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                               Pero no dejaré nunca que la forma llegue al fondo 
                               para que todo siga igual. 
                                                                                                 Carlos Oroza 

 
 
Tal vez estamos ante unha nova realidade. Ou sería máis preciso dicir que a mirada coa 
que percibimos o mundo está a mudar sen que a penas nos decatemos. Porén, eses 
cambios son as vibracións que adoito conmoven e inspiran o quefacer do artista, sempre 
en alerta –afinándose- os seus sentidos. 
 
Nesta exposición, Alfonso Costa sorpréndenos cun novo xiro ou paso adiante na súa 
longa e fecunda traxectoria. Unha viaxe exploratoria que, como ten escrito Manuel Rivas, 
referíndose á  autenticidade e fe creativa deste pintor, “lle permite afrontar crises, 
rupturas e desafíos expresivos coa serenidade de quen non teme ao baleiro”. E é 
precisamente nese hiato “entre el ayer y el hoy” onde, en palabras de María Zambrano 
“se da lo irreparable del paso del tiempo”. 
 
Tempo ou instante que é puro movemento. Así nos parecen estas obras de Costa, como 
se a vida fose atinxida nese intre de transformación ou metamorfose no que algo se 
desprende da forma mentres esta vai camiño de acadar unha nova fasquía. Nada 
semella sólido ou compacto, senón no seu facerse complexo e dinámico. A tinta escorre, 
agroma ou se envolve pero nunca se detén, agás nesa man que esixe o cesamento de 
tanto horror. É a man dunha figura humana dada no seu máis puro esquematismo, na 
súa nudez elemental. De igual modo, elementais son a luz e a sombra, o branco e o 
negro: desvélanse, recórtanse, interseccionan, xogan nun exercicio comprometido entre 
o máis íntimo e o exterior, en avinza formidable o xesto e a mancha. Tamén, como ten 
observado Xavier Seoane, “cicatrices de luz na memoria do tempo e do lenzo nunha 
época que para ben ou para mal parecen ser moitas máis as preguntas que as 
respostas”. 
 
En efecto, a arte é o xenuino intento de aprehender o que se vai irreparablemente como 
di Virxilio -”Sed fugit interea fugit irreparabile tempus”-, un imposible que o feito artístico 
desafía a fundir nun mesmo instante presente, pasado e futuro. Un instante que nas obras 
de Alfonso vive no seu perenne fluír, non sen convidarnos á súa demorada 
contemplación. 
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