Juan Carlos BENEYTO

Febrer 2009

Juan Carlos Beneyto

FLAMICELL Art Contemporani
Contemporani presenta una mostra de l´ obra que Juan Carlos
Beneyto ha realitzat entre els anys 2006 i 2009. Es tracta d´una selecció de 21
quadres que visualitza el canvi que s´ha produït en el seu treball als darrers anys.
Beneyto continua treballant dins l´abstracció geomètrica, un camp que coneix i treballa
des dels inicis de la seva carrera artística als primers anys vuitanta. Però, si llavors
l´emparentaven amb l´abstracció gestual i cromàtica, més en la línia dels
suprematistes i constructivistes, o posteriorment, dins l´abstracció geomètrica
d´estructures amb reminiscències cubistes, relacionades amb Juan Gris o Gerardo
Rueda, actualment ha pres un nou rumb.
Aquesta evolució és el que plasma la mostra. En algunes peces -Oblicuo, Balanza,

Trigonométrico- percebem el rastre de Malévich i Rodchenko en el tractament de les
formes geomètriques simples, l´ elecció d´un cromatisme de tons bàsics i la tècnica del
collage.
En canvi en les obres de recent factura, trobem un treball on els plànols geomètrics
conformen curioses formes que veiem possibles però són irreals. Són estructures
enginyoses i imaginatives en les quals Beneyto reflexiona sobre la descomposició de
la llum, essent l´element que modula la forma dins l´ espai, tot diferenciant un de
l´altre. Per la mateixa raó usa la gama dels grisos. Si les línies són l´ombra que atrapa
la llum, corresponent al negre, la gradació de la llum es tradueix en infinites gradacions
de grisos.
Mitjançant l´ordenació matemàtica i la racionalitat, Beneyto crea un mètode de
composició subjectiu d´ espais irreals; la seva manera íntima de llegir i descompondre
la realitat. Tal i com Mondrian o Frank Stella han deixat la seva empremta convertintse en un inflexió dins l´abstracció, Beneyto representa un pas més en el terreny
l´abstracció geomètrica, un camp que continua vigent amb figures contemporànies
com l´austríac Heimo Zobernig, del qual Beneyto s´hi desvincula per seguir el seu
camí particular.

