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AS LUCES QUE SE ACENDEN
E SE APAGAN
Lusco tiña moitos botes de pintura, unha brocha e...
unha luz enriba da cabeza.
Pero el non sabía que facer con todo aquilo.
Un día a luz acendéuselle.
As dúbidas e curiosidades dos lectores sobre o proceso creativo
dunha obra de arte teñen resposta grazas a este libro, o primeiro
que escribe Ramón Trigo. O autor explica, cunha linguaxe
sinxela, que calquera traballo relacionado coa creación é unha
sucesión constante de probas e erros ata que se acada o
resultado desexado. A pintura é o claro exemplo deste debate
dialéctico do artista coa súa propia incertidume.
E cando está seguro o pintor de que a súa obra está rematada?
“Nunca”, responde Ramón Trigo. A súa forma de traballar non é
de todo metódica, pero os bosquexos -“moitísimos bosquexos”,
matiza- son unha ferramenta clave do proceso creativo. Porque
as ilustracións “non xurden por arte de maxia”, explica o artista.

■ Temática: arte
■ Idade recomendada:dende 8 anos
■ Técnicas: mestura de pigmento e cola,
collage, tinta, acrílico e témperas
■ Aplicacións: achegarlles aos lectores as
complexidades que rodean o proceso creativo,
inicialos en conceptos básicos (como as
temáticas dos cadros), afondar no oficio do
artista; do ilustrador de “O burato do inferno”
(Faktoría K) e “O pirata pata de lata”
(Kalandraka)

As lámpadas son o elemento simbólico deste libro; representan o
bulir de ideas que se produce na mente de Lusco: dende un
bodegón, ata unha paisaxe, pasando por un retrato ou un cadro
mariño, nada satisfai a este creador inconformista. Lusco invita
ao lector a ver máis aló dun simple lenzo: “Detrás dese cadro
está todo o que el quere pintar”. E todo o que o lector queira
imaxinar.
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