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ENTREVISTA

–En Cement eclipses, converte Vde. a figura humana en parte do mobiliario urbano, a través desas pequenas esculturas de
cemento que disemina pola cidade. Por
que elixiu este material?
–O uso do cemento é, desafortunadamente, una das pegadas que delata ao home fronte á natureza. Na arquitectura popular galega converteuse nun dos elementos
clave, contribuíndo a esa experimentación
arquitectónica inusual que é o feismo.A Lei
de Costas, que implicaba que non se podía
construír a certa distancia do mar, deixaba
unha pequena opción se había un paseo
marítimo. E así, toda pequena poboación
construía un paseo marítimo para, a continuación, reconstruír a primeira liña de edificios fronte ao mar.Vímonos inmersos nun
bucle sen fin que remite á construción e
destrución de todo o que nos rodea. Baixo
esta tendencia á cementización,a nosa relación coa natureza tende a converterse en
“iso” que vemos difusamente dunha cidade
a outra. Son consciente de que o uso do cemento como material para a realización
deste proxecto non deixa de ser unha proposta contraditoria, pero consciente, coa
que pretendo reflexionar sobre o que Rafael Argullol describe como a tensión moderna entre o home desnaturalizado e a natureza deshumanizada.
–Colocou as súas figuras en Barcelona,
Berlín, Vigo, Bruxelas, Londres... Hai algunha razón en particular para elixir estas cidades?
–Non,simplemente coincide que son polas que tiven a oportunidade de levar Cement eclipses. A miña intención sería poder
realizar o proxecto no maior número de lugares posibles.Doutra banda, creo que cada
mobiliario urbano é moi distinto dun país a
outro.A rúa é a pel colectiva da masa social
que a habita, e cada lugar ten un aspecto diferente.
–A elección do lugar onde colocalas é
espontánea ou meditada?
–Hai un pouco de todo. Algunhas veces
poño as miñas esculturas na mochila e, ao
camiñar, atópome con situacións que funcionan e que
nunca podería
ter plantexado.
Noutras ocasións atopo un
lugar que me
gusta e fago unha serie específica para situala alí.
–Son instalacións efémeras, ao alcance
de calquera cidadán. Non lle gustaría saber
onde van parar os seus “diminutos”?
–Segundo o lugar, duran máis ou menos
tempo, moitas delas menos de 24 horas. En
Londres puxen moitas esculturas nas marquesiñas dos autobuses para que, dende o
segundo piso, as viran os pasaxeiros, pero
cando limpan non sei que fan con elas.
Gústame pensar que algún dos empregados da limpeza ten unha pequena colección dos meus traballos
–As pequenas esculturas mimetízanse
coa cidade. Con todo, hai unha aura de perplexidade en todas elas, como un “que fago
eu aquí?”. Pensa que é un sentimento común entre os habitantes das urbes?
–Cement eclipses ten un transfondo poético, no que as figuras de pequenas dimensións se converten nunha especie de sobrevivinte, nun resto arqueolóxico que reflicte
situacións cotiás nas que o ser humano está
perplexo do que creou ao seu arredor. As
pequenas esculturas contemplan a derruba
e mais a reconstrución de todo o que nos
rodea.
–Para deixar constancia de Cement
eclipses, fotografa Vde. as instalacións que,
nalgunhas ocasións, mesmo parecen a tamaño natural. É algo premeditado?
–Traballar a pequena escala permíteche
gran liberdade de movemento. Podes levar
20 pezas nunha bolsa e ir dar unha volta polo barrio con elas. En xeral, utilizo unha escala non maior de 25 cm, e a miña idea é
que a cidade se convirta nunha especie de
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“Sempre me
interesou o modo
tradicional de facer
as cousas, e tentar
aplicalo ás novas
tecnoloxías”

Sobre estas liñas, Cordal colocando unha instalación. Abaixo, “Recuerdos de la
naturaleza”, “Expedición por el cambio climático” e “Businessman” FOTOS: ISAAC CORDAL

decorado das esculturas. Con esa medida e
a profundidade de campo, nalgunhas fotografías creo que logrei que haxa un equilibrio entre a escultura e a súa contorna.
–Leva con este proxecto desde 2006. Vai
continualo durante uns cantos anos máis?
–Vou. A finais deste ano publicarei un libro cunha editorial británica, e teño que

realizar unha serie máis ampla de fotografías para completar contidos. Gustaríame
realizar instalacións urbanas máis complexas e no maior número de lugares posíbeis.
–Iniciou a súa formación na Escola de
Canteiros de Poio. Actualmente estuda un
máster en Arte Dixital na University of The
Arts de Londres. De mestre canteiro a artista

Isaac Cordal

“A rúa é a pel
colectiva da masa
social que a habita”
Se paramos o ritmo desquiciante co que acostumamos vivir
e observamos con detemento, quizais poidamos descubrir
alguna instalación de Cement eclipses. Obra de Isaac Cordal
–artista de vangarda á par que mestre canteiro–, as pequenas
figuras contemplan atónitas o bucle de derruba e
reconstrución no que se converteron as cidades occidentais
NATALIA ÁLVAREZ

dixital, movéndose dentro da creación multimedia, a arte electrónica, a arte sonora...
Como integra ambas as facetas, o manual e
o electrónico, o tradicional e o vangardista?
–Creo que foi unha evolución moi natural e inconsciente. Recordo con especial
agarimo o meu paso pola Escola de Canteiros,algo que,sen dúbida, marcou a miña traxectoria como creador,tanto polo ambiente
docente e polos compañeiros como polos
valores da profesión.Sempre me interesou o
modo tradicional de facer as cousas e tentar aplicalo ás novas tecnoloxías. En moitas
ocasións, a tecnoloxía convértese nun exceso de espectáculo carente de contidos, e
por iso hai moitas obras que non trascenden máis aló da nosa fascinación polo seu
funcionamento.
–Sempre estivo unido a colectivos artísticos, como LUDD 34560 ou Alg-a. É necesaria a unión entre os artistas?
–Non sei se é necesario ou non, pero si
creo que enriquece certos proxectos e maneiras de operar na armazón social. Resulta
curioso que en case todos os eidos se traballa colectivamente, mentres que o artista
mantén aínda esa aura solitaria ao seu redor. A miña experiencia colectiva é moi positiva. Creo que Alg-a, máis que un colectivo,
é unha forma de vida. Nós adoitamos dicir
que desorganizamos, máis que organizamos. Os proxectos colectivos adoitan pasar
por idas e vindas, crises naturais case sempre paralelas ás relacións interpersoais dos
seus membros,
pero das que se
aprende moito e
que se se pasan,
afianzan o proxecto.A clave do
seu funcionamento é pór os
proxectos por riba das relacións
persoais. Creo
que o valor real dun colectivo é perdurar no
tempo, que aquela ilusión inicial sexa recoñecíbel no futuro.
–A súa estancia en Londres cambiou o
seu traballo e a súa forma de ver a arte?
–Londres é unha cidade moi interesante
e cunha oferta cultural que debes obviar
para que non te abafe. É moi competitiva
para realizar exposicións, pero moi interesante para velas. E ten o seu encanto, xa que
che dá a oportunidade de, se o desexas,
aventurarte nesa competición, cousa que
non ocorre noutros lugares. É unha cidade
que consome arte e onde hai moitos artistas por metro cadrado. Iso a min, en certo
modo, fíxome sentir un pouco diminuto, como as miñas pezas, e desde esa perspectiva
e a esa escala, tento traballar o máximo posíbel.
–Actualmente está a traballar en instalacións con luz, onde a figura humana, os rostros, están moi presentes...
–Son instalacións realizadas con reixa
metálica, nas que modelo formas que, ao
pasar a luz a través delas, proxectan a súa réplica convertida en sombra en calquera superficie. O 6 de maio presento unha nova
nun búnker da Segunda Guerra Mundial, un
espazo en Dalston que ten o encanto de
quedar detido no tempo.
–Tamén está a piques de sacar á luz un
novo traballo de Maina...
–Maina é un proxecto de audio sen présas, e no que me refuxio cando teño tempo.
O novo traballo chamarase “The deaf serving in heavy artillery”,e editareino no netlabel de alg-a (www.alg-label.com).

