QUAN ELS GIMNASTES ES FAN
ARTISTES
R. Bolius Juli

Recentment el Museu de r Esport ha
acollit r expos ic ió de dos arti stes: Renata Muller i Ànge l de Luna. Ambdós
tenen en comú haver estat g imnastes
destacats i present ar e n aquesta mostra
únicament obres de temàtica espo rti va.
La g imnàsti ca és ga ire bé l' úni c espo rt que une ix a l se u no m e l cog no m
d'a rt ísti sca. És un a de les poques ac ti vit ats espo rti ves e n les qual s l' estèti ca és e le me nt intrín sec i fo name nta l de la prò pi a essè nc ia de l'espo rt.
Això fa que e l g imn as ta ce rqu i en tot
mo me nt que les pos ic io ns que ado pt a
i e ls se us mov im ent s i ges tos siguin
se mpre estè tics i ha rmò nics. Aquesta
es pec ia l se nsibi lit at que li atorga l' espo rt afavo re ix q ue, qu an e l g imn asta
té e l do i l'h abilitat de poder c rear
o bra pl às ti ca, es conve rte ixi amb fac ilitat e n arti sta .
Re nata Mull er dese nvo lupà l'ac ti vitat espo rti va co mpetiti va din s la natac ió i la g imn àsti ca. Fo u ca mpi o na
d' Espanya e n sa lt s de palanca i de
trampo lí i e n g imn às ti ca art ísti ca. En
aq uesta últim a espec ia lit at. va es ta r
mem bre de l'equip espanyo l e n e ls
Jocs Olímpics de Ro ma l' a ny 1960.
Ha continu at vinc ul ada a l' es po rt a
través de la docè nc ia. j a qu e és Dipl omada e n l'Esco la Federa l d 'Educac ió
Física de Magg lin ge n (S uïssa) i Lli ce nc iad a e n Educac ió Fís ica i Espo rts
a l'IN EF de Barce lo na, o n exe rce ix
ac tu a lme nt de pro fessora de Gimn às-
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ti ca. Artísti ca me nt té un a arre lada
tradi c ió famili ar - és fill a i né ta de
pinto ra i esc ulto ra- i una sòlida fo rmac ió co m a lumna de l' Esco la de
Pintura Mura l de l Mo nestir de Sant
C ugat, de l' Esco la Massan a i de l' Es co la de Be ll es Art s: e n aquestes últi mes ha seguit dife re nt s c ursos de pe rfecc io na me nt. Ha estat de ixe ble d' a rti stes com Sain z de la Maza, Gl oria
Muñoz i Gira lt Miracl e.
La continu ad a re lac ió amb l' espo rt
de Renata Mull e r ra qu e la maj or part
de la seva obra esti g ui dedi cada a la
te màti ca es po rti va , de mostra nt un
po li face ti sme e n les tèc niqu es uti lit zades. En l'actual ex pos ic ió prese nt a un conj unt de dibui xos a ll api s,
e n e ls qual s rea litza una inte ressa nt
an à li si de la pl àsti ca corpora l de l movime nt de ls espo rti stes . T ro be m tam bé di ve rsos quadres treba ll ats a mb
tèc ni ca ac ríli ca, a mb imatges extraò rdin ari ame nt din àmiques d' atl etes, g imn as tes i sa ltado rs aqu àti cs .
Al g un a de les obres te ne n un gra n
simbo li sme espo rtiu , com succee ix a
l' ano me nada la Gasela Negra . e n la
que es re me mo ra la ri g ura de r atl e ta
Wilm a Rudo lf. se ns dubte la fi gura
més e mbl e màti ca de ls Jocs Olímpi cs
de Ro ma. He m de destaca r e ntre la
producc ió de Renata Mull e r, un s
muntatges e n e ls qu a ls la fu sió i re pe ti ció de rrag me nt s fotogrà ri cs , a vegades capg irat s, de pa issatges exòti cs

-com les cascades Vi ctò ri a a Zim babwe o un a posta de sol a la ill a de
Ba li - propo rc io ne n noves i impres sion ant s imatges, asobre les que es
moue n fig ures esporti ves .
Ànge l de Luna ha estat també gimnasta
d ' alt ni vel. fo rmant part de l' equip
campió d 'Espanya que capitanej ava e l
malaurat Joaquim Blume. Llicenciat
en Be lles Arts a Barcelona, és un arti sta
en e l més ampli sentit de la paraul a, j a
que si bé la pintura, rea litzada amb les
més diferents tècniques, és la seva acti vitat artística més arrelada, ha conreat
també el dibui x, r escultura. la ceràmi ca i r obra gràfi ca. Ha treball at e n di versos països europeus. mo lt espec ialment a Holanda on, formant part de l
grup " Van Aken", ha exposat a part ir
de 1992 en di verses ocasions a Poorterij -Za ltbomme l. Kunts Hande l. Maasved i Maastrich.
En e l Mu se u de l' Espo rt. De Lun a
ex posa úni cament o bres de te màti ca
espo rti va . Ini c ia la seva parti c ipac ió
amb quatre sintèti cs apunts a l carbó
dedi cats a la g imnàs ti ca. So ta e l no m
d' Impactes prese nta un a sè ri e de qu adres rea lit zats amb tèc ni ca mi xta,
amb re prese ntac io ns d ' in stal·lac io ns
es po rti ves com e l Mu se u de l' Espo rt ,
rIN EFc, l'Estadi Olímpi c, e l Po rt
Olímpi c o e l Palau Sant Jo rdi . En
aqu estes obres l'arti sta aconsegue ix
que lco m que c re ie m és mo lt di fíc il
d' o bte nir, com és do nar llum i co lo r,
és a dir. do nar vida a un es constru cc io nes que qu an estan buides són rredes i ina nim ades. Tres o li s d' estru ctura mo lt linea l de les fo rmes mos tre n
di stintes situ ac ions de g imn às ti ca artística. L'ex pos ic ió es compl eta amb
un s dibui xos a pl o ma aco lo rit s a mb
al·legories de l' es po rt , un d' e ll s hu morísti c , constitu e ix un amabl e compe ndi de tra umato log ia espo rti va .
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