.gal

Para máis información e para solicitar imaxes en alta resolución: cgac.prensa@xunta.gal

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Santiago de Compostela

Comisariado: David Barro, Santiago Olmo

Inauguración: 9 de novembro ás 20:00 h

Do 9 de novembro de 2018 ao 3 de febreiro de 2019
Dobre Espazo, planta primeira




