
Cando Ánxel Huete comeza a pintar, na metade da década de 1960, 
as convencións da representación na pintura xa foran abandonadas 
e mesmo os termos utilizados durante séculos para referirse a ela 
deixaran de ter sentido: a pintura xa non era ilusionista, senón plana, 
sen profundidade, polo que a oposición complementaria entre fondo  
e figura non funcionaba como recurso. A pintura xa non era 
autónoma, senón chea de impurezas, vinculada a contextos sociais 
e históricos concretos, en contraposición ao mito da arte abstracta 
como algo puro e autónomo. Malia a clara adscrición de Huete á 
abstracción, e do abandono que fai axiña da pintura representativa, 
non podemos obviar as complexidades que se agochan tras esta 
afirmación, dada a amplísima extensión semántica do termo. Así, 
o achegamento de Huete á abstracción esixe unha aproximación 
semántica, pois o artista non ve contradición entre signo e 
abstracción, e o diálogo coa figura é unha presenza constante  
na súa obra. 

Entre 1975 e 1979, en series como as Xanelas, as Chaves e os Recortes 
do espazo, que podemos ver nesta sala, percibimos un reducionismo 
das formas, onde o referente figurativo ou icónico —aparatos de 
castigo, cadeiras eléctricas, cepos— introduce esa dialéctica figura-
abstracción que será unha constante na pintura de Huete e que 
cuestiona que os referentes figurativos reduzan o carácter abstracto 
da obra. «Posiblemente diminúe o sentido abstracto» —explica o 
autor—, «pero só nesa comprensión convencional, tradicional e 
ahistórica da abstracción. Teño a seguridade de estar a traballar 
sempre no estrito campo da abstracción e nunca pensara na 
posibilidade de ser entendido doutro xeito».

O debate sobre a abstracción



En 1978 pinta A lousa de Franco, unha ancoraxe co real. Os títulos 
están sempre incorporados, xunto ao ano e lugar de realización, no 
reverso das pezas, vinculándoas co exterior. Serán, ao longo da súa 
traxectoria, un elemento fundamental que condiciona a lectura das 
obras e desdobra o seu significado situándoas nun tempo. Os títulos 
funcionan como suplementos que nos axudan a marcar similitudes 
ou diferenzas, afastando, por exemplo, pezas como A lousa de Franco 
das formas e o cromatismo das Chaves, serie á que pertence: formas 
secuenciais que repiten un motivo baseado no xogo popular da 
chave, variando composición e cor.

Con Román Pereiro, Guillermo Monroy, Menchu Lamas e Antón 
Patiño, Huete viña falando da necesaria reflexión sobre unha 
Transición que tiña que transcender a política. Formulan un ideario 
que vai desembocar na exposición Atlántica. Últimas tendencias das 
artes plásticas en Galicia (Baiona). Foi a primeira de cinco mostras 
que, cunha vontade renovadora, se sucederían entre 1980 e 1983. 
Huete expón en Baiona a serie Surtidores, unhas bombas de gasolina 
pintadas entre 1979 e 1980 que constan duns elementos verticais que 
se repiten ao longo do lenzo e inciden na planitude da pintura. 



Ánxel Huete chega a Alemaña en 1969 despois de estudar en 
Barcelona entre 1965 e 1968, onde abandonara o ruralismo 
expresionista das súas primeiras obras e onde comezara a pintar, 
despois dunha viaxe a Londres, os personaxes caricaturizados da 
súa serie pop: curas e sátrapas retratados con deliberada torpeza 
e atados a referentes reais, tamén no seu significado. En Berlín 
ingresa na Hochschule für bildende Künste (hfbk), onde estuda 
ata 1972 co profesor Hann Trier, que o introduce na linguaxe 
da abstracción. Vincúlase ao Partido Comunista no exilio e 
opta polo «realismo abstracto», termo referido a unha práctica 
artística de carácter marxista que xorde como crítica ao realismo 
soviético stalinista. Será unha maneira de manter a influencia 
ideolóxica do método de análise marxista nun momento onde o 
pulo da arte europea-americana abre o camiño da arte. 

En Berlín, para encabezar as manifestacións de denuncia do 
famoso Xuízo de Burgos (1970), pinta en grandes soportes 
os retratos dos presos xulgados. Presenta as primeiras obras 
abstractas en exposicións colectivas de estudantes en Alemaña 
e comeza a trasladar da pintura á escultura o seu interese 
polo movemento. Neste ano produce as primeiras esculturas 
móbiles, exercicio que vai retomar en distintos momentos da 
súa traxectoria, e participa por vez primeira, cunha escultura 
abstracta —hoxe desaparecida e cuxa fotografía reproducimos 
nesta sala— na III exposición de arte ao aire libre da praza da 
Princesa en Vigo (1970).

Huete aborda a abstracción en series como Ensaios sobre  
a violencia —pintada tras a morte do seu pai en 1971— ou 
os Azuis xeométricos (1974-1975), nas que avanza desde o 
movemento ata o rigor xeométrico a fin de explorar o amplo 
campo de representación visual á marxe da representación 
figurativa. A súa aproximación ao realismo abstracto, 
vinculada a lecturas da época berlinesa e á militancia no pc, 
vai desaparecendo progresivamente cando regresa a Galicia, en 
coincidencia coa crítica ao partido, que abandonará en 1977.

A formación: do pop á abstracción

Arte e ideoloxía



O traballo en series, metodoloxía que Ánxel Huete manterá ao longo 
da súa carreira e que acentúa o carácter procesual e encadeado da 
súa obra, permítenos apreciar o progresivo aumento da xestualidade. 
Durante a década dos oitenta, amplía a escala para aproximarse á 
proporción humana e comeza a darlle importancia á xestualidade 
como programa de indicialidade. Será un longo traxecto prolongado 
en diferentes series ata os anos noventa, onde se producirá un xiro 
no seu traballo ao desprenderse de calquera pegada física persoal. 

Xorden nos oitenta series como Amigo, dedicada ao pintor 
Guillermo Monroy, finado en 1982 namentres Huete regresaba da 
súa segunda viaxe a Nova York. Emprega marcas icónicas, tamén 
texto —insistindo na relación entre obxecto referencial, ámbito 
pictórico e palabra—, xunto aos que asoma o branco do soporte, 
unha infiltración do real na superficie do lenzo ou do papel. Os 
fondos teñen cada vez máis protagonismo, o que anticipa a obra 
futura, pero se manteñen no mesmo plano de superficie cá forma.

En 1986 comeza a traballar na serie Fellini, unha reflexión 
sobre a realidade e o seu reflexo, e sobre o relato dentro do relato. 
Presenta na 9ª Bienal Nacional de Arte de Pontevedra o díptico 
Fellini due volte, onde amplía as pinceladas longas que percorren os 
cadros en toda a súa extensión. As cámaras cinematográficas son 
unha alusión a Roma, de Federico Fellini, filme no que o equipo 
realizador improvisa tomas sobre eles mesmos durante un atasco na 
autoestrada ao regresar dunha xornada de rodaxe da propia película. 
Huete continúa a traballar con certo automatismo xestual. 

En Baiona, onde cada verán Román Pereiro organizaba encontros 
entre artistas e escritores na súa finca d’O Toutizal (Baiona Horizonte 
Atlántico, 1988), presenta Huete un conxunto de esculturas móbiles, 
exercicios que nos remiten ás primeiras experimentacións coa 
escultura en Berlín, en 1970, e que retomará en distintos momentos 
da súa traxectoria. Constitúen estas pezas unha práctica transversal 
á pintura e cunha continuidade ao longo das décadas. Os grandes 
móbiles presentados en Baiona non son máis ca diálogos coa 
paisaxe que asoma xunto ao seu estudio, agora en Domaio, na 
ría viguesa, sito fronte aos estaleiros e guindastres do porto de 
mercadorías vigués. Son sobrias e monocromas, totalmente afastadas 
do expresionismo dos traballos anteriores. A orixe do progresivo 
desprendemento de Huete da xestualidade podemos situala neste 
momento, pois na exposición de Baiona, ademais das esculturas, 
amosou pinturas case monocromas que avanzaban problemas como 
a repetición, a serialidade ou a escala, calidades da súa última obra.

O xesto e a presenza do autor



Os anos oitenta clausúraos, en Europa, unha documenta de Kassel  
—a número 8, en 1987— que se centra na integración funcional da 
arte. Coincide co desprazamento dos expresionismos e a aparición 
dunha nova abstracción relacional que recupera a ideoloxía e o 
significado das obras pintadas. Comezaba Huete, neste momento, 
un proceso de síntese que ía desembocar na redución da pintura ao 
grao cero, proceso que se iniciou coa serie das resinas de poliéster 
que pinta no verán de 1991 no taller do artista Xurxo Oro Claro, 
en Allariz. Nestes traballos xa se perciben dous dos aspectos 
fundamentais na súa obra: a contemplación do pintado como algo 
que ocorre na superficie do soporte, e a vontade de potenciar o 
efecto de «albanelería», cunha execución que semella espontánea, 
utilizando só unha cor sobre a tea, que serve de fondo. Son recursos 
recoñecibles na serie Fenicia, na que continuará traballando de xeito 
paralelo ás resinas, e na que tamén persegue o efecto da pintura  
«de albanel». 

En 1992, Huete presenta nunha exposición na Casa das Artes de 
Vigo a serie Fenicia e as resinas, xunto á escultura Cereixas —
unha peza que funciona como ampliación escultórica dunha das 
resinas pintadas en Allariz— e ao cadro Ulrike. Ulrike Meinhof, 
obra que volve sobre o seu pasado como estudante no Berlín da 
RAF (Rote Armee Fraktion-Fracción do Exército Vermello) e, ao 
tempo, homenaxea ao poema que Méndez Ferrín dedica a Ulrike 
en Con pólvora e magnolias. A obra trae á memoria a escura morte 
de Meinhof, por medio das luces e os baleiros do negro, que 
evocan unha cela, pero, sobre todo, por medio do título. Os títulos 
funcionan ao longo da traxectoria de Huete como recursos que 
sitúan a imaxe no ámbito do real e provocan unha lectura crítica  
do proceso creativo, sempre relacionado con acontecementos  
e feitos sociais. 

Inicio do proceso de síntese



En 1993, Ánxel Huete presenta no Museo Municipal de Ourense 
unha serie de obras practicamente monocromas, fondos planos  
nos que se debuxan obxectos xeométricos e trazos mínimos.  
A serie Aura de Chirico convive coas referencias mariñeiras das pezas 
das series Océano e Naufraxio, traballos nos que a continxencia 
empeza a ocupar un lugar relevante, así como a depuración que 
anuncia a futura desaparición da iconicidade. Un proceso de síntese 
que coincide coa esquematización dos elementos simbólicos, 
co reducionismo cromático como indicio de austeridade, e con 
esa aproximación ao monocromo que sitúa estes traballos como 
precedente da pintura de albanel. Huete comeza a traballar con 
cemento en series inspiradas nos muros de formigón dos espazos 
en construción. Percíbese un cambio na concepción procesual e 
conceptual do acto pictórico, que camiña cara a unha friaxe radical, 
dirixida á decidida vontade de ocultar a man do autor. 

Aproximación ao monocromo



En 1997, Ánxel Huete presenta a exposición Man de cal/Albanelería 
fina no Dobre Espazo do Centro Galego de Arte Contemporánea 
(cgac), unha sala que funcionou como sinal de identidade do 
museo galego durante os primeiros tempos. A proposta, unha 
reflexión sobre o mesmo acto de pintar, resólvese con cores case 
planas, en sectores cromáticos divididos en catro partes por dous 
eixos ortogonais, formalizando no espazo a idea de pintura de 
parede e de pintura de albanel, expresión que Huete toma dun 
poema de Joan Salvat-Papasseit que se refire á pintura do pintor de 
parede e ao uso de ferramentas e técnicas dos pintores de brocha 
gorda. Na intervención conviven aspectos orgánicos e mecánicos, 
o xesto e a factura. Asoman os rastros do proceso pictórico na 
pincelada xestual e na iconicidade, formas baseadas nos debuxos 
e notas feitos por albaneis e técnicos durante as obras, símbolos 
destinados a ser tapados por outros paramentos. Comisariada polo 
artista e escritor Manolo Figueiras, Man de Cal é parte da serie de 
traballos Albanelería fina, caracterizada polo uso de cores planas e a 
desaparición de calquera pegada recoñecible. 

Foi Figueiras o autor que mellor interpretou os cambios no 
cromatismo que marcaron as distintas etapas na pintura de Ánxel 
Huete, ese tránsito das cores frías ás máis vivas, entendendo a cor 
como código non exento de ironía: tanto na intervención do cgac 
como nos traballos que se expoñen nesta sala, é recurrente o uso 
dunha combinación cromática que nos lembra a bandeira alemá. 
Unha nova homenaxe ao Berlín da época de formación.
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Pintura de albanel Pintura de albanel



O proceso de síntese na obra de Ánxel Huete discorre pola 
monocromía, o oposto ao xestual. Busca fórmulas para citar a 
existencia que subxace, a perda de memoria pública, a manipulación 
e o esquecemento: tapa, cobre, censura, oculta, disimula, enterra, 
sepulta, agocha, invisibiliza. Un proceso que se prolongará 
durante dúas décadas en series como Océano, Albanelería fina, ou 
Ocultacións.

Huete chega á cuadrícula eliminando todas as capas de 
representación, partindo da renuncia —nunca feita de todo— 
aos elementos icónicos da pintura. As alteracións que ocorren na 
superficie do lenzo van transformando as liñas ata fundilas co fondo, 
eliminando a duplicación de planos e dialogando co que subxace. 
As Retículas, que expón por primeira vez na galería Clérigos (Lugo, 
1996), son o primeiro dos traballos destinados a evidenciar a 
desaparición de calquera rastro de referentes recoñecibles. Emprega 
recursos como a monocromía ou a continxencia, intervindo na tea 
pero deixando que sexa o proceso o que aporte a solución pictórica. 
Non hai guión nin planificación previa, pero si unha decidida 
vontade de ocultar a man do autor. Huete agarda pacientemente 
a que transparente a ortogonalidade, producida polo esvarar da 
substancia pictórica líquida sobre a superficie do lenzo, e xerando 
redes, retículas ou tramas que empurran a superficie do soporte a un 
segundo plano.

Na serie Ocultacións (1999-2000) anula todo sentido representativo 
coa pintura sobreimposta á presunta representación mimética. Outra 
vez o título xera un ámbito complementario, un desprazamento do 
significado: a serie trata sobre a destrución do pasado e funciona 
como unha crítica á perda de memoria que leva á destrución da 
identidade. Podemos ler as pezas como un comentario sobre a 
cultura mediática e a ocultación programada da memoria pública, 
sobre a anulación do propio polo imposto. Cada obra é un fragmento 
dunha serie maior, indefinida, que funciona non como finalidade, 
senón como proceso. Unha sucesión que transforma a percepción en 
experiencia performativa, un despregamento durante o cal, xunto ás 
afinidades —ese fondo monocromo verde ou amarelo—, chámannos 
a atención as diferenzas, os accidentes, as áreas escuras ás que Huete 
designa «lagoas de sombra». Procesos de desuniformización da 
regularidade.

A anulación do sentido presentativo



Ánxel Huete nunca deixou de pintar, pero hai xa tempo que, nese 
afán reducionista, deixou de usar o pincel na súa obra, recorrendo 
a ferramentas como esponxas ou fumigadores para conseguir as 
superficies neutras e planas que tamén eliminan todo rastro de 
autoría. En nós —a morte do autor traducirase nun nacemento do 
lector-espectador— recae a tarefa de entrar na obra, de producir o 
significado neses intervalos que se xeran no espazo da recepción, 
de ler entre os estratos que desoculta a serie Estrutura da memoria 
(2000-2002), cadros de grande formato cuxa vontade antiicónica 
suxire unha denuncia dos mecanismos invisibles que manexan 
as estruturas de poder. A ideoloxía que subxace nesta serie vén 
reforzada, de novo, polos títulos, o fío condutor entre emisor-obra-
receptor: Memoria de Ruanda, Memoria de Dubrovnik, Memoria 
de Sierra Leona. Palabras que nos sitúan nun espazo relacional, de 
disolución entre o persoal e o político ou entre o íntimo e o público. 

Da nosa actitude mental dependen tamén series máis recentes  
como Invisible, Causa subxace ou as homenaxes a Pierre Bonnard 
(2002-en proceso). As obras falan da existencia de algo oculto, 
situado baixo a superficie, detrás da pintura. Huete revisa a tradición 
da abstracción nestas últimas pezas, nas que o xesto iconoclasta 
reafirma a súa posición crítica. Desaparece o referente icónico,  
pero non os aspectos discursivos. No discurso da ocultación radica 
o carácter ideolóxico dos seus últimos traballos, porque «no proceso 
de tapado está o proceso da sociedade global, onde todo o que non é 
visible non existe». Así resume Huete o achegamento ao real a través 
da abstracción e dun proceso de autoafirmación e decodificación que 
apela ao intelecto. Unha obra aberta que xera valiosas fisuras para un 
exercicio de pensamento e crítica.

A experiencia estética e a experiencia real


