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crITIca d'ART

Gabriel Lacomba, la investigació
fotografica i la complicació de l'obra

Gabriel Laeomba
Fotognúia
Torre de ses
Puntes
Fins al 29 d'octubre

L'obra de Gabriel Lacom
ha (Palma, 1965) él fruil
d'un trebaU complicat, i
orereix uns re8ultats
igualment recereata, arti·
ficio80S ...Soma-Trans-Lú·
cid 93/00_, I'ellposició que
ara es troba a la torre de
Ses Puntes, de Manacor,
i que itinerari pt:r Calvia,
Cala MilIor, Felanit.,
MarraW, Palma i MaÓ. ve
avalada pt:r un intena
creiJ:ent per I'obra del
fotograJ, integrant de la
moat-ra «Fotografia con
tempori.nia a Mal1on:a·,
ara a la torre dela Enagia-

tes, també de Manacor.
Vagi per davanl que ~So

ma·1'rana-Lúcid 93/000 él!
una mostra que agredeix
J'elIpectador i que en cap
cal no el deixarA ¡ndife·
rento

Les fotogTafies que ,'hi
reuneixen, en formaU
molt diferents -precisa·
menl en un joc compositiu
que cobra molta importAn·
cia- BÓn el fruit d'un pro
tés d'execució lIarg i como
plicat. Tol rondueix a pen
sar que I'artista d6na mol·
ta rellevancia al procés.
que inclou des de la cAme
ra utiliuada, al revelatge.
paSl58nt pels materials, les
imprt!8llions, la llum. el.
lrad.amentll i fim i tal
I'embolcall de la imatge.

Laoomba 6egUeix la ten
d~ncia de recuperar tftni
que. ja ..anligues-, com el

calotip o el fotograma, i lea
combina amb procel$Ol
digitals. en la reeen:a de
nous resultats. Airi. crea
una auperpoa¡ció, ben ata·
peida de figures humanea,
formea organiques, ani
mala i vegetals, símbols
com la creu o l'espiral,
pece8 industrials i efectes
pictbrics que allunyen la
fotografia de la idea que
él un document compren-

l.acomba descnvolupa
un llarg procés
d'inv~tigaciÓ. tant

tknk:a com pl3stica,
pe!' després Uevar quasi
tot el protagonisme a
la ima~ i do02t'-1o a
unes vases que pesen
molt, potser massa

lible. Pero, potser ll(I abtlo
lutament satisfet amb el
resultat, o per una neces
sitat de complicar-lea
encara mél, Gabriel
Lacomba continua amb la
realit:¡;ació d'unes vases
mé8 recercades que les
imatges que emmarquen.
Ela valuma, les formes i la
composició d'aquestes
vasel fan que siguin una
presencia detenninant en
la ronfiguració de robra,
fins al punt de que se'n
porten bona part de la
mirada. Llavo!ll, hom es
demana perque després
de tanta investigació foto
griJica li lleva tot el pro
tagonisme per donar-lo a
uns mares que pesen mollo
potaer massa.
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