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Nicolás Ortigosa
Obres 2002-2018

Nicolás Ortigosa presenta un recull d’obres que 
mostra setze anys de la seua trajectòria artística.

Aquest projecte parteix de la sèrie Divina comèdia 
(2005-2014), pertanyent a la Col·lecció Per Amor a l’Art, 
i inclou altres treballs representatius de l’artista, com 
una mostra dels seus dibuixos i gravats més actuals, així 
com una selecció de Quadres tapats (2002-2018), que 
s’exhibeix per primera vegada.

Dibuixos 2018. Cortesia de l’artista © Nicolás Ortigosa

Quadres tapats, 2002-2018.  
Cortesia de l’artista © Nicolás Ortigosa

L’exposició, comissariada per Nuria Enguita i Vicent 
Todolí, s’acompanya d’un catàleg que inclou textos 
d’Ángel Calvo Ulloa i Julio HontanaDivina comèdia. Infern, 2005. Col·lecció Per Amor a l’Art © Nicolás Ortigosa

“(…) Nicolás Ortigosa va desplegar una 
interpretació de la Divina comèdia de 
Dante Alighieri que, llapis en mà, va 
decidir esbossar a mida que llegia el 
text. Ortigosa iniciava llavors, mitjançant 
diferents tècniques, una recapitulació de 
les imatges mentals que li sorgien segons 
que avançava en la lectura. L’amplitud de 
formats i suports guarda relació amb les 
anotacions fetes d’una manera urgent 
sobre qualsevol paper a mà, i cobra en 
conjunt un caràcter més líric que il·lustratiu 
en el qual Ortigosa pren el dibuix per a 
desxifrar, una a una, les escenes que cada 
cant suggeria. La manera en què el projecte 
va prendre forma en situa la pràctica en 
una tradició del dibuix vinculat potser més 
a un llenguatge abstracte que a la solució 
figurativa a la qual aparentment remeten. 
Conta, pot ser que més, pel que oculta 
que pel que mostra. (...) Si els dibuixos que 
componen la Divina comèdia abasten deu 
anys de la seua producció i desemboquen 
en la que ell considera la seua primera 
exposició, la que entén com a iniciadora 
del seu procés de maduresa com a artista, 

la seua sèrie de pintures tapades naix 
després d’haver pres la decisió de cobrir 
amb oli negre tota la seua obra sobre llenç 
fins llavors. Els cent quinze Quadres tapats 
des del 2002 s’han convertit en una sola 
obra que planteja eixe conflicte ja vell entre 
allò ocult i allò revelat. El negre, per mitjà 
d’una capa uniforme, acaba portant a la 
superfície gestos de la pintura anterior que 
desperten el dubte i ens obliguen a mirar 
a contraclaror, cercant formes, lluentors i 
pistes sobre el perquè de la decisió, que 
pren quasi un grau d’epifania. No es pot 
evitar pensar en altres exercicis purificadors 
com el de John Baldessari cremant tota la 
seua producció pictòrica en els setanta per 
a després fer-ne galletes amb les cendres 
i prometre’s a si mateix no fer més art 
avorrit. (...) El dibuix de Nicolás Ortigosa 
retorna un gest de postguerra, pròxim a 
l’obsessiva manera de traçar les línies de 
Hans Hartung, o a la capacitat de tocar fons 
com ho va fer Zoran Music en mostrar-nos 
que El aquelarre o La romería de San Isidro 
de Goya també podien ser Dachau.”1

1 Extractes del text “Treballar en els límits” d’Ángel 
Calvo Ulloa per al catàleg d’aquesta exposició. 


