
FEVEREIRO 2006

UISO ALEMANY
A Personagem e o Caos

       



Sem Título

Técnica mista sobre papel
32x44 cm
2005

Uiso Alemany 
Em Olinda, como em Alboraia 
A Gestualidade em Carne Viva

Das muitas exposições de artistas valencianos no Brasil, e de muitos seminários iberoamericanos em
Valência, a arte de muitos dos artistas daquela parte da Espanha nos foi ficando tão familiar, que a cada
encontro a distância geográfica e cultural desaparecia como por encanto, e a natureza humana surgia com
uma inegável força telúrica diante daquele universo fantástico da arte espanhola.
Viver, compreender, entender, conviver soam aos meus ouvidos com o mesmo significado sonoro de um mergulho
profundo no âmago dos seres, nesse recôndito mundo das inquietações subjectivas do homem, no lugar, na
fonte de energia que constrói as diferenças, responsáveis por fazer aparecer a inteireza das coisas. Do acto,
enfim, de tornar sólido, objectivo, visível esse mar de vivências, guardadas no escuro espaço da infinita solidão,
essa eterna cúmplice do tempo presente e do tempo passado.
Essa experiência, de trabalhar num lugar do mundo, não é nova. Esse trânsito de artistas, vivendo longe de
seu habitat natural, mesmo por um curto espaço de tempo, também não é novidade nenhuma. A novidade é
mesmo uma experiência assim como a de Uiso Alemany em Olinda, a bela cidade colonial de Pernambuco, nos
seus radiosos dias de verão, invadida na sua mais silenciosa quietude pelos ritmos e o rito do carnaval.
O novo, portanto, seria ver o que os seus olhos viram, diante dessa nova realidade, dessa nova luz, dessa
nova cor luminosa e selvagem, dessa humanidade acolhedora e gentil, na melancolia dessa paisagem perdida
no tempo.
A vida pulsando em cada esquina, em cada largo, em cada monumento, longe daqueles tempos gloriosos em
que o açúcar jorrava a riqueza e o fasto nas igrejas e nos conventos barrocos, templos sagrados do poder
Divino e dos Homens.
Mas tudo isso será mesmo novo para Uiso? Para seus olhos acostumados a outras vivências? Claro que não.
Conhecendo a vasta obra de Uiso Alemany, aos poucos suas formas de descodificar essas vivências vão ficando
mais claras, a força que sua obra expressa; a violência comovedora de seus retratos são como gestos abertos,
desses rasgos profundos na alma. 
Um elo perdido, um grito de angústia, a procura dos tempos pretéritos. Tudo isso é uma viagem que, de tão
perturbadora, inverte o próprio sentido das coisas, noutra ordem além de uma estética, um acto desesperado e
desesperador de um criador. 
Portanto, Uiso Alemany é um homem do mundo, mas não de um mundo vazio, sem desafios, sem diferenças nem
conflitos, mas de um mundo em movimento, que expele energia, vigor, uma harmonia prestes a se desintegrar
como ruínas de uma paisagem, que só a poética da utopia pode restabelecer numa nova ordem. E é essa nova
ordem estética e poética que evoca a obra de Uiso Alemany.
Num breve percurso por sua trajectória de artista, um momento, especialmente nosso conhecido, da série
El Rostro Dislocado, que esteve exposto na Pinacoteca do Parque em São Paulo e em Recife no Museu de Arte
Moderna Aloísio Magalhães, arma com precisão o seu afinado olhar e seu extraordinário poder de síntese.
A forma uisiana de conviver e transformar numa outra estética adquirida, justamente no afã em absorver e
somar outros dogmas.

El artista es un perro salvaje, un lobo rabioso. 
Un indeseable, loco que muere rabiando.

Uiso Alemany

       



Ele sabe como criar uma nova figuração permeada de significados e de paixões.
Aqueles retratos imaginários da série El Rostro Dislocado são verdadeiras máscaras de uma cultura arcaica,
que Uiso transforma em caras estrondosas, trançadas com fitas de metal, recortadas em silhuetas, pintadas
com cores vibrantes, relevos que se transformam em linhas matéricas. Estas formas articuladas são como
deslocamentos de ritmos, em empilhar formas geométricas em área espacial negativa e positiva, estacando,
ou empilhando ritmos totêmicos, criando tensão entre o eixo virtual e real, tensão entre a simetria virtual e real.
Essa gestualidade compulsiva de armar jogos visuais nos quais formas reduzidas torna-se ambivalentes. 
Combinações em técnica mista, como texturas irracionalmente correlatas, modelos, cores, objectos ou ideias.
Estes são os cânones da arte paleoafricana, de uma arte reducionista, que podem servir à essencialidade
artística de Uiso Alemany.
Essas suas obras servem como exemplo para demonstrar um artista e suas circunstâncias, o absorver e o trans-
formar uma realidade vivenciada e devolver como uma nova expressão estética incorporada na sua própria obra.
Esse natural desenvolvimento formal e criativo faz com que aqueles planos do suporte da pintura se desdobrem
em objectos e, por conseguinte, em esculturas. Essas pinturas sobre um suporte rígido ainda podem se transfor-
mar em maquinetas entre os aros das caixas que as transportam, para poder fluir no espaço tridimensional.
Assim como a suíte dos Retratos Dislocados, outra série de desenhos e recortes dos Hombres que no Saben
são recortes grafitados sobre papel, de larga gestualidade; aquelas máscaras são retratos que se contorcem
dentro de uma geometria reducionista. Há que se registar um forte teor expressionista na obra de Uiso Alemany.
Esses grandes retratos, esses corpos recortados em alumínio, essas misturas de texturas de materiais diversos,
como tecidos, papel de embalagem, madeiras, são como fragmentos de um mesmo discurso, rompendo com
o suporte plano da pintura. Com isso ele cria o espaço para uma acção contínua, gestual e livre, espontânea,
viril e sensual.
O seu atelier de Alboraia, na zona rural de Valência, é um galpão, como um enorme celeiro em meio a uma plan-
tação de hortaliças. Como num teatro, sua pintura parece necessitar dessa acção, de um quase ballet frenético.
Sua pintura requer força, deslocamento, chão, parede, mãos e pés, numa performance invejável. Aqueles
grandes painéis, dípticos e trípticos com retratos de gorilas, em diferentes situações, pintados em meio a uma
infinidade de ideias, coladas em superposições. Aquelas grandes caras dos gorilas pintadas em primeiro plano
são como metáforas, desafiando no silêncio e no olhar aquele grito primordial fluindo no seu subconsciente como
paradigmas de vivências anteriores. 
Vivências essas que fazem de Uiso um viajante inveterado, acostumado a incorporar novos ares à sua inquieta-
ção constante, uma vitalidade disposta a enriquecer-se de novas tramas, de outros conteúdos, que não só
aqueles que o cercam no seu quotidiano do estúdio de Alboraia na cidade de Valência. Mas é essa busca de
novas sensações que faz dele um outro homem, um curioso das coisas do mundo, de um mundo real e penoso
em constante ebulição. Esse é o meio de poder absorver a tensão, tão intima de sua relação simbólica com
o desconhecido.
Esse caminhante faz mesmo seu caminho ao andar. Uma procura utópica pelos caminhos do mundo, desse
vasto mundo… a procura não do que se perdeu, mas do que se pode achar.
Terá sido assim em muitos outros lugares? Onde o sentido profundo da aventura não tenha sido uma relação de
exorcizar a diferença. Toda aventura é uma mão de duas vias, marcar e ser marcado, mas Uiso tem essa firme
consciência, a de ser marcado a cada tempo vivido, para captar a essência de uma nova vivência, de um novo
lugar, e transformá-la num vocabulário fabuloso e criativo, cheio de sensações vibrantes, pronta a explodir em
novas formas e temas sempre, marcados pelo desejo irrefreável desse temperamento vibrante e passional.
“Pintar bem, qualquer um pinta”, assim se referiu Uiso ao acto de pintar, mas ele de facto procura mais, muito
mais que isso. Ele vive e procura sempre um novo desafio no encontro com a própria essência da vida, na
busca precisa de transformar esses símbolos em outras realidades, desassociadas da dor, da indiferença, da
ambiguidade e da infalível miséria humana.
Uiso vai ao encontro dessas novas sensações, como esse seu novo encontro com Olinda, nos três primeiros
meses de 2004. Foi por certo um encontro definitivo na velha capital de Pernambuco, onde a natureza exibe
seus poderes no luxuriante verde das frondosas árvores dos velhos quintais, dos conventos e das casas de
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Olinda. E ali, diante desse mundo novo, um valenciano se instala para trabalhar freneticamente, na pressa de
apreender e viver esse novo instante. Captar com o seu olhar de viajante a vida de todo dia, a humanidade às
vezes cruel dos renegados, o gesto sensual de um corpo que anda, o movimento deslocado da dança, a atmos-
fera ríspida dos trópicos, o misturar-se na multidão desses dias quentes de carnaval, do isolamento cheio de
banzo da sua realidade em Alboraia. Uma sensibilidade à flor da pele, um encontro difícil diante do espaço
vazio da tela, quantas e tamanhas incertezas!
Mas Uiso é um artista afeito a essas sensações, é quase um prazer lúdico ou mesmo erótico se refazendo a
cada novo momento que a terra lhe apresenta, e lá vai ele, como um mágico, à procura de seu fetiche para
encantar e ser encantado.
Sua percepção se torna mais afinada, não só pelas formas, mas pelos ritmos, da musicalidade quente e surda
dos tambores e das alfaias dos Maracatus de Pernambuco.
Mas que ritmo é esse? De onde vem essa gente? Isto é um séquito dos Reis de Congo. Essa dança lembra um
ritual ancestral. E essa Boneca? É uma Calunga. Quem é essa dama do Paço, que exibe com tamanho orgulho
essa Boneca? A dama é uma moça virgem, e a Calunga é um fetiche, de poder e de sorte.
Essas muitas e outras perquntas, Uiso deve ter buscado ele mesmo na solidão das longas noites quentes
de Olinda.
Para entender mesmo esse seu tempo de Olinda, basta uma busca nas centenas de desenhos que ele produziu,
nos enormes quadros que ele pintou, com um apetite de quem incorporou verdadeiramente esses momentos
vividos. Entre o povo e os novos amigos da terra. Entre a arquitectura de velhos solares e as ladeiras de
pedras da antiga cidade. Entre a brisa do mar e o escaldante sol de verão. Entre as quatro paredes do seu
estúdio improvisado nos jardins abandonados do velho mosteiro do Museu de Arte Sacra. 
Ele pintou, colou madeiras, transformou sarrafos em suportes para expressar com urgência aquele universo
que a vida acabava de lhe apresentar. Impôs mais uma vez o seu forte temperamento como um desbravador
destemido. Suas obras incorporam certos componentes gráficos sobre as largas e lisas manchas pintadas, fazendo
aparecer grandes planos de cor ou deixando vir à tona o fundo do suporte. Com forte grafia, os desenhos quase
realistas ganham uma resolução de instantâneos, muito próximos aos desenhos propriamente ditos, também
trabalhados com largas e movimentadas aguadas de cor, onde as linhas correm como escrita, um arabesco
nervoso, rápido, imediato, sintético e claro, como é o movimento gestual do registo.
Ele ainda rompe com o suporte da pintura, colando elementos aleatórios. Essas colagens, ou esses elementos
agregados ao suporte da pintura, são como uma ruptura com o próprio motivo pintado, provocando uma des-
continuidade dos planos, e um distanciamento entre a forma e o fundo, estancando ritmos, parafraseando
harmónicamente tudo como um todo.
Uiso foi mais que um artista viajante, ele não se deixou seduzir pelos apelos folclóricos dos trópicos, como
um turista desavisado, não, ele não o é! Foi fundo na alma do povo que ele viu e interpretou, deu forma e um
dolorido sentimento de cumplicidade ao apropriar essa atmosfera severa, desses personagens trágicos,
esquecidos como almas errantes, viventes figuras, reveladas pelo olhar aguçado de artista viajante con-
temporâneo, que cria como uma lâmina afiada de navalha, esgarçando a ferida de uma arte disposta a
denúncia, como um libreto de uma ópera fantástica do encontro de um Valenciano e uma velha Dama do
Brasil colonial.

Emmanuel Araújo
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Uiso Alemany compreende que a verdadeira obra de arte está no fio da navalha, ali onde se confrontam riscos
sem acomodação nem derivas em direcção ao maneirismo. Não há dúvida de que esse criador se dedica, há
muitos anos, à realização de uma obra descomunal, seja na experiência com o Grupo Bulto, em que se lançava
a um sincretismo estilístico e a um compromisso ideológico, ou nas obras realizadas com Vicente Peris, como
estes afalendos, realizados nas Atarazanas, que foram descritos como grandes máscaras, mais que quadros,
em que a cor se funde com a forma. Em primeiro lugar, esta descomunalidade tem a ver com um transborda-
mento da escala, isto é, com uma tendência ao gigantismo, ou melhor, a uma territorialidade pictórica “habi-
tável”, em que poderiam produzir-se acontecimentos insólitos, enquanto, por outro lado, é a manifestação do
sublime colossal. 0 que Uiso quer encontrar é um lugar, ou seja, converter o quadro em um lugar. Rodeado de
restos, Uiso Alemany consegue unificar suas montagens, com um domínio plástico extraordinário, como se
pode comprovar na série Corpos primordiais (2001). Estes imensos “quadros” nos quais aparecem semblantes
de macacos conformam um dos momentos mais intensos de sua trajectória, com uma sedimentação magistral de
sua particular gestualidade, recuperando o figurativo em uma linha que vai do cómico ao patético. Sobre as
chapas metálicas, dispõe os desenhos ou, em alguns casos, fotografias de símios que olham, com aparente
estupefacção, para o espaço do espectador; pedaços de tábuas, em uma estética que revê a memória dos tra-
peiros, emolduram essas figuras, sugerindo também o espaço da janela ou, em outras palavras, a situação de
reclusão zoológica desses seres. “Dentro do bestiário habitual dos pintores, o macaco ocupa um lugar prefe-
rencial. Encarnação do demónio na Idade Média, simboliza a heresia, o paganismo, tudo quanto afastava o
homem de sua semelhança com a imagem de Deus”. Valeria a pena recordar que, no Renascimento, o macaco é
a imagem da luxúria, algo que, sem dúvida, Uiso Alemany assume com esses animais que espiam mulheres
nuas ou compartem localização plástica com um do sexo feminino no momento da masturbação. É como se os
macaquinhos que zanzavam pelos gabinetes de curiosidades do século XVII, às vezes entregues à contemplação
de quadros, com o gesto paródico de coçar a cabeça, tivessem ficado capturados em um indesejado protago-
nismo na pintura recente de Alemany. Efectivamente, as figuras simiescas, cobertas por grossas superfícies
de plástico transparente, conseguem “respirar” porque alguém realizou um corte preciso, liberando da reclusão
essa imagem sobre a qual o artista se projecta. “Às vezes destacava Uiso Alemany em 1990 me criticam por
não pintar o homem; e eu replico: por quê? Aí, está seu rasto”. Agora, o homem está presente em um redobro
absoluto, reconduzido a uma dimensão primordial, ou melhor, encapsulado após esse primata que, por sua
vez, tenta escapar do espaço ao qual está restrito. “Ars simia Naturae [est]: a habilidade do macaco para
copiar o homem avaliza a habilidade do homem para imitar a natureza”. Alemany representa o desejo de um
retorno a uma vivência aborígene, escapando, precisamente, da asfixiante sociedade da clonagem na qual
vivemos, minados pelas ideologias mais ingenuazinhas e, por isso, terrivelmente cínicas. Para além da arqueo-
logia darwinista, este pintor trabalha, elipticamente, sobre o monstro (a cepa das diferenças) e o fóssil (aquele
que permite que as semelhanças subsistam), traçando a arqueologia “estética” do homem no tempo da gla-
ciação das paixões.

O Corpo é a Hóstia
[Uiso Alemany, Artista dos Lugares]
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Há em muitos momentos da obra de Uiso Alemany, desde suas performances pintando corpos na praia do
Saler até a magistral série pintada em Olinda, uma consideração sobre a corporalidade primitiva ou primordial.
Uma arte, em termos de Severo Sarduy, hipertélica, uma inscrição na pele que nos faz pensar na tatuagem,
algo desmesurado e barroco, uma aderência fantasmática entre a armadura e a ilusão. Nesta activação da
dimensão ritual do sujeito, produz-se, necessariamente, um desnudamento que leva à animalidade e, eviden-
temente, à dinâmica abismal do erotismo. Campo da violência, o que ocorre no erotismo é a dissolução, a des-
truição do ser fechado que é um estado normal nos participantes do jogo. Uma das formas de violência extrema
é a nudez, que é um estado paradoxal de comunicação, ou melhor, uma ruptura do ser, uma cerimónia patética
na qual se produz a passagem da humanidade à animalidade: “...a acção decisiva é ficar nus. A nudez se opõe
ao estado fechado, isto é, ao estado de existência descontinua. É um estado de comunicação, que revela a
busca de uma continuidade possível do ser para além de um redobro sobre si. Os corpos se abrem à continui-
dade por esses condutos secretos que o sentimento da obscenidade nos dá. A obscenidade significa o trans-
torno que desarranja um estado dos corpos conforme a possessão, a possessão da individualidade duradoura
e afirmada.”
Uiso Alemany atende constantemente à dinâmica desejante do corpo, desde as situações primitivas até aquelas
nas quais somos incapazes de despojar-nos do lastro de uma contemporaneidade decorativa. Em algumas
dessas fotografias, pode-se ver este artista junto ao pintor cubano Mederos, chegando à nudez total para lam-
buzar-se de cores, em uma dinâmica que é tanto a do jogo quanto a fusão xamanista com a “terra”. A arte
conhece a vertigem da abjecção, em que a sujeira nomeia uma exterioridade irredutível na qual há que ser
capaz de cair para conseguir uma superação do (maldito) eu.
A dissolução das diferenças, no caso de Alemany, tem a ver tanto com as obsessões reflectidas nas obras
(desde os retratos até o território da viagem) quanto com a tendência permanente de combinar o abstracto
e o figurativo, mantendo uma grande preocupação com as formas. O poeta José Hierro destacava, em um
texto escrito em 1970, que a pintura sóbria de Uiso Alemany está quase no limite da desaparição completa:
“no entanto, estas desoladas geometrias têm não sei que espécie de emoção, a qual as torna objecto de
arte, não pura especulação formal”. Se, em suas primeiras obras, encontravam uma ideia franciscana da pai-
sagem, a maturidade criativa esteve marcada pelo mais complexo dos barroquismos, como é evidente em
suas obras do final do século XX, que são prodigiosas collages. Contudo, sempre teve uma confiança no ges-
tual, seja nos riscos frenéticos da série Corpos primordiais ou nas rápidas linhas que supõem uma mágica
sedimentação dos sujeitos nos retratos que realizou em sua última viagem a Baracoa. Mauricio Menéndez
faz uma descrição muito adequada e sucinta de Peris e Alemany, quando estavam pintando nas Atarazanas,
em 1983: “lambuzados de pintura até os olhos”. A necessidade não era unicamente sujar-se, também havia
que encontrar na arte uma experiência divertida e, no limite, algo que somente pode ser qualificado como
mágico. É evidente que Uiso Alemany tratou de converter-se, sem folclorismo nem poses, em uma espécie
de homem primitivo, “que age exclusivamente guiado pelo instinto. Esforça-se para que sua mente fique
como tábua rasa, para que seu acto criativo se desenvolva livre de qualquer carga premeditada, deixando o
campo aberto à intuição quase mecânica do gesto”. Esta experiência do aborígene (um começo que é abis-
mo) não supõe que se deixe de ser ocidental, embora sim suponha a assunção de uma liberdade perigosa
que desafia a constelação do metafísico. A mentalidade de Uiso é, vertebralmente, viajante: Rafael Prats
Rivelles qualificou o como “o último utópico”, alguém de um vitalismo transbordado que se entrega à viagem:
“Pertence à espécie, quase extinta, dos Joseph Conrad. Gosta de viver sua particular aventura, para depois,
na solidão do estúdio, reviver a experiência visual em diálogo frenético com suas telas”. A temporalidade
privilegiada da aventura e da viagem atravessa o conhecido como um movimento de atracção pelo infinito,
recria seu lugar como um umbral no qual se trata de resolver o enigma do possível. “Para o homem aventuroso,
a contemporaneidade do ‘fazendo-se’ é quase tão póstuma como o carácter retrospectivo do ‘já feito’. Mais
que ao contemporâneo, a aventura está ligada ao extemporâneo da improvisação.” Parece que a certeza do
trajecto deixa, na aventura do viajante, passagem ao imprevisto; talvez por isso, toda aventura tem o signo,
tentador e irresistível, do excêntrico. Há uma vinculação profunda entre o aventureiro, o viajante e o artis-
ta, por suas mesclas de acaso e fragmentos, sua forma peculiar de situar-se diante da vida: “precisamente

porque a obra de arte e a aventura contrapõem-se à vida, são uma e outra análogas ao conjunto de uma vida
mesma, tal e como se nos apresenta no breve compêndio e no concentrado da vivência dos sonhos”. Em um
sentido profundo, toda aventura é erótica, todas postulam o encontro, o momento no qual se desencadeia a
paixão, mesmo quando têm consciência de quão precário e trágico pode ser. Uiso Alemany busca, com todas
as suas forças, este encontro da máxima intensidade, desde suas visões do deserto, com toda aquela tatea-
bilidade informalista, até as embalagens de O rosto deslocado que, evidentemente, sublinham a dimensão do des-
locamento. Este artista, “eminentemente visceral”, qualifica-se, em algumas ocasiões, como o pior pintor de
Baracoa, “porque pintar bem qualquer um pinta. O importante é fazer você tremer e depois fazer tremer o
pessoal”. Quanta verdade nesse pequeno gracejo, quanta energia conseguida nos esbanjamentos plásticos,
seja quando transportou até seu estúdio em Valência duzentos quilos de areia do deserto, como quando atra-
vessou Cuba com uma quantidade desmesurada de pintura, papéis e toda espécie de materiais, quando a única
coisa que pesava e tinha gravidade era sua obsessão abrasadora.
O potlach que vejo na obra de Uiso Alemany é uma forma significativa do luxo. Os processos pelos quais dina-
miza as superfícies supõem “o retorno da imensidade vivente à verdade da exuberância”. 0 artista compõe
uma figura tensa ou ambivalente da subjectividade entre o nomadismo e o arraigamento: um aborígene entregue
ao prazer da viagem. Declara Uiso Alemany: “eu gostaria de desentranhar o ancestral, obscuro, primitivo e
poético que é o ser humano”. Este mestre da infidelidade artística conseguiu ressuscitar o macaco ou, em
outras palavras, este homem que havia sido isolado de si mesmo, “de suas contradições e de sua sofisticada
estrutura de relações e servidões que desenvolveu até converter-se em sua própria jaula”. Se a relação com
o mundo é escatológica e descomunal, evidentemente a relação com a verdade terá que ser indirecta, para
além do mimetismo e, insisto, da comodidade que leva a fazer exclusivamente o “correcto”, isto é, o medíocre:
“Ser artista hoje em dia é uma situação que já não se sustenta na bela consciência de uma grande função
sagrada ou social; já não é ocupar serenamente um lugar no panteão burguês dos Faróis da Humanidade: é,
no momento de cada obra, ver obrigado a partir do momento em que já não se é sacerdote a enfrentar em si
mesmo estes aspectos da subjectividade moderna que são o cansaço ideológico, a má consciência social, o
atractivo e a repugnância da arte fácil, o tremor da responsabilidade, ou o incessante escrúpulo que divide o
artista entre a solidão e o gregarismo.”
Inclusive os macacos suportam um espaço desertificado valeria acrescentar: como os artistas. O animal
sagrado da Índia que não se apropria de tudo e não toma nada como “sagrado” acaba sendo imagem da
metamorfose. “Não há principio, não há palavra original, cada uma é metáfora de outra palavra que é uma
metáfora de outra e assim sucessivamente. Todas são traduções de traduções. Transparência na qual o anverso
é o reverso: a fixidez é sempre momentânea”. Isso também é descomunal: uma realidade em permanente
mutação, em que a identidade está entre o simiesco e o reflexo deslocado, ali onde a insurreição da matéria
nos obriga a nos dirigirmos a outro começo. Aborígene, isto é, inscrito no solo, aferrado às obsessões, com
gestos lúdicos, raivosos, emocionantes.
O corpo, como sabemos, é a hóstia. Hoc est enim corpus meum: o corpo de Deus está aqui, é o presente e o
ausente por antonomásia. Tal como Jean Luc Nancy indicou, o corpo é a certeza confundida, feita estilhaços.
Nada mais próprio, nada mais alheio a nosso velho mundo. Nesta corporalidade extrema (por exemplo, nesta
imagem do sagrado coração) estão unidos o próprio e o estranho. “A angústia, o desejo de ver, tocar e comer
o corpo de Deus, de ser esse corpo e de ser somente isso constituem o principio de (des)razão do Ocidente.
Por isso, o corpo jamais teve lugar aí, e menos do que nunca quando ai é nomeado e convocado. O corpo para
nós é sempre sacrificado: hóstia.
É certo que o corpo é um produto tardio, uma decantação do Ocidente na qual aparece o traço, crucial, da
queda: é o último peso, vale dizer, a gravidade. Mas também poderíamos falar do corpo como algo desastroso,
ou melhor, como nossa angústia posta a nu. Aí se perde o pé. Não temos nenhuma dúvida de que a dança per-
corre obsessivamente esta pele dobrada e redobrada, lisa e excitada, unida ou desunida, os lugares de exis-
tência, este ser arrojado que é o corpo. Em tempos de estética transbanal e de ironismo desleixado, pode soar
como provocação intempestiva esta reivindicação pictórica do corporal que Uiso Alemany faz com enorme
intensidade e lucidez, embora também é preciso recordar que não se encontra sozinho nesse empenho: “De
Bonnard a Matisse, dos expressionistas a Picasso, de Fautrier a Bacon, de Giacometti a Balthus, a arte do

                                                                               



século XX nos propõe uma assombrosa galeria de nus. Mas, percorrendo a com insolência, vemos que aborda o
corpo nu com a condição unicamente de negar, na maioria das vezes, sua integridade e coerência, quando não
seu brilho, seu esplendor.”
Os corpos que podem causar espanto são essencialmente lentos, como também os gestos, a exibição de uma
medianidade, podem ser motivo de estupor por sua instantaneidade. Pode-se propor uma leitura das visões
do sujeito em Uiso Alemany a partir da noção de fetichismo, entendendo que o fetiche, trate-se de uma parte
do corpo ou de um objecto inorgânico, é, segundo Freud, ao mesmo tempo, a presença daquele nada que é o
seio materno e o signo de sua ausência; símbolo de algo e ao mesmo tempo de sua negação, pode manter-se
somente ao preço de uma laceração essencial, na qual as duas reacções constituem o núcleo de uma verda-
deira e própria fractura do Eu. O impulso multiplicador, a tensão que incita a coleccionar é própria do fetichista:
as encarnações sucessivas não esgotam completamente o nada de que são a cifra. Enquanto presença, o
objecto fetiche é de facto algo concreto e até tangível, mas enquanto presença de uma ausência é, ao mesmo
tempo, imaterial e intangível, porque remete continuamente para além de si mesmo a algo que não se pode
nunca possuir realmente. Quando a intimidade desaparece, pode surgir uma arte do cuidado de si a partir de
uma singular estranheza do corpo, algo semelhante ao que Lacan chamou extimité (extimidade), um processo
complexo no qual nos situamos profundamente em relação à Coisa. Estamos imersos no contratempo. E, evi-
dentemente, o acidente obriga os sujeitos a metamorfosear, por afã de sobrevivência, seu aspecto ou, em
outras palavras, sua “indumentária”. Para Perniola, o corpo do qual a sexualidade neutra tem experiência não
é máquina, mas sim coisa, vestidura, isto é, está feito de muitíssimos tipos de tecidos, superpostos e entre-
cruzados. “A experiência da pele e do corpo como conjunto de tecidos é, por sua externidade, o mais oposto
que se pode encontrar do espiritualismo ético estético”. A radicalidade leva-o a conceber a ideia do corpo
como vestidura estranha, algo que poderia prolongar-se até uma libido indumentária em que pode surgir uma
excitação tão material quanto especulativa na qual o sujeito pode localizar-se no anónimo. Embora os corpos
que dançam ou lutam na capoeira, como ocorre nos fascinantes quadros que Uiso Alemany pintou em Olinda,
possam estar nus, situados nesse campo, já nomeado, de violência do erotismo. Mas também pode ocorrer
que jamais se produza a nudez, porque no fim das contas o que resta, após o desvelamento, são vestes de carne
ou inclusive de pó, essa cobertura extrema que envolve todas as coisas. Recordemos que os mitos costumam
tratar do ineludível, do doloroso descobrimento de alguns duros limites, embora se empreenda a fuga, algo vol-
tará. Não escapamos tão facilmente da exterioridade, o tecido (pintura, veste, relato) volta, dobra-se inces-
santemente. Os corpos estão encriptados (mise en crypte) na roupa (penso no vestido branco desta negra
sentada, em um de seus últimos quadros, ou nesta outra mulher que veste uma hipnótica camisa vermelha
com pontilhados amarelos, um tecido que, no entanto, deixa um de seus seios à mostra), a arte está sujeita,
inevitavelmente, aos ornamentos (párerga), essa borda estranha contra a qual reage o discurso filosófico.
Em grande medida, a roupa, aquilo que é borda dos corpos, na obra de Uiso Alemany é o desenho. María
Zambrano adverte que o desenho pertence à espécie mais rara das coisas, aquela que quase não tem pre-
sença: “que, se são som, limitam com o silêncio; se são palavras, com a mudez; presença que de tão pura
limita com a ausência; género de ser à beira do nãoser”. 0 artista tem algo de criptóforo, incorporou a mais
sombria tristeza e o luxo ou os resplendores de alegria, aquela memória de um tesouro oculto, este encrave
que transborda a erosão do niilismo. Uiso Alemany desenha acontecimentos que apenas podem ser capturados
pela memória, em um tempo no qual a experiência primária é a da ausência, quando parece que as coisas fugiram:
“Somente a partir de certa distancia em relação ao mundo real é possível abrir-se a uma compreensão lúcida do
mesmo; somente desprendendo-se de um mundo que se origina do desmoronamento do próprio mundo no
qual habitam coisas e abrindo-se à revelação do vazio e à consciência da ausência que sustenta este mundo
no qual vivemos. Mas essa distancia deve ser compensada com uma consciência viva desse mundo sem coisas,
toda vez que é somente nele onde podem brilhar indícios e vestígios do que fugiu ou do que está talvez por
vir. A experiência filosófica de hoje tem, pois, na falta das coisas, e na memória e esperança que essa falta,
sentida dolorosamente, desencadeia, seu apoio mundano.”
Aquela “agorafobia espiritual”, da qual falara Worringer em seu livro Abstracção e natureza, fica corrigida
nesta visão de nosso tempo como crise da memória, como uma ausência do concreto que leva a uma visão
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me interessa no assunto do corpo”. Tocamos fundo, ou melhor, tomamos consciência do solo. Por meu pé eu
me toco; trata-se de tocar o fora. O eu é um toque dessa exterioridade, mas sobretudo o corpo é um tom, uma
tensão (derivando para a rigidez cadavérica ou a inconsistência da podridão). “Um corpo é o que empurra os
limites até o extremo, às cegas, tateando, tocando portanto. Experiência de quê? Experiência de “sentir-se”,
de tocar a si mesmo. (...) O corpo é a experiência de tocar indefinidamente o intocável, mas no sentido de que
o intocável não é nada que esteja atrás, nem um interior ou um dentro, nem uma massa, nem um Deus. O into-
cável é que isso toca. Também se pode empregar outra palavra para dizer isso: o que toca, isto pelo qual é
tocado, é da ordem da emoção.”
O que toca a pintura, ou melhor, aquilo de que se aproxima, é a figuração da ausência.
Sobre a madeira, estão pintados corpos nus, com os braços em cruz, mulheres de pernas abertas, figuras
decapitadas ou repletas de cortes. Uiso entrega visões terríveis, fragmentos do quotidiano, um desvelamento
de um mundo que não é, nem muito menos, harmónico. “Não há esquema que prescreva a liberdade como o
‘sentido’ do mundo dos corpos, e também não há figura que (re)presente esse sentido neste mundo. Dessa
forma, não há corpo, não há organon do mundo como também não poderia haver dois ‘mundos’ (plural, con-
traditório). Nisso é verdade que o mundo dos corpos é ‘imundo’, ansiedade e chaga dos corpos que estão
tanto na claridade do espaçamento como na implosão do buraco negro. O infinito gasto de alguns gramas, o
estremecimento do mundo criado, inscreve-se e se escreve igualmente como um tremor de terra: o desloca-
mento é também o rugido da gravidade tectónica, e a ruína dos lugares.
Nesse radical deslocamento, a existência é (im)pura excreção, algo que não somente causa nojo mas também
pode fazer rir. Sentimos o peso do corpo, a mescla de gravidade e leveza, do sublime e do ridículo. Uma figura
está, em uma das obras de Uiso Alemany, de cabeça para baixo, talvez em um movimento acrobático, mas tam-
bém se poderia interpretar como uma queda. Em última instância, todos esses corpos brasileiros caíram no
território plástico do genial artista valenciano, suas pulsões e gestos ficaram sedimentados em um imaginário
nómade. A queda é o activo, é a passagem a outros níveis de sensação. “A maioria dos autores escreve
Deleuze em seu estudo sobre Francis Bacon que se defrontaram com este problema da intensidade na sen-
sação parece haver encontrado esta mesma resposta: a diferença de intensidade se experimenta na queda”.
A tensão se experimenta na queda, no tropeço, no movimento mais interior do clinâmen, sem que aqui esteja
implícito a miséria, o fracasso ou o sofrimento. A queda é o mais vivo que há na sensação, aquilo em que a
sensação se experimenta como vivente: é o ritmo activo.
Sem dúvida, o ritmo domina as obras que Uiso Alemany realizou durante os dois meses e meio em que viveu
em Olinda. A capoeira, esta luta que tem muito de dança, adquire, desde o princípio, uma singular importância. Este
artista percebe o Brasil como uma mescla de sensualidade e violência, isto é, como um território de luta 
constante. Os corpos nus não são meramente desencadeadores do desejo, também nomeiam ou alegorizam
a crucificação, esta encarnação do princípio divino que entranha a morte da parte humana no divino, “um
sacrifício que equivale a um deicídio porquanto se exerce na pessoa de um Deus Filho de Deus, um homicídio
porquanto se exerce na pessoa de um Homem Filho do Homem”. Uiso é consciente de que suas visões brasi-
leiras podem ser incómodas, porque apresentam algo que se quer ocultar: a desolação, a quotidianidade fatal.
Mas também nesses mirabilia humanos encontramos testemunhos da inextinguível riqueza inventiva da vida,
desse imprevisível que Degas encontrara na aparição do modelo como uma borda apenas franqueável. As
figuras, mais que posar, são capturadas em um momento de pausa, com gestos que denotam que tão somente
querem passar rapidamente, como essa mulher que leva seu filho nu às costas. Uiso Alemany está, certamente,
longe do carnaval. Quando perguntei a ele que experiência havia tido dessa festa dos sentidos, me disse que
era uma mera charanga de povoado: “o povo precisa ser outro, e então, lhe serve uma charanguinha para
tirar seus demónios de dentro”. Mas uma coisa é você dançar, e outra é ver os outros dançarem. Todos expe-
rimentamos a incomodidade de ver um casal diante de nós se beijando, algo que está entre o ridículo e o incó-
modo. Se, como o próprio Uiso destaca, o carnaval não o agradou de forma alguma, também se manteve
distante do candomblé, desses rituais africanos que se arraigaram na cultura brasileira. Para além das cerimónias,
o que contempla é as pessoas que correm e se perseguem, enquanto ele age como “um observador filho da puta”.
Um artista tão visceral termina por entregar-se a uma contemplação fria, quase através de microscópio, da socie-
dade brasileira, na qual, como reconhece, não se integrou de forma alguma. Seu olhar não é o etnificador e feliz

totalizadora. A memória é um rastro que subsiste em nós como o arquivo de um passado que se faz novamente
presente. Uma repetição transformada no novo como uma realidade impessoal inserida que evidencia a rea-
lidade do arquétipo. Vivemos no tempo da atrofia da experiência e, por isso, recordar os furores que levaram
à castração mítica aumenta o grau de intempestividade; no entanto, quando se deixa à margem este processo
de ruptura epidérmica, seja na vida ou na arte, tudo fica reduzido a nada. Em Além do princípio do prazer, adverte
Freud que a consciência surge no rasto de uma recordação, isto é, do impulso tanático e da degradação da vivência,
algo que a fotografia sustenta como duplicação do real mas também como teatro da morte. Na idade da ruína
da memória (quando a vertigem catódica impôs seu feitiço), o tempo está desmembrado, “desse desmembra-
mento escreve Trías surge a presença de uma reminiscência”. A arte sabe da importância de destacar-se do
tempo, para buscar as correspondências como um encontro (memória involuntária) que detém o acelerado
transcorrer da realidade.
Contemplando os últimos quadros de Uiso Alemany, observamos que têm algo de testemunho ou memória de uma
corporalidade diferente, são o resultado do encontro com o outro. Aqui os corpos são parapeitos e lugares abis-
mais. Ecce Homo: o corpo é uma chaga. Nossa época está repleta de cicatrizes e tatuagens, embora o olhar que
se impõe seja o do olho sem pálpebra. “Como na Idade Média, a representação do corpo somente parece ser tole-
rada quando se apresenta desfeito, fragmentado, desmembrado, ou então ‘recolado’ ou remontado segundo inau-
ditos procedimentos”. Se alguns corpos femininos estão perfilados contemplando homens que lutam, muitas figuras
estão situadas de frente, os rostos intervêm como apóstrofes. “O guerreiro que morre, o homem ou a mulher
adormecidos, ou que ficaram loucos, ou que estão ébrios ou possuídos pela dança: tais são os que apostrofam,
os que se defasam ou destacam do tecido narrativo dos perfis e das silhuetas para enfrentar nosso olhar sem,
não obstante, olhar-nos. Morte, sonho, embriaguez ou possessão, em cada ocasião se trata de uma ruptura com
a vida corrente ou com a actividade que ocasiona a frontalidade.”
Entre a palavra e a visão, tanto como no seio desta, há mais que um abismo, uma apostrophé figura de estilo que
remete ao deslocamento ou desvio. A experiência segue o ritmo da errância, inclusive quando se defronta com
o memorável, aqueles vestígios do épico que conservamos graças ao ritmo. Quando o herói homérico entra
no território da morte, começa a ser nomeado pela memória; Jean Clair destacou que nos vasos gregos as
figuras estão em geral representadas de perfil, sendo que as únicas que não acatam essa norma são as figu-
ras de divindades marginais como Gorgo, a musa Calíope ou Dionísio, que aparecem frontalmente. “Com uma
excepção: quando se figura o indivíduo em estado de paroxismo, de terror, de agonia, de loucura, ou seja,
quando está, como se costuma dizer, fora de si, pode estar representado, de modo excepcional, de frente:
deslocamento aqui também, desvio para um espaço diferente do espaço convencional da figuração para vol-
tar-se para nós que o vemos morrer, em agonia, fora de si.”
Às vezes, tentando retardar ou afastar esse olhar da morte, nos entregamos a trabalhos titânicos nos quais
literalmente tiramos a pele. O giro de Perseu que não quer enfrentar o olhar de Gorgo é designado com o
verbo apostrephein. Talvez esse afastar-se da morte suponha, necessariamente, um perfilar-se frente a um espelho
atroz. Em vez de reflexo, sombra, na realidade petrificada se projecta unicamente luz, como uma alegoria da
perda da memória em meio a todas as imagens. Estes sujeitos que Uiso Alemany contempla em Olinda ocupam
o espaço pictórico, posam com uma dignidade enorme, enfrentam a ruptura, fixam uma distância.
Talvez a única coisa que queiramos seja estar próximo. Precisamos capturar ou compreender uma intimidade
(corporal) que exibe e vela o mistério da beleza. “Eu penso que alguém olha as pinturas com a esperança de
descobrir um segredo. Não um segredo sobre a arte, mas sim sobre a vida. E se o descobre, continuará sendo
um segredo, porque, depois de tudo, não se pode traduzir em palavras. Com as palavras, a única coisa que se
pode fazer é traçar, à mão, um tosco mapa para chegar ao segredo.”
A experiência mais bela, como mostrou Picasso em algumas gravuras de Suite Vollard, pode ser a de observar o
sono da pessoa amada. É difícil falar dos prazeres e recônditas harmonias dessas experiências que têm a ver
com a proximidade. Há que estar preparado para ouvir o inaudito. Mas, como tocar o corpo com a incorpora-
lidade do sentido? Talvez tivéssemos que fazer do sentido um toque, um tato, um porte. Esse toque é o limite,
o espaçamento da existência.
Penso, após esses rodeios com os quais queria dar conta de um acontecimento extraordinário, que o decisivo é
tocar as coisas com a língua. “Tocar a interrupção do sentido diz Jean Luc Nancy , eis ai o que, de minha parte,

                                                                             



do turista, nem o analítico do antropólogo, e sim a olhada que percorre a estranheza. No fundo, a pintura sem-
pre diz a mesma coisa: eu vi isto. As obras que Uiso realizou durante sua estância em Olinda são uma espé-
cie de nuditas criminalis, isto é, uma visão do muito diferente.
Há uma enorme diferença de tom entre as séries que pintou em suas diversas viagens a Cuba e o que gerou
no Brasil; se em suas visões de Baracoa há uma implicação erótica e uma atmosfera festiva, nas figuras
que ocupam com rotundidade o espaço pictórico actual (este lugar que já não é Olinda, mas sim a mescla
da capoeira com o carnaval animado e a nudez glacial com os rostos cheios de tristeza) faz-se presente a
ruptura. Uiso Alemany não quis repetir a “fórmula”, isto é, tomou a honesta decisão de começar do principio,
renunciando ao maneirismo pessoal. E, assim, foi como conseguiu contemplar o que o rodeava com essa
enorme frieza, com esse olhar clínico. O próprio artista fala de suas vivências em termos escatológicos, uti-
lizando palavras como “caganeira” ou advertindo que havia estado ali, deslizando na margem da sociedade
pernambucana, verdadeiramente fodido. No fundo, Uiso se pergunta como representar o corpo quando a
miséria e a dor se fazem visíveis. “Eu sou uma esponja”, me dizia em uma conversa rápida sobre suas últi-
mas obras, “gosto que a atmosfera penetre”. Por qualquer razão que seja, Uiso sentiu-se em todo momento
fora do lugar no qual estava e, no entanto, estava instalado em toda aquela dureza, resistindo, por meio de
seus quadros e desenhos, golpes mais certeiros que os da capoeira. Em todo momento buscava o encon-
tro com a crua realidade, essa luta com o modelo que se revela tão difícil de relatar. “O impulso de pintar
não procede  adverte Berger da observação nem tampouco da alma (que provavelmente é cega), mas sim
de um encontro: o encontro entre o pintor e o modelo”. A mulher grávida, o homem com as mãos na cintura,
quase desafiante, o corpo nu tombado sob os braços antagonistas, essas três graças de olhares esquivos,
negando qualquer aproximação sexual, em definitiva, uma representação, em termos de Artaud, cruel.
Apesar de que contemplamos o pior, a arte pode ser o inesgotável depósito das maiores alegrias. Uiso
Alemany pinta coisas que o impressionam: desde esta figura que vai montada em um cavalinho que é uma
fantasia (maracatu: uma dança ritual do Sertão) até os meninos de rua (esses meninos que sobrevivem com
nada, recorrendo ao roubo para escapar de uma morte certa). O luxo de sua pintura criou um lugar para
contemplar a pobreza extrema. Não lhe importa ser epidérmico, porque talvez somente mantendo-se dis-
tante na proximidade, atendendo às aparências, possa revelar-se o essencial: em sua visão fragmentária
há uma enérgica aspiração à totalidade; talvez esses nus possam, como pensara Adrian Stokes, levar-nos
a uma concepção do ser integrado. 0 corpo precário tem que proteger-se, tentar escapar de uma intempé-
rie fatal, algo que, nos monumentais quadros de Olinda, sugerem essas varas que as pessoas mais pobres
utilizam para construir os muros das casas que depois enchem com barro. As cores que são a inscrição na
carne oferecem um lugar aos semterra. “O pintor, em sua solidão, sabe que longe de ser capaz de contro-
lar o quadro de fora, tem que habitá-lo, deixar que este o abrigue. Trabalha às cegas”. A épica luta pictórica
de Uiso Alemany nos oferece, ao mesmo tempo, imagens do desejo, sedimentos dessa violência que, como
pensara Heráclito, é mãe de todas as coisas, e ritmos, entre a vertigem da dança e o pulsar final na cruci-
ficação, que talvez sejam resquícios poéticos para a esperança.

Fernando Castro Flores
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1954 Ingressa na Escola de Artes Aplicadas.

1959 Reside em Frankfurt e Düsseldorf.
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1972 Estadia em Zurique, onde realiza a série El paisaje
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dois murais de 400 metros cada um.

1980 Realiza cenografia para a obra Bulevar América
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1984 Trabalha com Vicente Peris no antigo matador mu-
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guração do mesmo.
Convidado pela Escola de Artes Aplicadas de Valência,
dá uma conferência.
Participa no curso “Arte efémera”, Universidade de
Valência, Escola d’Estiu. Videos da sua obra para o
Stadelick Museu de Amsterdão.

1987 Obra mural para a Casa da Cultura, da Câmara de Carlet.

1988 AlHoceima, Marrocos. Obras para o Colégio Espanhol.
Residência em Marrocos, onde pinta no deserto a
série Morocco.

1990 Mesa Redonda “O processo de criação na obra de
Uiso Alemany”. Universidade Politécnica de Valência.
Conferência “A praxis e a vivência de Uiso Alemany” a
cargo de D. Francisco Banos.

1991 Viaja a Bruxelas para preparar as exposições do
Centro Wallon de Arte Contemporânea de Lieja e do
Hotel de Ville de Saint Gilles de Bruxelas.

1992 Guaches para a revista literária L’Aplec.
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1993 Na Faculdade de Belas Artes apresenta a tese dou-
toral “A obra de Uiso Alemany (período 1987-1991).
Estudo analítico ao processo de expressão plástica”,
realizada por D. Antonio López Ruiz, professor de
BB.M. Reside em Creta (Grécia), série Cretense.
Inauguração do estudio-atelier Alqueria com a ex-
posição da série Cretense.

1994 Viaja a Cuba, convidado para a exposição Abanico
Hispano Cubano.
Obra para UNICEF.

1995 Viaja a Cuba convidado pela União Nacional de
Escritores e Artistas Cubanos (U.N.E.A.C.)
O Instituto Valência de Arte Moderna, IVAM, adquire
uma obra.

1996 Obra para a Secretaria do Meio Ambiente, Valência.
Foi encarregue da realização do cartel Castell de l’Olla

1997 Viaja ao México. Viaja a Miami para realizar uma
exposição no Centro Cultural Espanhol.

1998 Prepara a exposição El rostro dislocado.

1999 Realiza uma performance na inauguração da sua
exposição no Convento San Francisco de La Habana.
Viaja a Baracoa e na sua estadia realiza a Série de
retratos Mulata cubana.
Estadia em Buenos Aires para a preparação da sua
exposição no Centro Cultural Borges. Realiza uma
performance no quarto do hotel.

2000 Vídeo sobre a sua obra para a série La casa de la
mirada. Realiza o Cartel de Fallas.
No deserto de Atacama (Chile), trabalha sobre a
série Tumbas del desierto.

2001 Em Cuba documenta a série Primate cubano.
Prepara a exposição para o Circulo de Belas Artes
de Madrid. Realiza o Manifiesto Tartufo em colabo-
ração com o pintor cubano José Mederos.

2002 Ilustra o número 18 da revista literária Caràcters,
da Universidade de Valência (Janeiro 2002). 
Pinta a série Desnudos, no Caribe.
Pinta a série Los siete pecados capitales para a
mostra de moda de Firenze Ourno.
Trabalha na criação de duas esculturas de grande
formato para BANCAJA, tomando os elementos do
seu antigo computador central. Pinta 150 obras de
pequeno formato incorporando estes elementos.
Edita um livro desta obra com textos de Roman de la
Calle e Fernando Castro.
Pinta o cartel Sagunt a cena, Generalitat Valenciana.
Agosto.
Ilustra a revista Aena Arte de Aeropuertos Españoles,
número 13.

2003 Pinta em Cuba a série Rostros al otro lado de la
guerra, abril. Ilustração para a revista Papel elefante.

2004 “Estage” na cidade de Olinda, Estado de Pernanbuco,
Brasil e prepara a exposição “se rompe la mano”
para O Museu do Estado de Pernambuco, Recife
Fundação Tomio Otake de São Paulo, Museu de Arte
Contemporânea de Salvador de Bahia, Museu de Arte
Contemporânea do Rio do Janeiro, Brasil. 

Exposições

Exposições individuais

1959 Galeria Lüpke, Frankfurt.

1964 Exposição na cidade do Porto.

1965 Galeria Elia, Denia.

1966 Galeria Elia, Denia.
Galeria Hoyo, Valência.

1967 Galeria Elia, Denia.

1969 Galeria C. I..T. E., Valência.

1970 Galeria CultArta, Madrid.
Galeria Elia, Denia.

1971 Casa de Cultura, Cuenca.
Galeria da Barra, Barcelona.

1972 Intemationale Kunst Messe Basileia.
Intemationale Markt FürActnelle Kunst Düsseldorf.

1977 Galeria Temps, Valência. Obra em depósito.

1987 Casa de Cultura de Carlet. Exposição inaugural.
Galeria Pascual Lucas, Gandía.

1988 AlHoceima, Marrocos. Exposição no Colégio Espanhol.

1989 Interarte, Valência.

1990 Centro Cultural de Bancaixa.
Universidade Politécnica de Valência.

1991 Convidado pela Câmara de Bruxelas, exposição no
Hotel de Ville de Saint Gilles.

1992 Galeria 6 de febrero, Valência.

1994 Exposição no Museu Bejucal, Havana.

1995 Galeria Amalia Arbel. Tel Aviv.
Galeria Amalia Ardel. Zion Le Risson.

1998 L’Almodi, Valência.
Sala Carrer Major, Alacant.
Sala de Recepções da Diputación de Castellón.
Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara.

1999 Convento San Francisco, Havana.
Centro Cultural Borges, Buenos Aires.
Centro Cultural Espanhol, Montevideo.

2000 Museu de Arte Contemporânea, São Paulo.
Museu de Arte Contemporânea, Recife.
Museu de Arte Contemporânea, Fortaleza.

2001 Circulo de Belas Artes, Madrid.

2002 Palazzo Medici Ricardi, Florença.
Galeria Zero, Ontinyent.

2004 Museu do Estado de Pernambuco, Recife.
Museu Oscar Niemeyer, Curitiba.
Museu Instituto Tomie Ohtake, São Paulo.

2005 Barco da Arte, Bilbau.
Galeria Vilma Eid, São Paulo. 

                                           



Exposições colectivas

1957 Câmara de Valência.

1958 Câmara de Valência.

1960 Exposição Nacional de Artes Plásticas, Madrid.

1963 Bienal de Saragoça.
Salão de Outono, Valência.

1964 Salão de Outono, Valência.

1965 Exposição Nacional, Castellón.
Salão de Outono, Valência.
Bienal de Saragoça.
Salão de Outono, Sevilha.

1967 Salão Internacional de Março, Arte Actual, Valência.
Caja de Ahorros del Sureste, Murcia.
Salão de Outono, Valência.
Pintores de Cerâmica, Palacio de la Generalitat,
Valência.

1968 Quatro pintores, Circulo de Belas Artes, Valência.

1969 Salão Internacional de Março, Valência.

1970 Exposição Nacional, Bilbau.

1971 Casa da Cultura de Vilafamés, Castellón.
Galeria da Barra, Barcelona.

1972 Fira del Gravat, Galeria AS, Barcelona.
Exposição Nacional, Villena.
Intemacionale Kunst Messe, Basileia.
Intemacionale Markt Fúr Actuelle Kunst, Düsseldorf.

1973 Grupo Bulto, Villamalea, Albacete.
Grupo Bulto. Villar del Arzobispo, Valência.

1974 Actividades com o grupo Bulto (exposições, confe-
rências, colóquios), por diferentes povos e cidades.

1975 Faculdade de Filosofia e Letras.

1976 Els altres setanta cinc anys de Pintura Valenciana.
Grupo Bulto. 
Mural 400 metros em Pedralba, Valência.
Grupo Bulto. Mural 600 metros em Mislata, Valência.

1977 Galeria Temps.

1981 Exposição na Escola de Peritos Industriais, Valência.
Villar del Arzobispo, Valência.

1982 Exposição de Gravuras, Urbino.

1986 Circulo de Belas Artes, Valência.

1988 Galeria My name is Lolita Art, Valência.

1989 Interarte.
Finisecular, Centro Cultural Mislata, Valência.

1993 Villart, Câmara de Villar del Arzobispo, Valência.

1994 Convidado para a exposição Abanico Hispano
Cubano, Cuba.

1995 Fondos de Arte de la Universidad Politécnica de
Valencia, Interarte.
IVAM Centre del Carme.

1996 Arco. Direcção Geral de Museus.
Últimas aquisições do IVAM.

1997 Heterogénea:
Miami, Centro Cultural Espanhol.
Queretaro, México, Galeria Libertad.
México, Centro Cultural de Calderoyta.
Castelló, Diputació de Castelló.
Valência, Reales Atarazanas.
Alicante, Sala Calle Mayor.

1999 Arteba, Buenos Aires.
Feira de Arte, Miami.

2000 Feira de Arte, São Paulo.
Artistas Valencianos 2000, Espai D’art Lambert,
Jávea, Alicante. 
Imágenes Yuxtapuestas, Museu da Paixão, Valadolide.
Imágenes Yuxtapuestas, Museu Pablo Serrano,
Saragoça.

2001 Círculo de BB.AA., Madrid.

2002 Arteba, Buenos Aires.

2003 Lloc Lliures – Javea.
Fashion Art. Museu Nacional de Belas Artes de
Buenos Aires. 
Juguetes para Icaro. Museu de Arte Moderna de
Santo Domingo.

2005 Circulo de Belas Artes, Valência.
Palau da Musica, Valência.
Fashion Art. Valência, Buenos Aires, Montevideo,
Santiago do Chile, Bogotá, Cartagena das Índias,
México DF, Cali, Medellin, Guayaquil.  
Museu Afro-Brasileiro, São Paulo.
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