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EUTIQUIO
Eutiquio (Hellín 1956) es dóna a conèixer com a artista a finals de la dècada dels setanta, però
és en els anys huitanta quan comença a ser valorat gràcies a un intens treball creatiu que es
reflectí en nombroses exposicions col·lectives, individuals, carpetes d’obra gràfica i en la
participació en diferents certàmens de pintura i de dibuix. És un moment en el qual Eutiquio se
sent seduït per la investigació sobre els nous llenguatges artístics, per l’experimentació, per
l’art com a provocació i pel color.
Amb l’arribada dels noranta, el seu treball es relentitza, s’interioritza i es torna més mesurat,
potser en un intent de recerca del propi camí i del propi llenguatge plàstic. Les exposicions són
escasses, tot i que mai no deixa de treballar. L’obra progressa més lentament, es torna més
reflexiva i exigent, al preu de sacrificar moltes peces que abandona a mitjan realització. Entre
els anys 1996 i 1997 prepara, conjuntament amb amb el pintor Leguey, la mostra Da pie, en la
qual els dos artistes exposen una visió conceptual sobre el món del calcer, tan important a les
comarques del Vinalopó.
Després d’un treball amb argila que l’ha acostat al volums de la ceràmica, Eutiquio ha tornat al
seus orígens: al gust pels colors acrílics i olis, no poques vegades relacionats amb el cromatisme
de la fotografia. Ara, recupera les formes de la figuració per erigir com a centre del quadre la
figura femenina, no com a metàfora de la bellesa, sinó com a víctima de la societat actual. Per
això, en aquest nou cicle que ha iniciat ens presenta unes dones -lolites nabokovianes, o gairebéles quals, amb una part del rostre desdibuixat per una forma o altra d’agressió física o
psicològica, se’ns mostren en tota la seua feblesa. L’expressivitat del rostre, que ocupa la
major part del llenç diluïts els llavis, se centra en l’esguard esvaït i desemparat. Els colors que
hi predominen són els calents combinats amb el negre.
En les cinc obres que ara ens dóna a conéixer en aquest volum, l’artista continua la reflexió
sobre aquestes dones, que si en la novel·la de Nabòkov podien esdevenir botxins, ara són
víctimes de la societat capitalista, dominada pel consumisme, la publicitat, el culte al cos i a la
joventut, etc. Algunes de les peces s’acosten al collage ja que hi barregen retalls de revistes, la
tinta xinesa, l’aquarel·la o dibuixos del mateix artista. Aquest caràcter polièdric, alhora que
remarca la presència del sexe, subratlla el mateix desempar de la dona en tant que víctima de
la societat -de l’home, al capdavall- que la fa servir com a símbol sexual de qualsevol tema i
amb qualsevol excusa.

Biel Sansano
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