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"E despois apareceu rotundo, como modelado en oco nocturno, 
o home inmenso, descoñecido e verde".

Eugenio Granell (O home verde)

Inquietante, conmovedora e onírica. A plástica de Iván Prieto (O Barco de Valdeorras 1978)
comparouse coa obra de Juan Muñoz -polo desasosego que é capaz de transmitir e a soidade dos seus
personaxes-, coa fotografía da austríaca Diane Arbus -con quen comparte o gusto polo freak- ou os
personaxes cinematográficos de David Lynch. É sabido que Prieto utiliza as faccións de persoas da súa
contorna próxima como punto de partida para a elaboración de moitas das súas esculturas, aspecto que
levou á crítica a comparalo con George Seagal, quen tamén bota man de moldes. Por outra banda, a pose
conxelada dos seus personaxes e o seu sentido instalativo relacionárono con Erwin Wurm. 

Estes paralelismos contextualizan o traballo de Iván Prieto nunha órbita internacional, quen atopa
tamén aquí, na súa Galicia natal, un referente moi próximo como o é Eugenio Granell. Os dous parten da
liberdade creativa que reclama o surrealismo fuxindo do corsé da realidade e recreando un universo
propio. Un, onde a muller ten un protagonismo moi destacado como se evidencia na presente mostra. As
equilibristas de Prieto son unha constante en toda a súa carreira, aludindo a un estado perpetuo "no
arame", como el mesmo sostén. Mulleres con formas redondeadas como "Pumpkin Girl" pero tamén
xeométricas, en "Geometric twins" atopamos un destacado paralelismo formal coa escultura de Eugenio
Granell (pensemos na "Dama de Fontainebleau"). Algúns bustos do escultor ourensán, como "Pájaros en
la cabeza", evócannos o gusto do surrealismo pola liberación do subconsciente e á vez rememóranos un
dos personaxes máis granellianos, a muller-paxaro.



Cando os personaxes representados son masculinos, atopamos en ambos artistas unha forte
tendencia cara os seres andróxinos, débeda surrealista de influencia platónica, e no caso concreto de Iván
Prieto, case sempre cos beizos pintados. Destaca neste sentido o personaxe de "Ícaro", unha das
esculturas máis autorreferenciais do ourensán. Dita figura mitolóxica é unha homenaxe á fraxilidade que
o escultor levou a cabo cando residía en Berlín, onde o cambio de aires desencadeou nel fortes crises
asmáticas, aspecto que terminou reflectindo na súa obra. Nacen así osinchábeis, personaxes que se
desinchan, asfixiados por unha contorna hostil.                                                                          

Se o teatro foi importante na obra de Granell, na de Iván Prieto as emocións adoptan forma de
disfrace. A miúdo os personaxes do ourensán son coellos ou un híbrido entre o humano e o animal.
Máscaras que funcionan como parapetos dos que se valen as súas figuras para soportar a realidade.
Asistimos aquí a unha instalación protagonizada por monicreques con personaxes hieráticos e coloridos,
incapaces de esbozar un sorriso. 

Hoxe, superado e disolto o concepto de estilo, lonxe de encadrar a linguaxe artística de Iván
Prieto, a súa obra evidencia unha incesante procura de sortear as facultades conscientes. É tamén
palpable na súa forma de acometer a materia, unha sorte de meditación onde tende a replicar elementos
de forma automática. Así o reflicte a súa obra "Craziness", unha cerámica construída por un cúmulo de
mans, coma se cada palma fose un pensamento. Un disfrace, un transo, unha neurose verde que engurra
o cello.
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