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Imatges de petitlssim fonn:lt. perb
que ens conviden a la seva contempladb.
lmatges on la vasa es configura com un
c1ement slgnificatiu d'una gran duresa que
ens recorda el nazisme d'ahlr i d'avul .

Imatges d'estn..lCtun. espada.1 I de
contlngut irreal j dificif.

Imatges,
Antoni Sanso

L. pintore junIo. Sil p.dr.,
Blrl%mé M.se.rO.

DelI3deeneroaiade(e
brero del proximo 2001, Anl
Mlseluo mos!rA:A su mb reclen·
te pintura en Fu.ndldÓ Trobldl,
cuYI inluguuc:ión esllr' aCl1m·
panldl del grupo musicll Ami·
gos.

Anl, que ~ien'pre u nn·
licil, Lambi~n en febrero mostra
rá su obra en la V Internlllionlle
Kunstmeue, que soo coolebrart en
Insbruc:k. Nuestra pintora lendrt
obra en lo~ stands de uoa Klleril
IU~lrilcly dos ialianas.

poder evocador de la. fotognfia.. UtiIitD.
la seva. carnen. pobn. per obrir tot un
ventall de possibilitats i Incerpreucions.
En el seu cas, desuca també per la parti
cular coheréncia que Qr2cter'itn. la seva
proposta.

Diffcilment: podem duslficar els
treballs de luomba. com a simples
fotogn.fies. Darren. la cimera no ti! ha tan
5015 un fotbgn.f, hi trobam una recerca
crun artista que es recrea. amb les imaqes,
el! objecteS, e1s conceptes, ...

L'obra de Lacomba, difícitment .
classificable, ens suuereix i provoca
reflexions que van més enll1 de I'estricta
auacdó o rebulg. Després d'una uenta
contemplado d'aquestes obres s'estable!x
un joc vislnl al si de la. proposQ.

Imuges atractivas 1eretlques, com
les aconseguides amb tes set peces més
grans de l'exposido del ma.~lx nmany i
forma I on el cos é.!I represenut SOta una
intimitat misteriosa. El cos huma s'insereix
en aquest univers onlric que és la realitat
de la mento

Imatges compostes com
verca.deres escultures o InstaHadons en
les quals obté una gran forlj:a e:.:pressiva,

Després d'haver ¡tinen,t per
Matacor i CaNii, ens arriba a Sa Minlg.¡
de Cala MiIlor I'c"posicio de fotogn..fia de
Gabriel ucomba que es podri visitar fins
el I 7 de febrer per després passar fins
1'1 I de rn1rlj: a felanioc.

Aquestes foto¡rafies escultures,
responen a un trebaJI ben elaborat i
e$tt'UCtun.t a.mb el rigor d'un gnn equilibri
cnue la Imagirució i la tecnica.Tknia que
queda molt ben documentada a I'escrieque
el propi artiSta ens presenu. damunt el
od.leg de I'exposició. Resulta oblipt la..
sev¡ lectun per poder emetre un ludid
sobre "obra que se'ns presenta. Maria
Josep Muleto afirma en el matei. otile¡,
que .robro de Lacombo ,,'ubico en lo (ron(c
ro, en lo polemico del que és °no f0tl/frllfk,
per (¡(¡rmor omb jmor,ges que o/ló (otogrófic
no té (rontereslt.

L'espl:<tador ha de saber que no
visiu simplemene una exposlcib de
fotografia, Per gaudir d'aquesta., és
interessa.nt arrl1nr a una reflell:ió que ens
porti a. fer·nos la mateixa pre&un~ que es
fa el matelx artista, Pt!:r qu~ una
estenopeica~ De la seva resposta nei:< la
convlcció de que no es pot quedar
decebUt ni Indlferent dav¡nt una obra. com
a.questa.

La fotogn.fia, des deis seus orlgens,
s'ha debatut entre el valor documental i
el reconeixement del seu stnus artlstic,
A miqans del segle XX lpareixen dos &ra.ns
correna dlns la fotografla d'av¡ncguarda.
Una, amb voca.cló experimental i renova·
don. (Man Ray, Moholy-Na,¡y) I'alen ben
di'erent i més puriSta (Blossfedt, Sander,
Renger.Pansch).

Lacomba, amb un Ilenguatge
fotogrUic., reivindica, el seu valor com a
miqt de crea.dó a.rt/stic. AlIÓ v¡ dir que
«lo fololrafia com art, te el deure i lo
necc:ulWt de (ormulor propost~ cteatives».
L.acomba ho fa i reflecteix l. capacitat
comunicativa de la. fotogrillia, Conve
subratllar la seva habilitu per
sorprendre'ns des d'una reflexió consuuc·
tiva per6 rMnbé a.mb una manipula.ció del
procés fotogrUic com a. forma.
d'upressivicu.

El seu estil, putei. de mitja.ns
mlnlms I rudlmentaris per expressa.r el


