
L'IVAM  desgrana  la  història  del  segle  XX  a  través  d'una
antològica de 174 obres de Pérez-Contel
Crítica: Día a día
08.05.09 – EUROPAPRESS

  L'Institut  Valencià  d'Art  Modern (IVAM) inaugurarà  hui  una exposició antològica  de l'artista
valencià Rafael Pérez-Contel (Villar de l'Arquebisbe, 1909-València, 1990) que reunix un total de
174 obres --entre pintures i escultures-- amb les quals es recorre la història del segle XX, que l'autor
"va triturar i va bolcar" en el seu treball.

   La selecció, que commemora el centenari del naixement de l'artista i es podrà preveure a la Sala
de la Muralla fins al pròxim 12 de juliol ha estat presentada hui en roda de premsa per la directora
de l'IVAM, Consol Ciscar, i els comissaris del projecte, Juan Àngel Blasco Carrascosa i Vicent Joan
Morant.

   La mostra és un tribut al llegat de Pérez-Contel amb una selecció de més de 170 obres extretes de
les  1.051  que  els  seus  hereus  van  donar  al  museu valencià.  El  muntatge  oferix  un  recorregut
cronològic per la seua producció però amb continus viatges en el temps perquè la seua obra "plural i
polièdrica" puga ser entesa més fàcilment, han explicat els comissaris.

   Al llarg d'este itinerari  l'espectador tindrà l'oportunitat  de comprovar fins a quin punt Rafael
Pérez-Contel va protagonitzar una "sincera" renovació del panorama artístic a partir de la dècada
dels anys 20 i va aconseguir sintetitzar l'esperit  del segle, tant en la seua vessant artística com
històrica. Així, diversos moviments, des del cubisme a l'abstracció, passant pel surrealisme o el
realisme van deixar la seua empremta en l'obra del creador.

   Tot i això, l'autor va saber imprimir a les seues obres certes "particularitats" que la fan única, com
el seu estudi del forat i el volum, la sensació tàctil en els seus despullats i el seu encert a l'hora de
reproduir els vestits, que es fonen amb la pell de les seues figures, va enumerar Blasco Carrascosa,
qui va cridar també l'atenció sobre l'aplicació de l'"ètica a l'estètica" que va cultivar Pérez-Contel.

   La passada centúria queda també resumida en el  periple biogràfic del valencià, qui va viure
l'esclat de la Guerra civil i va estar a presó per les seues idees d'esquerres. Després de passar per la
presó, es va veure obligat a treballar en gèneres com la imatgeria religiosa fins que va aconseguir
accedir  a  la  docència.  Ja  en  l'última  part  de  la  seva  vida  van  començar  a  arribar-li  els
reconeixements --el Centre Cultural Bancaixa li va dedicar la primera antològica en 1987-- i va
posar publicar els seus escrits com historiador de l'art.  

   "Ha estat un artista republicà, un soldat durant la guerra que va patir l'exili interior i que va estar
molt implicat en la transició democràtica; Pérez-Contel és el segle XX", ha resumit, per part seua,
Vicent Joan Morant.

DOCUMENTAL INÈDIT  

   Esta antològica, patrocinada per les Corts Valencianes, ha estat concebuda a més com una forma
d'abordar l'obra de l'autor des de múltiples punts de vista, de manera que el Laboratori de Creacions
Intermèdia de la Facultat de Belles Arts de València ha realitzat el documental inèdit 'Pérez Contel
per Pérez Contel'.

   D'igual manera, el nét de l'artista, Pablo Pérez García, ha escrit una biografia que servirà de base
per a un volum més ampli i ha col·laborat en la datació d'algunes peces de les quals es desconeixia



la data i que els experts només havien vist en fotografies.

   També s'ha publicat un catàleg que, a més de reproduir les peces exposades, recopila textos de
Consol  Ciscar,  Josefina  Álix,  Carlos  Plasencia,  Sebastià  Miralles,  Francisco  Agramunt,  Ricard
Silvestre, Pablo Pérez García, Manuel Silvestre i els comissaris.

   Consol Ciscar ha recalcat que amb esta mostra l'IVAM "s'endinsa en un món de significats ple de
compromisos socials" i  que reflectix l'obra polifacètica d'un home que ha estat  escultor,  pintor,
cartellista i escriptor "de desbordant vitalitat i curiositat sense límits", ha conclòs.          


