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Creatividade artística e diversidade funcional
A arte, como expresión do eu, é expresión máxima de diversidade. Faise e medra subvertendo a etiqueta do normal, do convencional. Diversas
entidades e colectivos botan man na Galiza da creación artística para a expresión das capacidades múltiples das persoas con diversidade funcional. A elas achegámonos neste A Fondo, no que viaxamos das experiencias colectivas aos testemuños persoais.
Imaxe cedida polo voluntariado de Amencer, Asociación de Parálise Cerebral

Quinta feira, 4 de xuño de 2015. Nº 113

en profundidade

2

A creación artística como
laboratorio de vida

A FONDO

P

ara que é a arte? Parece que esta palabra
trae consigo tantos modos de comprendela como de comprender a vida mesma.
A arte ten que ver coa vida e a maneira de
vivila, ten que ver co amor, co respecto,
coa experiencia de sabernos seres en colectividade. A arte axúdanos e ensínanos a ser cos outros,
conéctase coa nosa subxectividade, co verdadeiramente necesario que hai en nós, na particularidade que nos diferencia e nos matices que nos
achegan a quen nos rodea.
A creación, o que creamos, está vinculado ao
plano da vida de maneira indisolúbel. A vida é o
verdadeiro laboratorio de exploracións onde probamos as posibilidades e descubrimos erros, onde
deixamos que a nosa imaxinación nos guíe asumindo que non sempre conduce ao éxito. O fracaso é case sempre unha gran fonte de aprendizaxe
e inspiración, onde nos medimos coa nosa vulnerabilidade, coa fraxilidade da nosa existencia, facendo que, das nosas experiencias máis dolorosas
e duras saian, en ocasións, grandes relatos e expresións da nosa sensibilidade creadora.
A vulnerabilidade é algo que todos levamos dentro que nos expón á vida, tal vez facéndonos sentir
febles ou fráxiles en ocasións, pero tamén permítenos manternos abertos, sen coirazas, sentindo,
e tal vez vivindo con máis intensidade.
Os colectivos con capacidades diferentes ás da
gran maioría son especialmente vulnerábeis na
sociedade na que estamos vivindo, mais tamén están especialmente dotados para sentir fondamente
outros potenciais e, dende logo, para conectarse
coa creatividade desde o seu particular modo de
sentirse e percibir o mundo.
A arte ofrécelles a estes colectivos unha ferramenta que lles posibilita reconectarse individual e
socialmente, devolvéndolles unha voz que quizais
moitas veces estivera calada, inhibida, infravalorada,
facilitándolles un espazo de expresión e construción
onde poden recuperar a súa autoestima, recoñecerse,
darse oportunidades novas, permitíndolles ofrecer
socialmente o resultado desta expresión a través
dun espazo expositivo que as recoñece.
Dende a Facultade de Belas Artes de Pontevedra
recollemos, hai tres anos xa, unha demanda que
dende diversos centros de discapacidade se nos fixo
chegar, e foi a través do voluntariado, mediante a
elaboración de proxectos de traballo que constrúen
obradoiros de creación desde as artes plásticas, con
técnicas formuladas dende a pintura, o debuxo, a
escultura, a fotografía e o collage.

Unha nova visión de si
A través destes obradoiros, persoas con parálises
cerebrais, discapacidades mentais, intelectuais ou
motoras, puideron conectarse coa súa creatividade
aprendendo a manexala, modificando o que antes podía ser un impedimento e transformándoo nunha
nova posibilidade de acción e expresión. A arte sérvelles para ter unha experiencia humana que facilita unha nova visión de si e da vida. A experiencia
artística achégalles unha gran satisfacción persoal e
sentimentos de valía, utilidade, autoestima, facendo
que sexan máis flexíbeis a nivel cognitivo, creando
posibilidades múltiples e novas onde antes só existían ríxidas posibilidades de acción e expresión. Estes

cedida polo voluntariado de Amencer

obradoiros descobren a súa capacidade de aprender,
de improvisar, de fluír co descoñecido. A liberdade
creativa abre un espazo de sinceridade, inocencia,
honestidade e confianza.
Referímonos a unha expresión artística considerada como actividade que constrúe un acto de
coñecemento e que permite abrir un espazo simbólico, onde se ensaia a vida unha e outra vez, on-

“Cada ser humano,
teña as capacidades
que teña, sen
distinción, pode
encontrar o seu
potencial creativo,
conectarse con
el e navegar a súa
propia ruta”
de as limitacións se dilúen despregándose nunha
multitude de significados posíbeis, de novas posibilidades. Un espazo que nos axuda a tolerarnos
como humanos, onde lles damos tempo á paciencia,
ao respecto, onde aprendemos a tomar decisións
responsabilizándonos delas e perdéndolle o medo ás consecuencias das nosas opcións. Podemos
asumir os nosos erros e expresións no espazo seguro e fértil da creación.
Crear convócanos á vida, a sentir e a botar a
andar o noso proxecto vital. O proceso artístico
permítenos así unha transformación interna que
se verte posteriormente no noso modo de ver e de
estar no mundo, con nós e coas outras persoas. Cada ser humano, teña as capacidades que teña, sen
distinción, pode encontrar o seu potencial creativo, conectarse con el e navegar a súa propia ruta, a
súa propia versión do mundo, reinventándoo, máis
aló dunhas convencións sociais limitantes e dunha
educación repetitiva e banal que fomenta o cuantificábel fronte ao sensitivo e o experimental.
A expresión artística, se se formula dende unha proposta de exploración do mundo e do noso
modo de habitalo, pode fortalecer enormemente a
persoa porque lle vai facer saber que pode ir máis
aló do que xa se é. E iso xera esperanza, ilusión e
proxecto, algo necesario para impulsarse vital e
socialmente.

Por Loreto Blanco Salgueiro.
Coordenadora de voluntariado e profesora
titular do Departamento de Pintura da Facultade
de Belas Artes de Pontevedra
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Creando no obradoiro artístico de APAMP.

Disolvendo o silencio

T

raballo con persoas diversas, completas
e complexas, cheas de emocións e ideas,
desexos, medos, experiencias. Ademais
teñen parálise cerebral. Algunhas poden
falar utilizando a linguaxe verbal, outras
comunícanse mediante a mirada, certos movementos do corpo ou con xestos. Hai as que saben escribir,
e escriben fermosamente, outras non saben; algunhas poden camiñar, a maioría desprázase en cadeira
de rodas. Xeralmente os seus movementos non responden ben ás mensaxes enviadas polo cerebro. As
persoas coas que traballo son tan diferentes unhas
doutras como son eu diferente das miñas veciñas, das
miñas amigas, incluso das miñas irmás. En cambio,
somos iguais no esencial, todas precisamos dunha
comunidade humana para desenvolvernos como individuos, todas necesitamos vernos nos outros para
construír a nosa identidade, vernos e ser vistas, escoitar e ser escoitadas. E todas temos, tivemos ou teremos algún tipo de discapacidade. Facer a distinción
entre persoas con discapacidade e persoas “normais”
reproduce unha estrutura social baseada na diferenciación excluínte, nos privilexios dos que si poden
fronte aos que non, na opresión de colectivos que para ser recoñecidos deben integrarse no normativo e
hexemónico, considerado como o natural, cando non
é senón o imposto polo grupo dominante.
A práctica artística é, en si mesma, insubmisa.
Transforma ao ser pasivo e dócil en persoa activa, xeradora de propostas, que responde e deixa
constancia do seu existir, libérase do silencio, toma decisións e elixe. Crear é un acto revolucionario, porque disolve o normativo para facer xermolar o diferente.
O traballo que desenvolvemos no taller artístico parte sempre das capacidades e necesidades de
cada persoa. É esencial coñecer o código de comunicación que emprega, escoitar con moita atención
para non perderse o universo que habita en cada
unha delas. E buscar a maneira de facelo emerxer,
posibilitar a marabilla da comunicación como unha

"Un pé, o dorso
da man, a cabeza,
convértense en pinceis
perfectos para deixar
pegada da propia
existencia, disolvendo
definitivamente o
silencio e o illamento
dos invisibles"
viaxe de ida e volta, na que os interlocutores nunca volven ser o mesmo. Deixarse transformar polo
outro, ser permeábel.

Crear para transformar
O relevante da actividade artística é o proceso creativo en si, non o resultado final. Non nos interesa obter un produto bonito, nin ben feito, nin empregar
as técnicas correctamente. Calquera forma de representación é válida, calquera instrumento ou material
que posibilite a acción expresiva é correcta. Reivindicamos o torcido e asimétrico, o trazo tremoroso, o
grafismo primixenio, a xestualidade do movemento
enérxico ou delicado, descontrolado ou contido, que
xeran imaxes dunha beleza sorprendente. No noso
taller todas somos, simplemente, persoas que experimentan, expresan, constrúen, comunican e crean,
exercendo o dereito a ser o que somos.
O proxecto de “Autorretratos” pode exemplificar
como desenvolvemos o noso traballo no centro in-

tegral de APAMP en Navia, onde temos o taller artístico. Este proxecto tiña como finalidade desenvolver unha serie de actividades ao redor da idea de
autorretrato para, a partir delas, elaborar traballos
creativos autorrepresentativos falando, expresando,
mostrando as propias vidas, experiencias, identidades individuais, visións creativas e circunstancias
colectivas. A idea era implicar a todas as profesionais para, dende ámbitos diferentes, contribuír á
construción da identidade como un proceso creativo. Iniciamos un percorrido asombroso buscando
as imaxes e as palabras que nos representan, indagando nas vivencias que nos foron construíndo
como seres sociais, detectando as nosas emocións
e que as provoca, reconciliándonos cos nosos corpos non normativos, sen referentes no imaxinario
colectivo, pero reais e fermosos.
Unha das experiencias máis gratificantes foron
as sesións de Pintura en movemento. Esta actividade realizouse en colaboración coa fisioterapeuta. Ambas as dúas viamos a necesidade de realizar
algún tipo de acción na que as persoas puideran
conectar cos seus propios corpos, tomar contacto co espazo circundante fóra das súas cadeiras
de rodas, comunicarse fisicamente entre eles sen
barreiras, en fin, adquirir unha mellor consciencia corporal, tan esencial para a construción da
propia identidade. Moitas das persoas que forman
parte deste colectivo pasan a maior parte das súas
vidas en cadeiras de rodas, que ao final constitúe
unha barreira co mundo. Nesta actividade os participantes interactúan libremente entre eles, senten a música e pintan con calquera parte do corpo
que poidan mover. Un pé, o dorso da man, a cabeza, convértense en pinceis perfectos para deixar
pegada da propia existencia, disolvendo definitivamente o silencio e o illamento dos invisibles.
Porque non creamos para ser artistas, senón para
ser persoas, para exercer a nosa humanidade con
toda plenitude.

Por Fedra Alcaraz.
Responsable do taller artístico de APAMP (Asociación
de Familias de Persoas con Parálise Cerebral)
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paula bello

“É obvio que a cultura audiovisual está
fortemente arraigada na nosa sociedade. Se
non estás nos medios, non existes, desde
pequenos somos o que vemos e o que oímos.
Os medios audiovisuais trasládannos a diario
o que pasa no contexto social, económico,
político e cultural. Que pasa se non tes acceso
a eles ou só tes un acceso limitado?”

I

Dendeaf, a asociación para a formación e
produción audiovisual en lingua de signos,
ten por obxectivo formar as persoas xordas
en audiovisuais e crear contidos en lingua
de signos, ao mesmo tempo que quere pór
en valor a súa identidade e darlla a coñecer ao
resto da sociedade. Queremos contribuír a derrubar barreiras construídas só a partir do feito
de ter formas distintas de falar e duns cuantos
prexuízos procedentes do descoñecemento. Existe en España unha gran carencia sobre este tipo
de contidos, ademais de ser un mundo por investigar, desenvolver e innovar, o famoso I+D+i que
todo o mundo persegue na actualidade.
A formación é un dos alicerces básicos de IDendeaf. Cun enfoque práctico e motivador, ofrecemos
un amplo abanico de actividades formativas encamiñadas á adquisición das destrezas necesarias
para a formación audiovisual en lingua de signos:
cursos, talleres, charlas e actividades.

A FONDO

Produción de contidos en L ingua de S ignos
Esta é a nosa segunda liña de traballo. Traballamos día a día para que a comunidade xorda invente o seu cinema coa súa propia linguaxe audiovisual, practicamente inexistente até agora.
Non se trata de adaptar contidos, senón de crear
contidos propios
Entre os nosos obxectivos, por unha banda, que
as persoas xordas teñan acceso ao entretemento
e á cultura desde a súa propia perspectiva; e por
outra, dar difusión e pór en valor o seu mundo e
a súa forma de vida.
M emoria histórica
Fálase moito de “Memoria histórica”.Cando asistimos a calquera exposición, charla, etc, esta memoria histórica transmítese a través de vídeos,
fotos ou escritos. Cremos que a mellor forma de
transmitir a lingua de signos é a
través do cinema, vídeos e televisión, xa que é unha lingua visual
e non estática. Cremos que debemos empezar a conservar todo iso
porque xeracións futuras agradeceránnolo, aprenderán e seguirán
facendo evolucionar a lingua de
signos e a cultura xorda.
No preámbulo da Lei 55/2007,
de 28 de decembro, do Cinema podemos ler: “...Como manifestación
artística e expresión creativa, é
un elemento básico da entidade
cultural dun país....”. As persoas xordas forman
parte desta entidade cultural e por iso temos que
conservalo e difundilo dentro e fóra das nosas
fronteiras.

Actores e actriz da serie "Mírame cando che falo".

IDendeaf, unha
ponte entre dous
mundos
terceira, “o acceso ao cinema para as persoas con
discapacidade”.

“A webserie “Mírame cando
che falo” responde a unha
forte demanda de contidos de
entretemento por parte das
persoas xordas”

A accesibilidade no cinema
Cremos que falta concienciación sobre un colectivo que cada día pide a berros que se lle dea os
seus espazos, que lle chegue información na súa
lingua en todos os sentidos, desde a educación
até a televisión. En case todas as leis se fala das
persoas con discapacidade, pero pensamos que
algo está a fallar cando as persoas xordas seguen

sen poder acceder plenamente aos contidos audiovisuais.
Na Lei 7/2010, de 31 de marzo, Xeneral da Comunicación Audiovisual, dise que “os contidos audiovisuais e a súa demanda forman parte da vida
cotiá do cidadán actual –oíntes– . Non se concibe
o mundo, o lecer, o traballo ou calquera actividade sen o audiovisual”. Na Constitución española
podemos ler artigos como o 44.1 que dispón que
os poderes públicos promoverán e tutelarán o
acceso á cultura, á que todo o mundo ten dereito. Así mesmo, a Lei 55/2007, de 28 de decembro,
do Cinema, aborda, na súa disposición adicional

A webserie “M írame cando che falo”
“Mírame cando che falo” é a primeira webserie
en Lingua de signos española e é un produto de
IDendeaf. Esta webserie responde a unha forte
demanda de contidos de entretemento por parte
das persoas xordas. Un proxecto pioneiro para a
eliminación das barreiras de comunicación que
sofren miles de persoas en España. Trátase dun
reto tecnicamente posible que nos permite disipar os obstáculos que existen para as audiencias que sofren xordeira e que actualmente non
teñen a posibilidade de acceder con plenitude ao
entretemento televisivo ou cinematográfico. “Mírame cando che falo” é unha unha plataforma para tender pontes férreas entre a cultura xorda e
a dos oíntes.
A primeira tempada consta de 13 capítulos dunha duración aproximada de 14 minutos, e unha
cadencia de emisión dun capítulo por semana.
Foi estreada o 2 de outubro 2014, cun número
de visitas medio no primeiro día de emisión de
5.000 usuarios conectados. Ao final da tempada
logramos máis de 100.000 reproducións. Todas as
persoas involucradas no proxecto traballaron de
maneira desinteresada só a ilusión de colaborar
nun proxecto que nos fai sentir que unha nova
“era do audiovisual” está a chegar.

Por Veru Rodríguez.
Director de IDendeaf
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on motivo do Black History Month, un mes
que algúns países angloxasóns lle dedican
ós eventos e individuos que contribuíron a
dar forma á raza negra, preguntáronlle ó
actor Morgan Freeman que opinaba acerca
destas xornadas reivindicativas. A súa resposta foi
abrupta: “ridículas”. Após de observar a reacción do
seu interlocutor, o intérprete engadiu: “vas relegar
a nosa Historia a un mes? […] En que mes celebrades
a Historia dos brancos?” Ante estas inesperadas reflexións, o entrevistador pregunta entón sobre posibles alternativas para desfacerse do racismo, ó que
un apaixonado Morgan enceta rapidamente unha proposición tan nova coma simple “Deixando de falar del.
Eu deixarei de chamarte branco e ti non me chamarás máis negro. Eu coñézote como Mike Wallace e ti
a min como Morgan Freeman”.
Malia a que nunha primeira ollada poida parecer
unha anécdota pouco relevante na comprensión
do papel do audiovisual na integración de grupos
marxinados do centro social, a verdade é que dispón case involuntariamente dous dos conceptos
teóricos que vertebran a personalidade de Igual
Arte Film Project. Se analizamos as palabras de
Freeman á luz dos procesos de inclusión (do tipo
que sexa), estas revelarán un malestar cun mecanismo que se podería etiquetar coa fórmula médica: “efectos secundarios a longo prazo das boas
intencións”. É dicir, como determinadas solucións
a un problema deveñen simplemente noutra clase de doenza. Segundo esta lóxica, o Black History
Month acantoaría a cultura negra nunha esquina
temporal á vez que axudaría a perpetuar un arquetipo na conciencia colectiva: a figura pública
do negro limitada a contextos de reivindicación, e
nunha velada inferioridade co home branco. Noutras
palabras, unha vontade integradora mal canalizada pode terminar anegando os piares que consideramos centrais nestas dinámicas: a normalidade
e a naturalidade.

Dos arquetipos á exclusión laboral
O mesmo ocorre na relación entre o mundo cinematográfico e o colectivo das persoas discapacitadas.
O déficit nos valores de normalidade e naturalidade
reprodúcese en dous eidos. Nun primeiro plano, debido á repetición de modelos nas personaxes nas películas no que o tema central é a discapacidade. Neste espectro poderíamos dar con fenómenos que van
desde a dependencia (Mar adentro) á tenrura (Eu son
Sam), á superación persoal (O meu pé esquerdo) ou o
don (Rain Man), por dar só uns exemplos. Así, poñendo a énfase sobre as particularidades máis dramáticas priorizamos un acercamento ó extraordinario
sobre o normal destas situacións. Por outra banda, á
representación de arquetipos diante da pantalla sumáselle a case total ausencia de persoas con discapacidade nos labores de calquera apartado técnicocreativo dunha producción audiovisual. Xa que, por
moi bo actor que sexa, Al Pacino non é cego! Como
consecuencia, non só se perde unha porcentaxe de
naturalidade senón que se lle negan oportunidades
profesionais a determinadas persoas.
Agora ben, o maior esquecemento do cine con este
colectivo sempre se deu detrás das cámaras. Cantas
das películas que abordan estas devanditas premisas argumentais están escritas por persoas con discapacidade? Que longas ou curtas, alén do proxecto
Máscaras, contan no seu equipo técnico con eles? No
silencio inicial que esixen estes interrogantes inspirase Igual Arte Film Project. A nosa idea naceu do
impulso de formar en varios aspectos técnico-creativos a un conxunto de alumnos da Fundación Igual
Arte, co obxectivo final de realizaren unha curtametraxe xunto cun equipo profesional. A través da
posta en marcha dun taller de escritura, un grupo de
estudantes artellou unha historia que deu lugar a un

Igual Arte Film Project.
Rodando unha curta

Foto cedida por Igual Arte Film Project.

“Aos arquetipos na pantalla sumáselle
a case total ausencia de persoas con
discapacidade nos labores de producción
audiovisual. Por moi bo actor que sexa, Al
Pacino non é cego!”
guion titulado Narci. Desta maneira, cédeselle a voz
narrativa, e con ela a posibilidade de crear mundos
propios e non impostos, a un sector tradicionalmente
ignorado neste estadio artístico. Namentres, outros
catro membros da fundación adquiriron desenvoltura, nun taller técnico, nos postos de traballo que ían
exercer na rodaxe: claquetista, sonidista, electricista
e foto fixa. Para rematar, todo este proceso didácticoprofesional foi ficcionalizado nun falso documental
que leva por nome Susan, Verónica e Vero, dirixido
polo director catalán Agustí Vila.
E igual de importante co substrato metodolóxico
na filosofía integradora do noso proxecto é a comunicación pública do mesmo. Como se ven presentando en sociedade Igual Arte Film Project? A
nosa intención sempre é poñer o acento en lugares
que reforcen a normalidade e naturalidade que, cremos, favorece calquera intento de integración. Por
exemplo, cando explicamos a orixe desta experiencia fílmica, sempre subliñamos con forza un feito
senlleiro: os alumnos da Fundación Igual Arte son

xente con pouca experiencia no terreo audiovisual.
Na mesma liña, a próxima exhibición de Narci, protagonizada por Javier Gutiérrez, e do documental
tentará evitar os circuítos de festivais limitados a
unha temática de reivindicación social.
Ese é o verdadeiro reto motivador do proxecto,
o único estímulo posíbel desde o que partir para
fuxir de manidas categorías que terminan por lastrar intentos loables; que o noso discurso non orbite
sempre arredor da palabra discapacidade.
Porque a maneira máis sinxela de considerar a
toda a xente por igual é, como dicía Freeman no limiar, chamándolles simplemente polo seu nome:
xente. Nin máis, nin menos.

Por Enrique Dasilva.
Coordenadora do Igual Arte Film Project e
guionista de Samthing Visual
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A expresión artística como inclusión
LIGAL (Laboratorio Interprofesional Galego

de

Análise

do

Leite)

“Pensamos na arte de maneira profesional e creamos o primeiro centro
ocupacional artístico de Galicia onde o alumnado se especializa por áreas”
Representación da produción de danza "Nos meus zapatos" no teatro García Barbón.

C

ando falamos de expresión artística, hai algo
que debemos ter en conta, xa que sen esta
premisa dificilmente poderíamos pensar en
arte como un medio de inclusión. Pensar no
ámbito artístico adoita trasladarnos a teatros,
ou fainos evocar músicas cultas e exposicións nos museos. É dicir, remítenos á parte erudita da arte. Non é
mellor nin peor, mais este é un nivel ao que soamente
acceden algunhas persoas. Mais a arte como definición
e concepto é moito máis ampla.
A formación artística é algo fundamental como proceso de formación integral de cada individuo, e un modo diferente de expresión ao verbal. Dende a nosa perspectiva, a mellor maneira de fomentar a inclusión é
colaborar a que a sociedade cambie a maneira de ollar
o diferente, xa que a pluralidade está ligada á riqueza
persoal, á tolerancia e, en definitiva, a unha sociedade mellor. Por iso o ámbito artístico é un dos mellores
escaparates para naturalizar o diferente e amosar as
capacidades das persoas que están desenvolvendo esa
produción artística. Por outra banda, ofrécenos a posibilidade de que os integrantes dunha produción artística, por medio de distintos camiños pedagóxicos,
poidan conseguir obxectivos como estar encima dun
escenario, sen que importe que as persoas sexan profesionais ou non, teñan máis ou menos capacidades…,
.porque ao final o importante é ese traballo final que se
consegue dende o colectivo.
Por outra banda, o traballo artístico tamén nos
dá a posibilidade de establecer diversos modos de
relación,diferentes ao do ámbito académico ou máis
formal, onde podemos conxugar a alumnado de diferentes capacidades que poden participar dun tempo
lúdico común.
A Fundación Igual Arte nace cunha premisa principal:
ningunha persoa, por ter unha necesidade educativa

especial, debe estar privada de gozar da arte. Partindo
desta idea, a nosa entidade xorde como unha escola artística, formada por profesionais das artes e da educación especial, un equipo integral que se complementa
para adaptar as pedagoxías ao noso alumnado.
A Fundación naceu centrada na disciplina musical e
abriuse, anos máis tarde, a un programa artístico que
consta de tres áreas: música, expresión corporal e teatral
e expresión plástica. Deste programa artístico participan, na actualidade, 120 alumnos dende a etapa infantil
á adulta, agrupados por idades e capacidades.

Centro ocupacional artístico
Anos máis tarde pensamos na arte de maneira profesional e, produto deste pensamento, naceu o primeiro
centro ocupacional artístico de Galicia onde o alumnado
se especializa por áreas. Dentro do centro ocupacional
artístico temos unha compañía de danza, e distintas
formacións musicais que actualmente forman parte
do panorama artístico de Galicia. Tamén se realizan
traballos audiovisuais onde o rol dos nosos alumnos
vai dende a parte actoral, até as máis técnicas. Produto
deste traballo é a realización de diferentes curtas premiadas a nivel nacional.
Algún exemplos dos proxectos realizado dende a Fundación son a produción de danza “Nos meus zapatos”, a
produción musical “Devir”, o traballo de expresión plástica “Encontros diverxentes” ou a iniciativa audiovisual,
da que falamos noutro artigo deste A Fondo, “Igual Arte
Film Project”. Todos eles poden verse en internet ou na
páxina www.fundacionigualarte.com.
Co gallo da elaboración deste artigo, preguntámoslle ás alumnas e alumnos do centro ocupacional –que
levan varios anos formándose e que contan nalgúns
casos con varias producións ás súas costas e cun número considerable de actuacións– que significaba a

arte para eles. Nas súas respostas falan da arte como
unha oportunidade de abrir novos camiños ou metas, como unha emoción, como a posibilidade de expresar emocións e desconectar dos problemas e de
transmitir os verdadeiros sentimentos e emocións.
Tamén,como unha vía para que a xente goce co traballo que fan ou unha pasaxe para sentirse outra persoa
sobre o escenario.
Os testemuños do alumnado reafirman o marabillosa
e universal que é a arte, xa que todos nós dalgunha ou
doutra maneira podemos sentirnos identificados con
algunha das afirmacións .
Poderemos elaborar escritos que definan criterios
para levar a cabo a normalización, a integración ou diferentes maneiras de inclusión. Pero, ás veces, simplemente partir do sinxelo e do proceso natural que poden
ter estes procesos sería moito mais útil.
A expresión artística non é algo que non é que
deba de estar, senón que é algo que non pode faltar, xa que nos ofrece a posibilidade de expresarnos, de compartir experiencias, de facer partícipes
os demais dos nosos sentimentos, de poder falar a
mesma linguaxe sen emitir unha palabra, de porlle cor aos nosos sentimentos ou dar movemento
ás diferentes emocións. Partindo destas calidades
que para nós ten o ámbito artístico, unha inclusión
real terá que estar ligada a outra ollada por parte
do espectador onde se valore a capacidade do que
temos en fronte e nos convertamos en parte dese
momento artístico.

Por Marcos Estévez.
Director do centro ocupacional Igual Arte
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entrevista
ÁNGELA DE LA CRUZ
Artista

“Agora teño moi claro o que quero,
non teño tempo que perder”
Ione Saizar

Crear a partir da ruptura. Abrir camiños creativos cando a vida esgaza. Nas
fendas é onde o talento de Ángela de
la Cruz –coruñesa de nacemento, londinense de adopción- brilla con máis
forza. Foi así cando o seu pai morreu e
o impulso de romper os lenzos abriulle un camiño de éxitos. Foi así, cando
despois do parón provocado polo derrame cerebral que limitou a súa mobilidade, conseguiu formar parte do
selecto grupo de artistas nominad@s
aos prestixiosos premios Turner. Ángela de la Cruz fálanos,nesta entrevista,
da súa traxectoria artística e nos cambios no seu proceso creativo tras esta
última fenda vital.

máis xente que antes pero practicamente é igual. Rodéome de xente moi intelixente que ten moito talento e discutimos sobre o meu traballo e o deles.
Gústame estar rodeada de xente que
está presente no mundo, que vén e se
interesa por cousas novas constantemente, que quere aprender.

Acabas de expor na Fundación Luís
Seoane. Que supuxo para ti volver
á túa cidade natal, A Coruña? Que
quixeches ensinar de ti na terra na
que naciches?
Eu expuxen na Fundación Luís Seoane
por motivos sentimentais,pola miña
familia e polos amigos. A exposición
estaba dedicada a un dos meus mellores amigos que morreu recentemente. Tamén quería que se vise o
meu traballo actual sen que a miña
familia e os meus amigos tivese que
ir velo fóra.

Estivo dalgún modo a arte unida a
un canon de normalidade no fondo elitista? Cal é a túa opinión respecto diso?
Dalgún modo si, a arte é elitista. Dalgunha maneira hai que estar metida
no mundo da arte para entendelo pero
a arte pódese sentir e iso non é elitista.
Iso é un sentimento de cadaquén.

A túa traxectoria demostra o recoñecemento internacional que acadou a túa obra. Conseguiches ser
profeta na túa terra?
Imaxínome que si pero hai moitos problemas no mundo. Non creo que a arte
sexa tan importante para moita xente.
É normal. Cando a xente ten problemas
serios seguramente a arte non é a súa
prioridade, e enténdoo perfectamente.
As túas obras insisten na idea do lenzo roto, da materialidade da pintura, da pintura que dalgún modo
se transforma noutra cousa, en escultura. Está a
pintura morta?
Non. A pintura non esta morta. De feito, eu tento utilizar
a linguaxe da pintura na miña obra como punto de partida. Preguntar se a pintura esta morta non é unha pregunta moi actual. A pintura esta moi en alza no mundo
da arte contemporánea actual.
Coa morte do teu pai, nos anos 90, comezaches a romper os lenzos e aí atopaches un novo camiño. Con ese
novo golpe vital a raíz do derrame cerebral que sufriches, abríronse novos camiños na túa obra?
Sigo utilizando a mesma linguaxe,sigo desenvolvéndoa,
mais utilizo materiais que coñezo moi ben para poder
dirixir sen tocalos fisicamente. Agora son moito mais
precisa, necesito saber de antemán o que teño que facer para poder comunicalo á xente que traballa comigo.

Crees na arte como terapia? Para ti
a arte foi terapia?
Eu non creo en facer arte como terapia pero hai xente que o fai e respéctoo totalmente. Eu non fago arte
terapéutico para min. Fago arte
como unha linguaxe que necesito desenvolver e explorar.

Antes tiña menos xente traballando comigo
e pasábame moito tempo no estudio. Agora
vou menos tempo pero teño moi claro o que
quero. Non teño tempo que perder.
“Por forza, o meu traballo vai mellorar despois do que me pasou. Estou a piques de
estalar de tantas ganas de facer cousas.
Nunca antes tiven tanto tempo para meditar", manifestabas nunha entrevista do
2009. Seis anos despois, foi así?Como cambiou
o teu traballo despois de volver ao traballo artístico
tras o parón provocado polo derrame cerebral?
Agora teño moi claro o que quero facer antes de ir ao estudio. Paso moito tempo pensando sobre o meu traballo
na casa e en todas partes, aínda que sempre o fixen a
verdade. Imaxínome que agora teño as ideas moi claras
sobre o que quero facer. Vou directa ao gran. Non me ando con rodeos. Non teño tempo.
Agora, dis, tes máis tempo para meditar. Pasaches,
quizais, dun modo de vida moi activo, de devorar a
vida, a reflexionala, talvez a rumiarla? Como inflúe
na túa obra?
A miña obra esta presente no meu pensamento cada día. O
que pasa ao meu ao redor, o que me interesa, o que vexo, o
que me rodea, inflúe no meu traballo constantemente.
Nalgún momento definícheste como unha especie de
directora de cinema. Como organizas o traballo en
equipo e que achega á túa obra?
A verdade, sempre traballei en equipo. Agora necesito

A túa obra conxuga violencia e contención. Hai quen considera que aí
reside o seu éxito. Ti créelo así?
Non. A miña obra é dunha violencia serena. Eu non estou a tentar ter éxito, senón que procuro desenvolver
unha linguaxe.
A túa obra, coméntase en ocasións nas críticas, ten
unha importante dose de humor. Considéralo así?
Aplicas ese mesmo humor para saír adiante fronte
ás dificultades vitais?
O humor é intrínseco na miña obra. Non utilizo o humor para saír de situacións especificas.É parte da miña obra e parte do meu carácter e ademais paréceme
un aceno de intelixencia e gústame que o meu traballo
sexa intelixente.
En que proxectos estás a traballar agora?
Nestes momentos estou a preparar varias exposicións.
Este verán exporei en Thomas Schulte en Berlin e a finais de ano teño dúas exposicións individuais: unha na
Panera (Lleida) e outra en CarrerasMugica (Bilbao). Alén
disto, estou continuamente traballando para proxectos
no futuro.
Con que soñas, como artista, de cara a a un futuro?
Soño con seguir desenvolvendo o meu traballo, crear
cousas novas e ter diñeiro para poder seguir adiante coa
miña obra e a miña linguaxe.

Por Belén Puñal.
Xornalista
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“Chamarlle
idiota a
quen cre
que o son”

S

ocialmente, condicióname o feito de
pintar, porque non son unha persoa
que pinta ben ou mal, senón unha coxa
que pinta. Contra iso, véxome impotente e aínda non sei que facer: se darlle un bico na man a quen me acaricia o queixo
mentres me di con conmiseración: “Que ben
pintas!”, ou se darlle un mordida nela. E porén,
a xente que me acariciaba e me falaba con misericordia, despois de facer cinco exposicións
de pintura e de editar un libro de poemas, cambiou de retrouso. En vez do consabido “que ben,
que guapa, pobriña”, fálame do tempo, o cal non
deixa de encubrir unha condescendencia enfermiza, malsá, pero iso si, moi cristiá.
Que por que pinto? Polo que acabo de dicir,
por facer algo que alguén queira ter. Tamén
porque non podo calcetar nin ganchillar, estou moi limitada pola miña parálise cerebral.
Pero dentro do que podo, pinto o que quero.
É como unha catarse, un desafogo, ás veces
moi comedido, porque teño fama de tola, non
vaia ser que me encerren nun manicomio, soa
a coña pero non o é. En canto a por que escribo, fágoo porque creo que teño actitudes
para facelo, e dáme pena morrer sen que se
saiba. Ademais, coa cara de idiota que teño,
é case a única maneira de chamarlles idiotas
aos que cren que o son.

Por Pili Álvarez.
Artista e poeta

