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Lucio Abad Cominches

Art_Jona (2019) 

Composició de 16 fotogra�es, 30x30 cm 

Vincent C.V.D. Spek

Arjocent (2019)
Técnica mixta, 150 x 150 cm.

MEDIA ART
Manuel Solbes Arjona

Art-Comportament (2019) 

Tècnica mixta s/llenç, 180x465 cm 

+7 canals de vídeo



 Jo, Caòtic Flux, de la branca condescendent adjunta als alts i baixos espècimens, no tinc dubtes 

a l’hora de defensar que si vam aconseguir abandonar l’exterior, va ser a causa d’un retrocés 

temperamental, responsable de la contaminació anímica en proclamar la naturalesa com una sublimitat 

mística, inspirant-nos l’estructura del moralisme nociu; somiant a no tornar a sentir la nostra ànima 

amenaçada per identitats perdudes. Les muntanyes, els mars, l’esclavitud perenne, les històries 

interferents amuntonades en el seu metabolisme posterior entre intel·ligència i comprensió.

 Ara, en recordar els antics Codis del Destructor, a�rme: Vaig ser jo qui va recompondre l’Ou 

Passat per Aigua i vaig aconseguir pasteuritzar la Pedra Sílice �ns a portar-la a la consistència i veneració 

per part del Sopistant Vòrtex. Això ja fa moltes edats i, �nalment, escrivint aquestes paraules sobre un 

tabloide policrom sense aparença en l’ancestral pit fossilitzat encara per de�nir, però amb un enorme 

genoma en la consciència creativa, em sent dèbil; tanta lluita, aquests forats sense destí, la fugida, la 

negativa a la crida. El per�l egipcià encara perenne en les metamorfosis conceptuals ja no és útil per 

ajudar-me a menys que en aguaitar la il·luminada pantalla del Pantocràtor Prisma i augmentar el seu còrtex 

immediat, hi haja senyals inequívocs; el temps detingut. Les cortines coloraines ja exhibides en els 

fugissers salons històrics amb la memòria desvirtuada pel pànic; és clar, sempre que Sóc, astut 

colonitzador, m’ho permeta; rient molt en llegir aquestes paraules escrites per un Artista en ple Art-

Comportament mentre balla unes il·luses melodies.

I, quan açò succeeix;

quins colors enèrgics enarbora la seua imatge!

Que alts els re�exos per a tant d’or!

Manuel Solbes Arjona

ART-COMPORTAMENT
 

El dia que Baudelaire va ser reconegut com a poeta maleït, la modernitat arribava a Europa de forma 

contundent i mostrava l'ambigüitat de la creació, del geni, del procés, i sobretot de l’espectador. De la 

mirada d’una burgesia incomodada davant la impossibilitat de veure bellesa en tots els llocs, en totes les 

lletres, músiques i colors que ara començaven a donar veus als “Altres”. De la mateixa forma, Solbes Arjona 

fuig de l’academicisme ranci i la imatge �gurativa per experimentar, a través dels colors, l’essència de la 

creació. Mitjançant els enèrgics traços es desenvolupa, de forma natural i primitiva, la genialitat primigènia 

que s’oposa al formalisme més kantià i cartesià emulant els poemes fonètics dadaistes.

L’abstracció d’Arjona, lluny de situar-se al nivell de l’expressionisme abstracte més essencial de Pollock i de 

la puresa formal defensada per Greenberg, emana d’una herència mediterrània ancestral, el llegat del 

colorit venecià està present en tota l’obra, els colors poderosos es barregen amb les lletres i creen obres 

sinestèsiques d’una musicalitat i expressió colorista sense precedent.  La textualitat en l’obra exerceix un 

paper important on, com si fóra de forma aleatòria, els verbs esdevingueren noms i els adjectius subjectes. 

Els traços recolzen en paraules amb un signi�cat, aparentment caòtic, inesperat, que qüestiona la 

familiaritat i l’imaginari representacional de l’espectador. 

Arjona crea colors, crea formes espesses que s’endinsen en la mirada de l’espectador i arriben als 

sentiments amb petites frases contundents, que emanen d’un pensament modern i, alhora, bàsic, que 

recorda el Situacionisme de la França dels anys 60 i la radicalitat dels crits de Tzara i de Ball.

No estem davant un pintor, estem davant un geni polifacètic que crea, amb el color i les lletres, mons 

sinestèsics d’accent transgressor per tal de mostrar l’absurd del món que l’envolta. Al més pur estil de 

Huelsenbeck o Grosz, el procés de creació busca la singularitat i la inconsciència creadora del xiquet no 

contaminat per l’imaginari social i cultural, mentre un vel tolstià ens recorda la impossibilitat d’alliberament 

de la història, del context, de l’horror del buit envoltant.

És precisament aquest horror el que, a través del seus poemes, de les seues lletres que pul·lulen com 

cuques de llum al bell mig del color, declama i enfronta a la realitat més crua l’espectador, recordant la lluita 

ancestral de poders denunciada per Foucault. Arjona ha traspassat l’espill lacanià, ja s’ha mirat prou en eixe 

espill buit on el subjecte modern s’enfronta a les seues grans pors, l’espill s’ha trencat i les pors, en forma de 

paraules demoledores i radicalment realistes, viatgen soltes per mostrar-se nues a l’espectador. 

La dicotomía més sinestèsica està servida; el joc i la mirada virginal del xiquet al procés creatiu cara a cara 

amb la realitat més crua de les paraules que assenyalen els culpables de la pobresa social. La modernitat de 

la pintura alliberada de la �guració i el llegat més vast de la Mediterrània, des dels íbers �ns als colors 

venecians, l’existencialisme més pur mitjançant l’abstracció i el color essencial enfront la lletra més clara i 

contundent. El procés dionisíac i el formalisme de la paraula. Des de la introspecció de la creació solitària 

�ns a la signi�cació global de la mirada comuna dels “Altres”. Tot això és Solbes Arjona. 

Elisa Guillem

Fotogra�a: Lucio Abad. Timelapse vídeos: Gilberto Dobón


