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Chega ao Museo Provincial neste outono de 2008 o
fotógrafo sevillano afincado en Ribadeo, Diego Casado,
cunha interesante proposta titulada “A poética do
baleiro”. Diego Casado non é un fotógrafo ao uso, o inicio
da súa dedicación á fotografía de autor vén determinado
polos seus estudos en Madrid no Centro de Ensinanza da
Imaxe. É alí precisamente onde comeza a súa traxectoria
artística que, nese momento, ten como obxecto a cidade
en si mesma, os edificios e a evolución urbana.
Ao establecerse en Ribadeo como fotógrafo profesional,
centrado no mundo da moda e da publicidade, deixa
por algún tempo a súa actividade como fotógrafo
artístico; unha actividade que retoma a finais da década
dos oitenta para, ao longo das dúas últimas décadas,
presentar ao público con regularidade os seus traballos.
O proceso creativo de Diego Casado é verdadeiramente
singular, algúns críticos chegan a definilo como unha
auténtica subversión das fases do traballo fotográfico,
na medida en que non se limita a actuar pasivamente
fronte á realidade como calquera fotógrafo
convencional, Casado imaxina e crea maquetas que
representan espazos construtivos para despois
fotografalas.

mostra coherente e unitaria que se nos presenta como
unha evolución das súas series anteriores. Os espazos
baleiros creados e fotografados por Casado semellan
arquitecturas reais pero, ao mesmo tempo, superando
esa realidade aparente e axudadas polo tratamento da
luz, ofrecen matices de irrealidade que supoñen para
quen as contempla a posibilidade de realizar múltiples
lecturas diferentes. Eses espazos mesmo nos suxiren a
eventualidade de ollalos dende distintas posicións,
estean estas situadas dentro ou fóra das propias
arquitecturas. Casado é plenamente consciente disto
cando nos di: “Se a miña obra trata de algo, ese algo é a
infinidade de posibilidades que podería xurdir do
encontro entre os escenarios que creo e o espectador”.
Animamos a todos os afeccionados á arte á achegarse a
esta mostra “A poética do baleiro”, a mergullarnos nese
mundo de “infindas posibilidades”. Esta exposición
constitúe unha oportunidade inmellorable para coñecer
de preto a obra de Diego Casado, un artista que non nos
vai defraudar na medida en que nos propón
enfrontármonos con eses escenarios que primeiro soñou
e despois creou, valéndose para iso da súa orixinal
maneira de entender, traballar e presentar a fotografía.
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“A poética do baleiro” é unha demostración deste xeito
de entender e afrontar a fotografía como arte, unha

Antón Bao Abelleira
Vicepresidente da Deputación de Lugo

Cando Diego Casado fala da
súa obra, di: arquitectura,
textura, escala, luz, espazo.
Semella que está a falar de
pintura e porén son fotos o que
el fai. Fainas porque non retransmite
o que ve senón que constrúe o que
quere que vexamos.
M. NEVES PAZ VILAR

A
poética
do baleiro

Son espazos que pasan da mente ao
caderno e de alí ao taller do carpinteiro para
volver ao estudio e ás augadas sucesivas na
procura dos relevos, dos tons de cor e dos xogos entre
ambos os dous.
O resultado é unha obra que aos afeccionados a ver
exposicións nos sorprende e nos atrapa.”Non hai nada
aí, non hai ninguén”, pensamos, para deseguido
adiviñar que o espazo que vemos está completamente
cheo, que é un universo mental e estético arredor do
aparentemente simple.

Ao internarnos no museo que alberga as súas fotos
atopamos estas imaxes de paredes, baleiros e entradas
de luz. É a arquitectura dentro da arquitectura, e a unha
lémbralle as ilustracións do libro de Lewis Carroll cando
Alicia atravesa mundos con espellos e pisos axadrezados,
realidades que se desdobran, á maneira tamén dos
relatos de Dylan Thomas.
E logo está o elemento absurdo, o desacougante, o que
non se controla: os foxos, as caídas ao descoñecido, os
percorridos que non deixan ver o que hai máis aló.
Ficamos entón parados diante daquela simpleza tan
fermosa e descubrimos que estamos dentro. Somos o
elemento que completa a imaxe, o ser humano nun
espazo no que está el só.
A soidade, podemos dicir nós. O íntimo, di Diego Casado.
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