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Fundació Valvi

Perevalsky&Khoma: Diàlegs i encontres II. Aiguafort. 66,5 x 110 cm. 2006

El “sentit veritable” d’una obra és la suma de totes les lectures que se
n’han fet.
Agafo aquesta premissa –del crític d’art Eudald Camps–, com a pretext
per al cicle d’exposicions que presenta la Fundació Valvi sota el títol
genèric de «Memòria personal».
L’objectiu clar d’aquestes mostres extenses d’un sol artista, que omplen
els dos espais d’art de la Fundació, és treure l’entrellat del “seu sentit
veritable”. En el cas de Evdokym Perevalsky és més difícil, perquè la
seva àmplia obra va des del gravat a la pintura, passant per l’aquarel·la,
el guaix i, recentment, el collage. Tres facetes enllaçades entre si, que
haurem de discernir.
Evdokim Perevalsky quan arriba a Girona, l’any 1996, porta a la seva
carpeta uns gravats extraordinaris que havia estampat en el seu taller de
Kiev l’any 1993, juntament amb un company, Khoma. Aquests aiguaforts,
signats de forma dual, s’inspiren en mapamundis i plànols de ciutats
emmurallades inventades, de tal manera que voregen l’abstracció:
«Diàlegs i encontres». Aquí ja trobem una primera veritat en l’obra de
Perevalsky; és un artista que rastreja en l’època medieval. Els resultats es
troben, a parts iguals, entre el seu imaginari i la història. Més endavant,
durant tot un any i com a treball de carrera, investiga un altre tema
semblant: «Demonologia», que tracta mites universals religiosos que fan
referència a un llibre que l’artista diu que té de capçalera: Branca daurada,
de James George Frazer (1854-1941), basat en la màgia, la mitologia i la
religió. I, és clar, la investigació no s’atura. Ara ens presenta una obra
recent (2015-2016), basada també en històries antigues que Evdokym
enllaça amb els gravats, però que en aquesta ocasió realitza sobre paper
amb tècnica mixta: aquarel·la, guaix i collage. Sorprenent, és la paraula.

“les seves creacions contenen un desig de permanència que va més
enllà del temps físic, i en elles, el paisatge i la seva idea abstracta són
fruit d’un mateix somni”
Tornant a manllevar un text de l’Eudald Camps sobre el treball de
Perevalsky, trobem la resposta a la tercera anella de la cadena: el desig
de permanència dels seus paisatges, que són “ciutats invisibles” (anys
1994-1995) o “torres de Babel” (any 2008), fins arribar als “cementiris
industrials” (anys 2013-2014 i 2015).
El terrible pas del temps és el veritable lligam entre l’obra sobre paper
(gravats, guaixos i collages) i la pintura amb majúscules. Faig èmfasi en
la pintura, no per devaluar altres tècniques, sinó per realçar el fet que
la pintura de Perevalsky porta un segell tan exigent que es pot arribar
a contemplar amb els mateixos ulls escrutadors amb què hom mira la
pintura antiga en un museu. Els colors són dipositats sobre la tela de tal
forma que les veladures resulten infinites i ens fan oblidar el paisatge real
per capbussar-nos en una falsa abstracció.
Maguí Noguer
D IRECTO RA DE LA FUN DACIÓ VALVI
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Perevalsky&Khoma: Diàlegs i encontres I. Aiguafort. 74 x 110 cm. 2006

Oasi (detall). Aquarel·la i guaix sobre paper. 64 x 40 cm. 2011

Collage VII. Paper, aquarel·la i guaix. 51 x 59 cm. 2016

Collage III. Paper, aquarel·la i guaix. 45 x 32,5 cm. 2016

Collage II. Paper, aquarel·la i guaix. 45 x 32,5 cm. 2016

Aquarel·les sobre paper. 16,5 x 16,5 cm. 2014-2016

Sacrificium. Oli sobre tela. 150 x 200 cm. 2014-2015

El cementiri marí

Eudald Camps
h istOri A DO R de l’A rt

La nostra ombra, com la del poeta, es familiaritza amb el lent moviment del passat a base de projectar-se sobre les seves runes. Unes runes o maisons des morts
(«cases dels morts») que seguirien impel·lint-nos mitjançant l’execució d’una
subtilíssima dansa semblant a la que gronxa, reproduint el ritme de l’oneig
suau, els prats de posidònies. N’hi ha prou imaginant la coberta d’un vaixell enfonsat clapejada per taques de llum: tot de formes enjogassades apareixerien i
desapareixerien sobre el buc silenciós conferint-li l’aspecte d’una cosa animada,
d’un immens volum que respira, que s’estarrufa, que mandreja sense consciència en el seu parèntesi d’atemporalitat subaquàtica. El cementiri marí, vindria a
dir-nos el poeta, és ple de vida, però no d’una vida qualsevol: és vida prestada
pels que el miren. Espectadors esdevinguts artistes (poetes) en la mesura que,
amb el seu esguard, retornen el temps (i per al temps) a allò que, en absència
dels seus ulls amatents, romandria suspès i ocult en la penombra estàtica que
s’estén més enllà dels límits de la història.
Comencem parlant d’un poeta com Valéry per un parell de raons. La primera,
perquè el seus versos ens recorden quelcom molt útil a l’hora d’encarar les
pintures d’un artista com Perevalsky, és a dir, que no existeix «un sentit de
l’obra» que pugui ser comunicat de manera unívoca (expressat, per dir-ho ras
i curt, sense marge d’error). A l’apotegma valerià de «Il n’y a pas de vrai sens
d’un texte» (un dels puntals que van permetre a Umberto Eco desplegar la seva
cèlebre Opera aperta), en podríem afegir un altre de més general: el «sentit
veritable» d’una obra és la suma de totes les lectures que se n’han fet. I encara
més: aquest «sentit» sempre serà incomplert i inabastable en la mesura que,
per a ésser definitiu, també necessita les lectures que se’n faran (és la lliçó que
ens regala Borges amb el seu Pierre Menard, autor del Quijote). La segona raó,
tant o més important, rau en la mateixa pràctica de l’escriptura poètica i en
la incomoditat que segueix suscitant en els ànims de naturalesa, diguem-ne,
positivista: «La sociedad moderna —afirmava el gran Octavio Paz—no puede
perdonar a la poesía su naturaleza: le parece sacrílega. Y aunque ésta se disfrace,
acepte comulgar en el mismo altar común y luego justifique con toda clase de razones su embriaguez, la conciencia social la reprobará siempre como un extravío y
una locura peligrosa. El poeta tiende a participar en lo absoluto, como el místico;
y tiende a expresarlo, como la liturgia y la fiesta religiosa. Esta pretensión lo convierte en un ser peligroso, pues su actividad no beneficia a la sociedad; verdadero
parásito, en lugar de atraer para ellas las fuerzas desconocidas que la religión
organiza y reparte, las dispersa en una empresa estéril y antisocial».
La «inutilitat» del poeta és com la del pintor: fràgil però contestatària, obstinada
i, de retruc, perfectament incomprensible per a una societat hereva de totes les
quimeres modernes. Per a què serveix, doncs, l’art? La resposta pot semblar un
sofisma, però és justament aquesta: «La funció de l’art és no tenir-ne cap». Vist
així, per tant, l’art si que en tindria una, de funció, i a més una de molt important. I és que avui més que mai vivim instal·lats en un «oblit fundacional» que
té el seu origen en els albors de la modernitat, en el segle XVII o, si ho preferim,
en el sisme cartesià. Per entendre’ns: d’aleshores ençà, la continua afirmació
de l’especificitat humana, del seu poder, descansa en una idea d’infinitud dessacralitzada que troba en la ciència, primer, i després en la tecnologia —i avui
en la creixent virtualització del món— un argument progressiu que sembla ines-

Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.
Paul Valéry

gotable. D’això es tracta: davant de la idea clàssica d’un univers quiet i estable
—el primer motor immòbil d’Aristòtil—, la modernitat ens situa en un cosmos
en perpètua expansió; davant del creacionisme invariable —no només d’origen
cristià—, la modernitat contraposa l’evolució permanent de les espècies; davant dels ideals estoics o epicuris de felicitat centrats en l’acceptació conscient
de la realitat, la modernitat equipara quietud i mort fins al punt que només allò
que és capaç de créixer indefinidament —com ara l’economia— pot ser considerat un model vàlid: justament pel fet d’estar feta des del temps pausat de la
pintura, la proposta artística de Perevalsky interpel·la una modernitat sotmesa
a l’avidesa del desig (el mercat només funciona si tots ens comportem com
Tàntal, l’antiheroi tràgic condemnat a partir una gana i una set perpètues com a
).
càstig per la seva desmesura o
Sigui com sigui, els treballs de Perevalsky parteixen d’una realitat que, per poc
que s’hi miri, tothom pot constatar: la fallida de la utopia moderna s’expressa
prematurament en les seves despulles. De la mateixa manera que els artistes
romàntics van saber veure en les runes dels temples i esglésies l’ocàs d’una
civilització (i l’inici d’una nova era), l’ucraïnès visita els «cementiris marins»
de la modernitat a la recerca de les restes de naufragis recents on encara reverberen unes veus que intuïm com a inquietantment properes. Justament per
això, la desolació mai és absoluta: escletxes de llum actuen com a fars de vida
enmig d’una foscor poblada per éssers vençuts i per antigues ciutadelles derrotades per un enemic implacable que no és altre que el pas del temps. Només
la pintura, en sentit estricte, disposaria de la distància necessària per parlar-nos
d’aquest món: a diferència de la fotografia (només cal pensar en els registres
arquitectònics realitzats pel matrimoni Blecher als anys 70 del segle passat), un
producte tecnològic nascut per satisfer les ànsies d’immediatesa i reproductibilitat pròpies dels temps moderns (quelcom descrit a la perfecció per autors
aparentment dispars com poden ser Walter Benjamin o Charles Chaplin), la pintura incorpora la temporalitat en forma de duració. O, en paraules de Maurice
Merleau-Ponty: «L’art i especialment la pintura s’abeuren en una napa primària
ignorada totalment per l’activisme. Més encara: el pintors són els únics que
poden fer-ho amb certa innocència […] El pintor és allà, fort o dèbil en la vida,
però sobirà evidentment en la seva manera de remugar el món, sense cap altra
tècnica que la que els seus ulls i les seves mans es donen a força de veure-hi,
a força de pintar, entossudit en treure d’aquest món, en el que sonen els escàndols i les glòries de la història, teles que no afegiran res a la còlera o a les
esperances del homes».
Potser és des d’aquest «remugar el món» a la recerca d’una «napa primària»
que Perevalsky assaja de fer mapamundis que no remeten a res a banda d’ells
mateixos. Construïts amb retalls (restes de naufragi) i contra tot pronòstic,
poden orientar-nos: «deixeu de banda la raó ordenadora i confieu en la vostra
imaginació creadora», sembla que diguin; «recupereu el temps i la memòria de
les formes que, per culpa d’un present veloç i voraç, sou incapaços de percebre...» Com en aquella meravellosa pel·lícula de Bertolucci (adaptant la novel·la
homònima de Paul Bowles), s’imposa la necessitat de renovar el sentit profund
de les coses mitjançant una llarga passejada pel cementiri.

Babel. Oli sobre fusta. 40 x 40 cm. 2014

Torre VII. Oli sobre fusta. 40 x 40 cm. 2013

Torre IX (detall). Oli sobre fusta. 40 x 40 cm. 2016

Torre X. Oli sobre tela. 150 x 150 cm. 2016

Torre XII. Oli sobre fusta. 60 x 60 cm. 2016

Torre IV. Oli sobre fusta. 40 x 40 cm. 2013

Torre VI. Oli sobre fusta. 40 x 40 cm. 2014

Torre I (detall). Oli sobre fusta. 40 x 40 cm. 2011

Torre III. Oli sobre fusta. 40 x 40 cm. 2013

Evdokim Perevalsky és un artista nascut
a Kiev, Ucraïna, l’11 d’octubre de 1970.
Es va formar a l’Escola d’Art Taras
Shevshenko, i va continuar els seus
estudis a l’Acadèmia de Belles Arts de
Kiev on es va graduar el 1994 amb una
sèrie d’aiguaforts de gran format amb el
títol “Demonologia”.

Evdokim Perevalsky is an artist born
in Kiev, Ukraine, (10/11/1970) He was
trained as an artist at the Kiev State School
of Art Taras Shevshenko, and continued
his studies at the Kiev State Arts Institute
(Academy of Fine Art of Ukraine), where
graduated in 1994 with a series of large
format etchings titled “Demonology.”

Va exercir de professor de dibuix, pintura
i gravat a l’Universitat Politècnica de Kiev
des de 1994 fins a 1997, any en què es
va establir a Catalunya. Actualment és
professor a l’Escola Municipal d’Art de
Girona.

He served as professor of drawing,
painting and engraving at the Poligraph
Institute of the Technical University of
Kiev from 1997 he is living in Catalonia.
He currently teaches at the Municipal
School of Art of Girona.

La seva obra es troba en col·leccions
privades d’arreu del món i ha estat
adquirida per institucions públiques com
el Ministeri de Cultura i el Gabinet de
Presidència d’Ucraïna, diversos museus
de diferents ciutats ucraïneses o el Museu
d’Història de Girona.

His work is on display in private collections
around the world and has been acquired
by public institutions such as the Ministry
of Culture and the Chairman’s Office of
Ukraine, various Ukrainian museums as
well as the History Museum of Girona.

Ha participat en fires d’art nacionals i
internacionals, com INART, Fira d’Art,
Girona (2004-2006), Artexpo a Barcelona
(1996- 97), BART 09, Fira d’Art de
Barcelona (2009), De Arte a Madrid
(2004-2001), MARbart, Feria de Arte a
Marbella (2004-2011), LINEART a Gent
(Bèlgica. 2004-2011), Affordable Art Fair,
en les seves presentacions a Brusseles,
Londres, Amsterdam, Roma i Milà (20112013), i UP ART, Foire d’Art Contemporain,
a Lille (França. 2014-2015).
La seva obra ha estat exposada en diverses
galeries, com Galeria Tusset, Barcelona
(2000-2005), Galeria Sokoa, a Madrid
(2007), NO+ART3.14, Girona (2008),
Galeria “Fons d’Art” d’Olot (2010), Galeria
Omnium Ars, Platja d’Aro (2005-2014),
Galerie Alain Daudet, Toulouse (França)
(2014) Galeria El Claustre, Girona (20122015), Fundació Valvi, Girona (2009-11),
Museu Issac Albèniz i Sala Germans VilaRiera, Camprodon (2009-2015) i Galeria
Iturria, Cadaqués- Madrid (2014-2015).

Torre II. Oli sobre fusta. 40 x 40 cm. 2012

He has participated in several international
art fairs such as Inart, Art Fair, Girona
(2004-2006), Artexpo in Barcelona (199697), BART 09 Art Fair Barcelona (2009),
De Arte Madrid (2004-2001), MARbart,
Art Fair in Marbella (2004-2011) LINEART
in Gent (Belgium. 2004-2011) Affordable
Art Fair, in their presentations in Brussels,
London, Amsterdam, Rome and Milan
(2011-2013), and UP ART Foire d’Art
Contemporain in Lille (France. 20142015).
His work has been exhibited in several
galleries, including Gallery Tusset,
Barcelona (2000-2005), Sokoa Gallery in
Madrid (2007), NO + ART3.14, Girona
(2008), Art Collection Gallery, Olot (2010)
Omnium Ars Gallery, Platja d’Aro (20052014), Galerie Alain Daudet, Toulouse
(France) (2014) El Claustre Gallery,
Girona (2012-2015) Fundació Valvi,
Girona (2009-11) Museum Issac Albéniz
i Sala Vila-Riera, Camprodon (2009-2015)
and Gallery Iturria, Cadaqués- Madrid
(2014-2015).

Ha participat en projectes internacionals,
com les exposicions Història d’una
convivència, CC La Mercè, Girona- Tortosa,
Mataró i Laamperanta (Findlàndia, 20062007), o les mostres al Museu Nacional
d’Art d’Ucraïna i a la sala de la Unió
Nacional d’Artistes d’Ucraïna, Kiev (20062010). Les seves darreres exposicions han
estat les realitzades a la Llibreria Vitela de
l’Escala i al Centre Cultural La Mercè, de
Girona, amb el títol “Marevo”, el 2015.

He has participated in international
projects in Laamperanta (Findlàndia,
2006-2007), or the National Art Museum
of Ukraine and the National Union of
Artists of Ukraine, Kiev (2006- 2010). His
recent exhibitions (2015) have been held
in Llibreria Vitela (l’Escala) and Centre
Cultural La Mercè, Girona (exhibition
Marevo).

“Pintor d’una gran formació tècnica,
extremadament exigent, les seves obres
destil·len un gest pacient d’artesà. En
qualsevol dels seus paisatges s’hi percep la
recerca de la intemporalitat. La seva obra
varía des dels miratges que ofereixen les
cases atrapades per les aigües encantades
de rius com l’Onyar, fins a la recerca de
l’esperit de fàbriques dessolades o la
voluntat de captar l’esquelet de ciutats
engolides per les aigües. Les seves creacions
contenen un desig de permanència que
va més enllà del temps físic, i en elles, el
paisatge i la seva idea abstracte són fruit
d’un mateix somni “ (fragments de textos
diversos d’Eudald Camps, crític d’art)

Painter of great technical training,
extremely demanding, his works exude
the gesture of a patient craftsman. In any
of its landscapes is perceived the pursuit
of the timelessness. His work ranges from
the mirages of houses trapped by the
waters of rivers like the enchanted Onyar,
to the searching for the spirit of dessolated
factories, trying to catch the skeleton of
the cities engulfed by water. His creations
contain a desire for permanence which
goes beyond the physical time, and in
them, the landscape and its abstract idea
is the result of one same dream” (excerpts
from various texts from Eudald Camps,
art critic)

El cementiri marí. Aiguaforts, pintura i collage
Evdokim Perevalsky
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Torre XI. Oli sobre fusta. 60 x 60 cm. 2016

60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
63. GÀBIES REFUGI, PANOS MITSOPOULOS
64. EXP. DE MADURESA: 40 ANYS PICANT PEDRA, JOSEP CANALS
65. DUET: GLÒRIA CORTINA / RAFEL BOSCH
66. EXPOSICIÓ HOMENATGE: BEP MARQUÈS
67. L’ENIGMA DEL JO: SIDRACH (1938-1980)
68. JOSEP NIEBLA. De la tempesta a la calma
69. DUET: ... I PAPER, JOAN VILAJOANA / PERE MATAMALA
70. DUET: Móns paral·lels...en ressonància, Carles Torrent-Pagès /
Veig però no amb els meus ulls, Pau Baena
71. DUET: DISTANT NATUREs M. Álvarez Diestro / Natural Mystic Esteve Serra
72. DUET: Buscant a Ulysses Carlets / Intencionalitats Canet
73. EXP. DE MADURESA: ESCALES QUE NO MENEN ENLLOC, NARCÍS COSTA
74. EXP. DE MADURESA: COP D’ULL_70, PERPIÑÀ
75. DUET: Micromapping. Pintant emocions Jordi Serra /
Carn d’olla antropomòrfica Dani Buch
76. EXP. DE MADURESA: NÀUFRAG, BONAVENTURA ANSON
77. MEMÒRIA PERSONAL. LA PINTURA EXPANDIDA PERE BELLÈS
78. L’ESSENCIAL ÉS MIRAR. CLASSE MAGISTRAL, MERCÈ HUERTA

