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TRAXECTORIA MENCHU LAMAS
Menchu Lamas é unha pioneira e revolucionaria da arte contemporánea galega.
Nada en Vigo, e tras unha infancia en Venezuela marcada pola antítese cromática coa súa cidade de orixe, chegaría á madrileña Institución Artística de
Ensinanza motivada polo interese na fotografía. Alí estudou deseño gráfico,
mentres creaba un forte vínculo con outros galegos cos que compartía inquedanzas culturais.
Ao longo dos 70, os intereses comúns manifestáronse a través dos colectivos vangardistas aos que estivo asociada. Militou na revista Loia e no grupo
Rompente, ao tempo que comezaba a súa traxectoria artística co Colectivo da
Imaxe, que a levaría a expoñer en 1974 nunha mostra conxunta na Praza da
Princesa de Vigo.
A década seguinte determinou a súa progresión co nacemento do grupo
Atlántica (1980), do cal foi co-fundadora e única representante feminina. Esta
nova xeración supuxo toda unha renovación estética por medio do cuestionamento das limitacións artísticas, fenómeno que traspasaría fronteiras, simbólica e físicamente.
Menchu Lamas é o claro exemplo dos éxitos colleitados pola xeración. Tras a
súa primeira exposición individual no 1982, non deixou de participar en mostras
e feiras dentro e fóra do país, converténdose na artista plástica con maior
proxección internacional.
A súa obra é un universo abstracto mesturado cunha figuración simbólica, que
en ocasións, se manifesta a través do baleiro das formas. O cadro de gran formato como espazo habitado de xeito físico e mental, onde o forte cromatismo
—que xunto ás dimensións nos evocan o Expresionismo Abstracto Norteamericano—, acolle nas súas tonalidades vibrantes as pegadas dunha iconografía
autóctona, viaxando coa súa linguaxe expresiva do monumental ao íntimo.
Lucía Hidalgo

VIEIROS DA COR
Entendo a pintura como unha coexistencia de factores
expresivos onde a xeometría, a memoria das formas,
a pegada xestual da materia acadan un equilibrio dinámico.
A vitalidade da contorna, as fronteiras vibrantes entre
os eidos da cor. Un espazo que xera un hábitat simbólico. Amálgama onde han fusionar a suxestión da
liña, as siluetas sensoriais, os procesos expansivos da
ollada.
Percorridos e sendeiros que amosan a acción pictórica como encontro entre latexo simbólico e realidade
física. A imaxe e unha construción visual, un punto de
encontro entre as vibracións da cor e mais a metamorfose da realidade.
Encrucillada activa e pulsións perceptivas.
A arte é a síntese do real.
Menchu Lamas
MENCHU LAMAS
As tuas pinturas son un golpe seco na terracomo as fontes son ferventes e sanadoras.
As lùas do Larouco alumean cores viventes dos entroidos.
O teu tròpico experimentado e albiscado primeiro nas luces atlànticas,
tingue tramas de teares,
transformando tempos e fronteiras arraidas en màns que son às.
Braulio Vilariño.

