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Ter sentimento de vergoña signifi ca que te estás confrontando con algo incómodo, algo alleo, algo no que 

non te recoñeces ou que descoñeces que che pertence. Sentir vergoña polo que un está a facer é sorpren-

derse do que un está a facer. É un bo comezo e, a partir de aí, un debe esquecerse de si mesmo. A vergoña 

de ex-hibirse e o gozo cando un consegue ir máis aló. Dáme cousa e por iso continúo. Esa cousa: o risco de 

mergullarse na incerteza. Aí está a emoción e a explosión, do mañá.

O prefi xo per- etimolóxicamente signifi ca “a través”, polo que perencontro signifi ca “a través do encontro”. 

Un encontro que describo non como un enfrontamento, un intercambio, disolución, comunicación, trans-

misión, contacto ou identifi cación, senón como una conxun-ción. Esa conxunción crea “esa cousa” que 

ten o poder de transformar a un nivel perceptivo as identidades implicadas ao variar as súas contornas, para 

permitir a apertura cara a outra subxetividade que lles conecta co que están a ver dunha forma diferente, 

onde o inédito, o sorprendente dáse lugar.

 

 

Estar presente é unha cuestión de relación.
A relación a través do encontro. Un cambio no pensarse, no sentirse.

Esta exposición concibina nun principio como unha proposta de perencontro con dous artistas: Mårten 

Spångberg e Josu Bilbao. Ao fi nal o perencontro resultou ser coa propia exposición en si mesma. Eles foron 

os cómplices para que iso ocorrese e con eles pensei como expor este perencontro.
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Alejandra Pombo estudou Belas Artes, carreira á que só lle ato-
pou sentido por lle ter dado a posibilidade de realizar una tese de 
doutoramento baixo a dirección do escultor Juan Luís Moraza. Un 
longo período de investigación e escritura, duro e marabilloso, no 
que puido centrarse en por que estaba a facer o traballo que estaba 
a facer e que é o que o fai signifi ca-tivo. Naceu en 1979 e deulle 
tempo a presentar o seu traballo en diversos museos, festivais e 
centros de arte (unha lista quizais algo aburrida así que ímola sal-
tar). O seu traballo móvese por moitas augas : o cine, a escultura, a 
escritura, o debuxo, a pintura, a performance… pero sempre desde 
un mesmo barco, que é o seu modo de facer. Realizou numero-
sas residencias artísticas tanto na península e arredores, países do 
norte e saltando o charco, que lle permiti-ron producir o seu traba-
llo. Hai que destacar a primeira delas que, máis que una residencia, 
foi un proxecto: Mugatxoan. Con este proxecto tivo una relación 
de varios anos (2004-2010) e foi o seu primeiro apoio e contacto 
real co mundo da arte.

www.vampirillasilvestre.net


