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Máis alá da paisaxe 

Pode que iso sexa o que fan tódolos pintores: pinta-lo que non se ve a través do que se ve; en calquera caso, iso é o que fai –con seguridade- 
Lito. E non porque haxa “algo” alén do horizonte da pintura; senón que, precisamente porque non hai “nada” fóra da pintura; porque “todo” 
está aí, á vista, é polo que “o pintor que se mancha pintando” nos invita nas súas vistas a ve-lo que temos diante, a enfoca-la nosa atención 
na superficie, coa intención –estou convencido- de que sexa ela mesma a que nos leve a desvela-la presenza da imaxe; a espila; a descubri-lo 
que agocha nas súas entrañas. Porque “máis alá´” quere dicir –na pintura de Lito- “detrás”; “dentro”; o que se mostra dentro da pintura 
mesmo. Ver sen deixar de ver; ver a pesar de ver: velaí unha maneira de “abri-los ollos”; de mergullarse no fondo das acuarelas; de –
ironicamente- atravesa-lo espello. As paisaxes dese “novo mundo” creado por Lito, aínda que líquidas, revélannos aparencias grávidas; mares 
densos; montañas enraizadas, tutelares. Nese “mundo”, as figuras humanas, os animais e os espectros xorden das marxes e adéntranse na 
néboa. A primeira vista non se ven, calquera diría que marcharon; pero aí seguen, ausentes, alentando. Si, mirándoas ben, as acuarelas de 
Lito respiran, latexan: “viven” máis alá da paisaxe. 

Manuel M. Romón 
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Courel 

Acuarela_papel 48x103 cm  !! !!



 !!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Da serie Río da Riveira 
Acuarela_papel 27x37 cm 
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Alvariños!
Acuarela_papel 48x107 cm !
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Da serie Río da Riveira 
Acuarela_papel 27x37 cm !!
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Errepidia 

Acuarela_papel 42x93 cm !!!!!
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Lito Portela (Cangas, Pontevedra, 1958), creador de longo percorrido que forma parte da nómina de artistas da galería desde os seus inicios, coñecido 
polas súas esculturas orgánicas, nesta ocasión presenta unha selección de pinturas que se nutren da natureza como fonte de inspiración, unha 
constante en toda a súa carreira. !
Paisaxe líquida, título que define este derradeiro proxecto artístico de Lito Portela e que se articula en base a tres elementos: o medio utilizado para 
crear as súas obras, o retorno da súa interacción coa paisaxe e a identidade do territorio como espazo que configura o carácter da súa vida. Líquida 
porque ten que ver coa técnica empregada, a acuarela, executada cun virtuosismo extraordinario que se move entre o real e o figurado. Líquida polo 
carácter efémero das sensacións que se dilúen nos recordos, pola dificultade de reter pra sempre as emocións que nos produce a beleza. Líquida pola 
influenza atlántica que dota as súas paisaxes dunha húmeda e singular identidade. Nesta exposición pódense ver grandes e pequenos formatos, 
obras que non foron pintadas do natural cunha intención descriptiva, senon que nacen do inmaterial que o artista atrapa da paisaxe cando a mira. 
Como di Manuel M. Romón, nun apunte a propósito deste último traballo de Lito, “pinta o que non se ve a través do que se ve”, e faino seu e nos fai 
participar, desde unha óptica contemporánea, dunha mirada idealizada, poética e romántica hacia a nosa contorna natural, mediante imaxes creadas 
para buscar respostas e para mergullarnos nesos mundos de ficción, e tan reais á vez, “vistos” polo  “artista”. !
Lito Portela comeza moi novo a súa carreira artística, centrando a súa atención no medio natural máis próximo, reflexionando e desenvolvendo un 
exhaustivo i esixente traballo de taller, investigando e experimentado novas técnicas e formas de expresión. Ao longo da súa traxectoria mostrou 
unha especial predilección polas formas orgánicas, alternando etapas figurativas e abstractas que parten do máis próximo para expresar os valores 
máis universais. Cunha longa carreira expositiva, o seu traballo foi premiado en numerosas ocasións e as súas obras forman parte de importantes 
coleccións de arte públicas e privadas.  !!!!!!!!
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