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Recentment el Museu de r Esport ha 
acollit r expos ic ió de dos arti stes: Re
nata Muller i Ànge l de Luna. Ambdós 
tenen en comú haver estat g imnastes 
destacats i presentar en aquesta mostra 
únicament obres de temàtica esporti va. 
La g imnàsti ca és ga irebé l' únic es
port que une ix a l se u nom e l cognom 
d'a rt ís ti sca. És una de les poques ac 
ti vit ats esporti ves en les qual s l' es
tèti ca és e lement intrínsec i fonamen
ta l de la pròpia essència de l'esport. 
Això fa que e l g imnasta ce rqu i en tot 
moment que les pos ic ions que adopta 
i e ls seus mov iments i ges tos siguin 
sempre estè tics i ha rmònics. Aquesta 
espec ia l sensibi lit at que li atorga l' es
port afavore ix q ue, quan e l g imnasta 
té e l do i l'habilitat de poder c rear 
obra pl às ti ca, es conve rte ixi amb fa
c ilitat en arti sta . 
Renata Muller desenvo lupà l'ac ti vi
tat esporti va competiti va dins la na
tac ió i la g imnàsti ca. Fou campiona 
d' Espanya en sa lt s de palanca i de 
trampo lí i en gimnàsti ca art ís ti ca. En 
aq uesta última espec ia lit at. va es ta r 
membre de l'equip espanyo l en e ls 
Jocs Olímpics de Roma l' any 1960. 
Ha continuat vincul ada a l' esport a 
través de la docència. ja que és Diplo

mada en l'Escola Federa l d 'Educació 
Física de Magg lingen (Suïssa) i Lli 
cenc iada en Educac ió Fís ica i Esports 
a l'IN EF de Barce lona, on exe rce ix 
actua lment de professora de Gimnàs-

124 

ti ca. Artísti cament té una arre lada 
tradi c ió famili ar - és fill a i né ta de 
pintora i esc ultora- i una sòlida for
mac ió com a lumna de l' Esco la de 
Pintura Mura l de l Monestir de Sant 
C ugat, de l' Escola Massana i de l' Es
co la de Be ll es Art s: en aquestes últi 

mes ha seguit dife rent s cursos de pe r
fecc ionament. Ha estat de ixeble d' a r
ti stes com Sainz de la Maza, Gl oria 
Muñoz i Gira lt Miracle. 
La continuada re lac ió amb l' esport 
de Renata Mulle r ra que la major part 
de la seva obra esti gui dedicada a la 
temàti ca esporti va , demostrant un 
poli face ti sme en les tècniques uti 
lit zades. En l'actual ex pos ic ió pre
senta un conj unt de dibui xos a ll api s, 

en e ls qual s rea litza una inte ressant 
anà li si de la plàs ti ca corpora l de l mo
viment de ls esporti stes . T robem tam
bé di ve rsos quadres treba ll ats amb 
tècnica ac ríli ca, amb imatges ex
traòrdinari ament dinàmiques d' atl e
tes, g imnastes i sa ltadors aquàti cs . 
Alguna de les obres tenen un gran 
simboli sme esportiu , com succeeix a 
l' ano menada la Gasela Negra . en la 
que es re memora la ri gura de r atl e ta 
Wilma Rudo lf. sens dubte la fi gura 
més emblemàti ca de ls Jocs Olímpics 

de Roma. Hem de destaca r entre la 
producc ió de Renata Mulle r, uns 
muntatges en e ls quals la fu sió i repe
ti ció de rragments fotogrà ri cs , a ve
gades capgirats, de pa issatges exòti cs 

-com les cascades Victòri a a Zim

babwe o una posta de sol a la ill a de 

Ba li - proporc io nen noves i impres 

sionants imatges, asobre les que es 

mouen figures esporti ves . 

Ànge l de Luna ha estat també gimnasta 

d ' alt ni vel. formant part de l' equip 

campió d 'Espanya que capitanejava e l 

malaurat Joaquim Blume. Llicenciat 

en Be lles Arts a Barcelona, és un arti sta 

en e l més ampli sentit de la paraula, ja 

que si bé la pintura, rea litzada amb les 

més diferents tècniques, és la seva ac

ti vitat artística més arrelada, ha conreat 

també el dibui x, r escultura. la ceràmi

ca i r obra gràfi ca. Ha treball at en di 

versos països europeus. molt espec ial

ment a Holanda on, formant part de l 

grup "Van Aken", ha exposat a part ir 

de 1992 en di verses ocasions a Poorte

rij -Za ltbommel. Kunts Hande l. Maas

ved i Maastrich. 

En e l Museu de l' Esport. De Luna 

ex posa únicament obres de temàti ca 

esporti va . Inic ia la seva parti c ipac ió 

amb quatre sintèti cs apunts a l carbó 

dedicats a la g imnàsti ca. Sota e l nom 

d' Impactes presenta una sè ri e de qua

dres rea lit zats amb tècnica mi xta, 

amb representac ions d ' instal·lac ions 

esporti ves com e l Museu de l' Esport , 

rIN EFc, l'Estadi Olímpic, e l Port 

Olímpic o e l Palau Sant Jordi . En 

aquestes obres l'arti sta aconsegueix 

que lcom que c re ie m és mo lt di fíc il 

d' obtenir, com és donar llum i co lor, 

és a dir. donar vida a unes construc

c iones que quan estan buides són rre

des i inanimades. Tres o li s d' estruc

tura mo lt linea l de les formes mos tren 

di stintes situac ions de g imnàsti ca ar

tística. L'ex pos ic ió es completa amb 

uns dibui xos a ploma aco lorit s amb 

al·legories de l' esport , un d' e ll s hu

morísti c , constitue ix un amable com

pendi de traumatologia esporti va . 
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Renala Muller 
Hoquei. Dibuix a llapis 

Renala Muller 
la Gosela Negra. Tècnica acrílica 

Angel de Luna 
Cèrcols. Dibuix al carbó 

Angel de Luna 
Turner III. Pinlura a l'oli 
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Renala Muller 
Flexibililai. Tècnica acrílica 

Renala Muller 
De Barcelona'92 cop Allanla'96. Munlalge fologràfic 

Angel de Luno 
INEFC. Tècnica mixla 

Àngel de Luno 
Traumalologio esporliva (fragment). 
Ploma i colar 
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