
Arredor de Pedro Garhel. Transcrición por orde de intervención
da mesa redonda na que participaron Rosa Galindo, Karin
Ohlenschläger e Fernando Suárez. 

ROSA GALINDO

Estou aquí para falar de Pedro, para sintetizar dalgunha maneira
o seu perfil biográfico e contar un pouco quen é Pedro, ou quen
foi –para nós quen é– porque aínda segue vivo entre nós. 

Pedro Garhel en realidade chámase Pedro Luis García Hernández;
Garhel púxenllo eu porque el dicía que os seus apelidos eran
demasiado longos e que non soaban moi artísticos, entón eu dí-
xenlle: contrae as siglas dos apelidos, e ademais, como se chama
Luis, ao final quedoulle Pedro Garhel. Pedro Luis García
Hernández. Pedro naceu na illa de Tenerife o 26 de agosto de 1952.
Pasou a súa infancia nun barrio da vila de La Orotava, chamado El
Durazno. Fillo dunha modesta familia de catro ir-máns, estudou no
colexio dos Salesianos da vila de La Orotava, onde residiría ata a súa
adolescencia. Máis tarde iniciou estudos de Arte e Decoración na
capital da illa, Santa Cruz. Para ampliar estudos viaxou a Madrid
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onde se diplomou en Deseño. Non foi universitario, nin realizou o
servizo militar obrigatorio debido a unha estreiteza conxénita cha-
mada en medicina “estenose mitral”, da que só se recuperou  me-
diante tres intervencións cirúrxicas ao longo da súa vida.

Esta viaxe a Madrid supuxo para el un paso dobre: saúde e progre-
so persoal ao establecer contactos con artistas plásticos, exposi-
cións e espazos novos de liberdade. Pedro Garhel sempre tivo
inclinación polo debuxo e a pintura, sobre todo polo retrato, dos
que hai constatados moitos entre amigos e parentes. Foi en maio
do 68 cando el e mais eu nos coñecemos á idade de dezaseis e de-
zasete anos respectivamente. Encontro do que naceu, segundo
palabras textuais de Pedro, “unha gran fascinación, unha amorosa
amizade e unha afinidade” que nos acompañou sempre polo ca-
miño da creación compartida ata o seu pasamento en decembro
de 2005. 

Pedro Garhel tiña como oficio ser artista con estilo propio. Be-
beu, como todos, de fontes externas para realizar a súa creativi-
dade e evolucionar: Martha Graham en danza, en teatro Els
Comediants, en música Leonard Cohen, Tom Waits, The Residents

etc. en Cinefórum, onde absorbía películas dos grandes do cine
que lle deron formación e información.

Ser ecuánime, imparcial e sereno de xuízo –por respecto a un
home de personalidade tan complexa e irresistible– e recuperar
a memoria do pasado non é unha tarefa doada para min, porque
son das persoas que non miran para atrás senón ocasional-
mente. Moitos son os que o coñeceron e convirán comigo ao
afirmar que era comunicativo, acolledor, cheo de vida, sedutor,
inquedo, constante e teimudo, impresionable, imprevisible,
neurótico, versátil, con enormes desexos de expansión e por
conseguinte de dispersión, con poder natural de congregar e
reunir á xente sen someterse a ninguén, que propulsaba aos
demais arredor del, contraditorio e amigo da xuventude. Foi eixo
e centro a cuxo redor orbitaban moitas persoas que aprenderon
a dicir con nós performance art por primeira vez naqueles 1978 e
1980, nun Madrid en transformación.  

A traxectoria artística de Pedro Garhel sempre estivo vinculada á
achega ideolóxica da arte actual, á procura de rigor e constancia
para desenvolver as primeiras performance –que daquela aínda
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non as denominabamos así– iniciadas dende 1977 en adiante, en
galerías como Foro, Aele, Esquivas e Bandrés. Coa achega de
amigos creou o incipiente grupo Corps, que usaba o corpo como
principal soporte de profesión (body art), pola dimensión física
do noso tempo, e os materiais sempre presentes: teas de algo-
dón, cristal, neons, lava volcánica, diamantes... para máis tarde
incorporar tamén soportes tecnolóxicos: vídeo, música elec-
trónica, diapositivas, voz, fotografía etc.

Escultura y arte –que alguén comparou coa obra de Henry
Moore– foi unha achega ao expresionismo e ao cubismo, desen-
volvéndose por medio de corpos de performers espidos dentro
de valados semielásticos, algúns de gran lonxitude, en constante
movemento e transformación. O corpo adaptado á materia
evolucionaba cambiando a forma volumétrica para acabar recre-
ando formas cóncavas novas, concentrando momentaneamente
o estatismo interior e exterior para rompelas e iniciar outras
esculturas vivas de gran plasticidade orgánica e abstracta.

Unha das accións levouse a cabo na madrileña praza de Colón,
elaborando pezas novas, respondendo a unha forza intuitiva que

creceu e aumentou co paso dos anos pola madurez do exercicio
experimental e o coñecemento. Outras obras, como Presencias,
O.K./O.K., Modus operandi, son produtos todos que deixaron
pegadas profundas entre un círculo de artistas e amigos: Concha
Jerez, Francisco Felipe, Sergio Molina, o grupo Quicio, e no pú-
blico, para quen as nosas performance se convertían en aconte-
cementos inusitados. 

Escultura viva tiña a característica de poder permanecer dentro
dun espazo cómodo, porque era un tecido semielástico, pero de
algodón, que non producía co rozamento chagas na pel, como
podería ser cun produto sintético. A persoa que se introducía
dentro desa rede non podía ver o exterior porque moitas veces as
mallas eran dobres. En certos momentos perdías o sentido de
onde comezaba a malla e onde acababas ti. Era un traballo de
forza, de estatismo, un traballo de expresión corporal moi forte
porque tiñas que producir unha forma lentamente para non
perder o equilibrio, mantela e logo ila transformando lentisima-
mente para producir outra nova e volvela manter, e así, constan-
temente, en dúas ou tres horas. Esta performance fixémola ao
aire libre moitas veces, por exemplo en xardíns. Sempre había
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música, sen partitura, interpretada in situ, porque nós sempre
procurabamos que a xente que participaba con nós tivese a oca-
sión de crear no instante. Nunca había partituras nin un traballo
previo de demasiada información ou de demasiada preparación. 

En ARCO 82 participamos cun traballo que se titulou Presencias
e traballabamos con material, porque para nós o corpo como
expresión corporal, ou body art, sempre estaba próximo a un
material do que nos faciamos poderosos, porque na vida sempre
era como un descubrimento que adaptabamos á nosa pel. A
instalación Acción con piezas de cristal de Bellini era unha figu-
ranza para a entrega de premios do concurso nacional de deseño
de xoiería con diamantes e fomos de viaxe por Europa, Suecia,
Dinamarca, Atenas, Italia, Alemaña, Holanda, Londres... 

Daquela procurabamos un estudio onde preparar os traballos, e
sucedeu que un lugar nos saíu ao encontro oportunamente,
estable e céntrico, que alugamos e pagamos nun principio co
noso esforzo e chamámolo “Espacio Alternativo”, pero máis tar-
de denominouse “Espacio P”. Ao comprobarmos que podiamos
abrilo para o público e non usalo só como centro de traballo per-

soal, divulgámolo e ofrecémolo a outros artistas para que expu-
xesen e experimentasen a súa arte. Estaba situado na madrileña
rúa de Núñez de Arce, próximo ao Teatro Español, á praza de
Santa Ana e a carón da calella do Gato onde Valle Inclán atopou
a estética deformadora ou esperpéntica a través dos espellos
cóncavos da fachada dun comercio.

O estudio inicial viña ser unha vella tenda de gornicións de xas-
trería, corchetes, conxuntos de botóns de todos os tamaños usa-
dos na confección de prendas de vestir... Cando alugamos a
parte baixa, na alta aínda os propietarios fabricaban e vendían o
seu material. Espacio P foi unha sala de exposicións sen ánimo de
lucro onde se reunía a xente para expresarse, crear e amosar as
súas obras: concertos, fotografías, poesía cinética, videoinsta-
lacións, accións e performances, pintura, escultura etc.

Era un espazo compartido pola nosa propia produción, non sub-
vencionado por ningunha entidade nin sponsor, senón sostido
pola nosa suor, o noso apoio e interese en ofrecer un lugar de
encontro onde satisfacer o baleiro de que por aqueles anos ado-
ecía a capital de España en relación a espazos alternativos non co-

 



merciais. O que se iniciou como aproveitamento temporal tivo
éxito. Espacio P era Pedro Garhel e todas aquelas persoas que
foron aparecendo e se integraron incondicionalmente como
Karin Ohlenschläger, Fernando Suárez, Alejandro Corominas, e
moitísimas máis.

Protexido pola utopía, solicitado por moita xente, cunha activi-
dade constante que cativou, alentou e desbordou as nosas
expectativas ata o punto de ter que adquirir a parte superior do
estudio e mercalo anos despois ampliando a súa utilización,
Espacio P convocou a diversos artistas nacionais como Valcárcel
Medina, Darío Corbeira, José Iges, e internacionais como Meredith
Monk, Eva Lootz o Pier van Dijk, por falar dalgúns. É encomiable
o labor de Karin Ohlenschläger pola súa implicación na organi-
zación do espazo e na difusión xunto a Pedro de Vídeo Forum
Internacional, iniciativa que ela dirixiu. Espacio P converteuse ao
longo de doce anos nun centro de produción e distribución da
arte viva en Madrid. 

Dende 1983 a 1984, para fusionar as diversas linguaxes multimedia
que empezabamos a utilizar comezamos a crear a nosa propia

música e a utilizar as nosas voces: naceu Depósito Dental, e o
primeiro disco long play de vinilo foi producido por Juan Arteche
no seu estudio; concertos, vídeos e bandas sonoras ocupáronnos
durante un tempo, e cintas de casete que nunca chegaron a
gravarse en estudio. Por encarga do Colexio de Arquitectos de
Madrid, no seu stand realizamos en ARCO 85 unha performance
e unha peza de videoarte con Antonio Cano titulada Infinito-5,
que obtivo o premio do Consello de Europa no VI Festival Inter-
nacional de Locarno, en Suíza. 

Elizabeth Jappe escolmou en 1987 medio centenar de perfor-
mances para a edición de Documenta 8, entre as que estaba eli-
xida a nósa entre as sete propostas multimedia máis destacadas
do panorama internacional para representar a España en
Kassel, Alemaña. Asistimos con todo o noso equipo técnico e
humano ao teatro do Museo Fridericianum con Dedicado a la
memoria, estreada en Madrid en decembro de 1986 no Círculo
de Bellas Artes.

Nos oitenta traballábase moito coa repetición, toda cousa repeti-
da individualmente é doada, pero non o é tanto cando somos
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dous e non hai un referente enfronte que nos avise qué está a facer
a persoa que está a carón de nós, pero Pedro Garhel e mais eu ti-
ñamos a facultade de comunicarnos dunha maneira natural, sen
ter que utilizar demasiados recursos para axudarnos senón que
era un pouco intuitivo, porque os dous eramos moi intuitivos...
Tratábase dunha progresión que consistía en organizar unha serie
de signos, unha forma de expresión persoal, a cal ao aumentar o
ritmo íase complicando, entón perdíase ese ritmo e descompú-
ñase, que en definitiva era o que pretendiamos, pero que fose si-
multáneo nos dous ao tempo... ata que o propio símbolo desa-
parecese como tal e quedase convertido en case un movemento
caótico non controlado. Signos cotiáns, persoais, en silencio, e fi-
nalizabamos a un tempo porque a constancia de traballar xuntos
proporcionábanos de seu a posibilidade de fallar menos.

Un ano despois, en 1988, presentamos por encarga outro espec-
táculo multimedia denominado Prótesis, no Instituto Alemán de
Madrid co gallo da exposición Utopías de la Bauhaus, dedicado a
Oskar Schlemmer. A continuación repetímolo de novo no marco
do Festival de Outono na sala Olimpia de Madrid. A Pedro Garhel
aínda lle quedaba tempo para desenvolver outras actividades co-

mo vídeos, videoinstalacións, a sufrir un par de intervencións a
corazón aberto das que saía renovado sempre. 

En 1989, de volta a Alemaña, dentro do programa de perfor-
mance na NRV, estivemos en Dortmund, en Düsseldorf e Köln, e
fixemos unha estrea mundial cunha obra titulada Modus vivendi
e con Ofelia.

Aínda que Pedro Garhel e mais eu traballabamos sós, moitas ve-
ces necesitabamos máis persoas que colaborasen, dependendo
do conxunto do traballo. Neste caso temos a Enrique López, un
artista que tampouco está xa entre nós e que se acomodou moi
ben aos nosos conceptos de traballo; interveu en varias ocasións
e non foi o único, houbo tamén outras persoas. Dende o princi-
pio, dende o grupo Corps, para ampliar ás veces os conceptos, ne-
cesitabamos máis xente e sempre tiñamos a sorte de atopar
alguén interesado como Lourdes Durán, Paloma Unzeta, actores
de teatro, xente do mundo da plástica, pintores etc. 

A música que utilizabamos nun principio era a que escoitaba-
mos, por exemplo tiñamos unha performance que se titulaba
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O.K./O.K. na que tomabamos música de Laurie Anderson ou de
The Residents. Pero un día cansámonos e dixemos: por qué face-
mos isto se ti podes cantar e eu podo cantar; podiamos facer a
nosa propia música e se queriamos poñerlle letra puñámola. O
que nunca fixemos foi utilizar partituras porque nós nunca fixe-
mos unha música para vender, unha música comercial. Case
todos os temas improvisábanse, sen partitura nin demasiados
ensaios, mesmo o disco que temos de vinilo foi ir ao estudio e
fíxose nun momento. Para a banda sonora da videocreación, por
exemplo con Antonio Cano, eu non escoitara a música, chego alí
e dinme, isto é a imaxe de vídeo e isto é o que estaban a facer
esta mañá coa música... póñenme o vídeo, eu escoito a música e
grávase in situ. Xogabamos co risco, pero tamén eramos moito
máis novos que agora; quero dicir que tiñamos suficiente con-
fianza en que o podiamos facer máis ou menos ben e se nos
gustaba a nós, seguro que lle ía gustar a alguén máis. 

Houbo traballos un pouco mellor rematados, en estudio, pero
que nunca saíron á luz por varias razóns: Pedro enfermou e ta-
mén tiña máis actividades, estaba xa en Salamanca dando clases.
Non había tanto tempo para o noso propio traballo. En Prótesis

incorporamos a un músico, saxofonista, do grupo Clónicos, que
non vira o noso traballo, non escoitara a música... e non gravara
música electrónica, de teclados... Durante o traballo no teatro, o
saxofonista escoitábame como referente e eu respondíalle no
movemento porque isto non é como cantar cun micrófono e o
corpo inmóbil, senón que na acción cantaba escoitando o que el
tocaba máis o que accionabamos.

En Prótesis Pedro incorporou unha das súas hospitalizacións,
coido que foi a derradeira, ou a penúltima, a corazón aberto;
imaxes da súa propia operación tras pedir permiso ao cirurxián
para que o gravasen. O corazón que se ve aí e o torso, o tórax que
se ve aberto é o seu propio corpo durante a operación. E é que
nós sempre traballabamos coa verdade porque a performance
non é como unha obra de teatro, traballas coa vida, vida e arte; a
performance creouse –a principios dos anos vinte– para poder
borrar esa liña ou esa fronteira entre a arte e a vida. Todo o que fa-
cemos é verdadeiro, todo é certo, en tempo real, e ese é o risco...
como cando un toureiro sae tourear, que coñece a estrutura do
seu traballo pero non sabe se ese día lle collerá o touro. Quen está
afeito a ver performance sabe o que se xoga cada performer; é un
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traballo superelaborado, e todo o que está a ver leva meses de
ensaios, algúns utilizan moita tecnoloxía, hai que comprobar se os
micros funcionan, se o material é o que un quere expresar... pero
despois a performance é a arte e a vida, xogamos coa verdade.

Cando eramos moi novos, eu tiña un libro de arte... estabamos
xuntos Pedro e mais eu unha tarde e había un cadro prerrafaelis-
ta de Ofelia, a Ofelia do Hamlet. Aquel cadro prerrafaelista gus-
tounos moitísimo. Pasou máis dunha década ata que decidimos
rescatar aquel soño de xuventude e facelo realidade. A partir do
cadro fomos ao río, metinme na auga, que estaba xeada, aínda que
era verán, e Pedro filmoume río abaixo; el viña remontando o río e
nun momento dado atopábame a min como Ofelia. Logo o usa-
mos como proxección, como creando un río con diferentes moni-
tores de vídeo e creamos ese efecto na sala onde estabamos fa-
cendo a performance, onde parecía que o río discorría de verdade.

Houbo pequenas variantes en momentos puntuais, por exemplo,
nunha viaxe na que íamos por diferentes provincias en Alemaña
non sempre levabamos os materiais completos, senón que, se
por algún motivo tiñamos que repetir a performance sempre ha-

bía algo diferente: nunha ocasión fixémolo cunha especie de ur-
na chea de auga, noutra ocasión utilizamos outros elementos
como un marco xigante, como eses que hai nos museos, baleiro,
no cal a imaxe dentro do marco era eu, ou era Ofelia.

Estivemos tamén en Eisenberg, en 1990, en Newcastle (Inglaterra).
Despois volvemos á nosa terra, a Santa Cruz de Tenerife e a Puer-
to la Cruz de onde eu son oriúnda. Despois de tantos anos afas-
tados da illa, foi un reencontro coa xente que nunca nos vira
actuar en vivo. De volta, en 1994, participamos no programa La
acción no Museo de Arte Reina Sofía. 

Cómpre salientar o labor de Pedro Garhel como docente ao
incorporarse á Facultade de Belas Artes de Salamanca como pro-
fesor de Arte e Ordenador durante seis anos e o seu labor en se-
minarios e conferencias. Aínda viaxamos a Gran Canaria no ano
2001 para participar na mostra Radio de acción e máis tarde, en
2002, no festival Transformando. Pero Pedro enfermou e fixou a
súa residencia definitiva en Tenerife despois de intentar poñer
en marcha un novo Espacio P na súa terra natal. Morreu o 6 de
decembro de 2005 e legounos, xunto á súa lembranza, unha sen-
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sación de impotencia, quizais porque foi demasiado pronto e
nós, os seus amigos, queriámolo eterno. É posible que non se lle
favorecese suficientemente, que non se lle apoiase máis nas súas
expectativas e proxectos. A súa queixa foi non sentirse conside-
rado o bastante en xustiza nin polos seus amigos os artistas nin
polas entidades públicas, nin pola súa familia. Paradoxalmente
esta conciencia de abandono é sen dúbida a razón, ou causa, de
que hoxe esteamos aquí na súa memoria. Quero expresar a miña
gratitude pola oportunidade que a Facultade de Belas Artes de
Pontevedra me ofreceu para salientar e dar a coñecer o seu tra-
ballo e a nosa andaina polo camiño apaixonante da arte...
Estimado por moitos pero non eximido de detractores, entre ou-
tras causas, feridos de perplexidade pola nosa independencia.
Dou as grazas publicamente a todos por compartir fe, sentimen-
to, arte e vida e despregar aquel fluxo de vitalidade creativa in-
condicional comigo.

KARIN OHLENSCHLÄGER

Bos días. Queríame sumar aos agradecementos en primeiro lu-
gar á familia, en segundo lugar a Fernando, a Carlos e á Universi-

dade de Pontevedra que nos invitou a participar nesta... nesta
pequena homenaxe a Pedro Garhel. 

Igual que mencionaba ao final Rosa Galindo, querería lembrar en
primeiro lugar, a importancia da identificación arte-vida na obra
de Pedro Garhel, pero non soamente na obra de Pedro Garhel,
senón que como ben sabedes todos os que estades a traballar
preto do mundo da performance esa identificación arte-vida foi
unha das teses de maior tradición do dadaísmo, futurismo, sur-
realismo, do construtivismo, do happening e Fluxus, e ata os
nosos días a través da arte interactiva e xenética. As experiencias
vitais da vangarda marcadas pola axitación e a incerteza reflec-
tían a rebelión contra os canons hexemónicos e os valores
establecidos. As vangardas centraban a súa investigación na re-
definición do espazo, tanto físico como político, social e cultu-
ral. A perspectiva central quebrábase e as olladas abríronse a
unha multiplicidade de procesos simultáneos. Comezaba así a
articularse unha nova estética do desequilibrio e da complexi-
dade. A reacción contra as ideas mecanicistas e deterministas
visualizábase na irrupción de novas formas non lineais, dinámi-
cas e evolutivas da acción e da súa representación. Este achega-
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mento estético e formal cara a unha concepción da vida fóra do
equilibrio correspondíase á súa vez cos conceptos e modelos
que emerxían daquela tamén nas distintas ramas da ciencia. A
actitude de ruptura, a innovación conceptual e a experimenta-
ción con novos materiais e tecnoloxías caracterizaba ás corren-
tes artísticas de principios do século pasado. 

Ademais da fascinación polos materiais e tecnoloxías da comuni-
cación, a teoría da relatividade e a física cuántica cambiaban radi-
calmente a noción tradicional do espazo do tempo e da materia.
O artista comprendeu moi pronto que a materia non era senón a
condensación de enerxía informada e estruturada, o que lle abriu
un campo totalmente novo de conceptos, experiencias e proxec-
tos; xa non lle interesaba necesariamente a materia, senón que o
que lle interesaba á arte era a enerxía subxacente nela; non en
van, a arte, dende a pintura ata a escultura, comezaba a se des-
materializar ata chegar ao seu estado máis puro de conceptuali-
zación, tal e como o explicou maxistralmente o clásico libro de
Simón Marchán Del arte objetual al arte del concepto. Pero
cómpre dar un paso máis, porque o concepto tamén está implí-
cito no proceso, e dende as obras concibidas a partir da enerxía

luminosa, cinética ou mecánica dos anos cincuenta, sesenta e
setenta, a arte evoca e dinamiza a enerxía e a dinámica do social. 

Hai outro factor que se volve importante na segunda metade do
século vinte, o factor tempo. Se durante a primeira parte a cali-
dade do espazo correspondía á calidade de vida, diría que duran-
te a segunda é precisamente a calidade do tempo a que marca a
calidade de vida. Hoxe en día a calidade do tempo adoita ser alta-
mente ameazada pola tiranía do que chamamos o tempo real.
Como todo aquilo que escasea ten valor, e isto xa o dicía Marx, o
tempo converteuse hoxe día nun factor altamente valorado non
só pola nosa vida cotiá senón tamén como materia prima da
creación plástica, visual e narrativa. E é que o tempo ocupa unha
posición crucial na construción, é unha ponte entre os eidos da
experiencia e a dimensión física do noso mundo material. Polo
tanto, o interese do artista xa non se centra só na creación de for-
mas, volumes, obxectos... senón nos procesos intrínsecos á
creación, nas arquitecturas do vivinte e nos patróns de evolución
e comportamento de todo sistema vivo. Polo tanto, o tempo non
soamente é unha simple materia, un simple parámetro de move-
mento senón que como dicía Ilya Prigogine “o tempo mide as
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evolucións internas dun mundo fóra de equilibrio”. O referente
xa non é a superficie do mundo material, senón a base estrutu-
ral e funcional da súa evolución o que interesa á arte e o que
interesaba especialmente a Pedro Garhel e a Rosa Galindo en to-
da a súa obra. 

Dende o noso cotián sometemento á tiranía do tempo real sabe-
mos que ese tempo real ten cada vez menos que ver co presente.
O presente, tal e como o entendía Pedro Garhel, é máis que un
aquí e un agora. Na súa obra o presente ten volume, ten densi-
dade e profundidade, o presente ten memoria e ocupa espazo. O
presente non ten nada que ver con ese tempo real da sociedade
da información porque, ao contrario do que suxería Pedro
Garhel, o noso tempo real, dixital, estase a comer o espazo, non
o xera, anúlao; e o noso tempo real, dixital, ten forma de micro-
chip, é plano como unha tarxeta de crédito coa memoria hipo-
tecada do ollo vivo. 

Ao falar de Pedro en termos de presente cómpre facer fincapé na
importancia que tiña o factor tempo en toda a súa obra. Pódese
entender polo xeito en que presentaba, modulaba e xeraba un

mundo simbólico de accións, relacións, mesmo espazos xerados
a partir do manexo do tempo. E falo do Espacio P en termos do
público, dos procesos, dos proxectos, da performance e da poli-
valencia da obra de Pedro Garhel. 

Todos os que o coñecemos sabemos que Pedro foi un artista moi
versátil e non só polo xeito no que manexaba a súa voz, no que
manexaba o teclado dun sintetizador, unha cámara de fotografía
ou de vídeo, o debuxo, a pintura (aínda que esta a deixaba defini-
tivamente nos anos oitenta), as instalacións ou a construción
espacial. Non era só a súa maneira de manexar o tempo e o ritmo
nas súas creacións, tamén era a capacidade de xerar o espazo a
partir do movemento, algo que hoxe é moi importante na cons-
trución arquitectónica. Pedro tiña unha extraordinaria capaci-
dade para modular as enerxías físicas, as enerxías mentais e
emocionais, en calquera lugar ou extraídas de calquera situa-
ción, para integralas despois nas súas accións e transformalas en
experiencias e en coñecementos compartidos. 

Pedro era unha persoa moi carismática e singular. O seu mundo
non era necesariamente o da palabra pero si o da comunicación.

 



Nas súas accións falaba a través do silencio, a través do xesto, a
través da ollada, do movemento, do son, das imaxes... Pedro non
compartía o concepto da comunicación concibido por Shannon
e Weaver, que todos coñecemos; temos que entender a defini-
ción da comunicación máis no sentido bergsoniano cando fala-
mos e contemplamos a obra de Pedro Garhel. Neste sentido, a
mediados do século vinte Gregory Bateson foi un dos primeiros
en conectar a teoría da información coa bioloxía, co corpo, co ser
vivo; ao contrario do que suxerían os seus contemporáneos
Shannon e Weaver, para Bateson e para Pedro a comunicación
implicaba moito máis que unha simple transmisión de informa-
ción. A comunicación baseábase en valores cualitativos de rela-
cións e de procesos dinámicos e interactivos durante a trans-
misión dun sinal, cuxa percepción dependía fundamentalmente
de dous factores: do relacional e do conceptual. Na súa teoría da
metacomunicación presentada en 1955, Bateson integraba así 
os factores explícitos e verbais cos implícitos, emocionais e xes-
tuais da comunicación, relacionaba a palabra, o xesto e as emo-
cións co contexto ou co marco no que se desenvolvía cada pro-
ceso ou situación de comunicación. E este marco en ton de
comunicación, segundo Bateson, influía igualmente na forma

como no contido da mesma. Con iso, a estrutura,  as relacións e
a transmisión de sinais verbais ou non verbais configuraban un
sistema complexo e integrado de interconexións, confluencias e
interdependencias que pouco tiñan que ver con esa outra ver-
sión reducionista, plana e mecanicista de Shannon e Weaver,
cuxa teoría da información correspondíase en primeiro lugar cos
requirimentos mercantís dunha empresa de telefonía, de modo
que a proposta de ambos ignoraba un posible marco explicativo
para a experiencia social e interpersoal que era tan importante
nas propostas teóricas de Bateson e na práctica artística de
Pedro Garhel. 

A dimensión social, interpersoal, e a comunicación é fundamen-
tal para entender o traballo de Pedro Garhel. A súa obra nace en
plena transición política e social, nos anos setenta, nun momen-
to de grande eclosión de liberdade, de rupturas e de cambios.
Estamos a falar dunhas datas históricas nas que se liberaba unha
enorme enerxía para construír e rearticular o tecido político,
social e cultural deste país e no que se requiría non só novas
ideas e novos modelos senón tamén novas experiencias e novas
accións e coñecementos. Se a arte é a ciencia da liberdade, tal e
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como dicía Joseph Beuys, Pedro Garhel exploraba e experimen-
taba daquela o concepto da liberdade; os seus límites e as súas
posibilidades en relación co corpo, en relación coa mente, en re-
lación con este complexo mundo emocional e inconsciente, pe-
ro tamén en relación coas pautas e patróns de comportamento
social e cultural imperantes ata entón.

Pedro múdase de Tenerife a Madrid en 1974, e aínda que inicial-
mente dubida acerca da súa dedicación plena á pintura ou ao
deseño, moi pronto decátase de que o que lle motiva non é
tanto o ámbito da representación e dos obxectos, senón o mun-
do da comunicación e o mundo dos procesos, do vivo. Dende as
primeiras accións das Esculturas vivas na praza de Colón en
1977, comeza a traballar co corpo, o espazo e o movemento. En
toda a súa obra podemos observar cómo se xera enerxía e como
articula espazo a través do movemento, o espazo propio do su-
xeito, o espazo das relacións, dos conflitos, da comunicación, o
espazo do común e o espazo da convivencia. O concepto do
espazo que predominaba na obra de Garhel era un entorno efé-
mero, inmaterial, non era o espazo de ladrillos o que lle intere-
saba senón o dos procesos relacionais, o espazo en movemento,

e o da evolución entre todos os elementos e persoas que con-
formaban ou confluían nun determinado lugar. Dende as súas
primeiras esculturas vivas e corpos interconectados a través de
longos tubos de algodón semielásticos, fundas de xamón e va-
cún coas que traballou durante toda a súa vida; todo isto foi só
un paso para concibir un lugar de encontro, de produción, de
acción e exposicións, o famoso Espacio P da rúa Núñez de Arce
de Madrid. 

Toda a experiencia do Espacio P consistía, en resumidas contas,
nesa capacidade de xerar un lugar non só de exposicións senón un
lugar de produción, de reflexión, de accións, de traballar xuntos,
de concibir unha maneira distinta na que o artista se autoxestio-
naba e se autoditaminaba como suxeito e como ser relacional. To-
das estas experiencias foron fundamentais e importantes en toda
a miña traxectoria posterior, e falando da última, como directora
e cofundadora de Medialab Madrid, que, dalgunha maneira, du-
rante os primeiros catro anos de existencia como centro se arti-
culába e funcionaba sobre unha estrutura moi similar de auto-
xestión e de produción, exposición e investigación tal e como o
concibiron Pedro e o grupo de artistas que o rodeaban xa a prin-
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cipios dos anos oitenta. Este modelo, hoxe en día, en todos os
debates en torno aos novos centros da arte do século vinte e un,
está confirmándose e consolidándose, xa que un espazo de arte
contemporánea na actualidade non pode ser só un espazo de
exposición, ou de conservación, senón que ten que ser ao mes-
mo tempo o que xa no seu momento propoñiamos, un lugar de
investigación, un lugar de debates, un lugar de produción, de
aprendizaxe, de encontro, e en última instancia, por qué non, e
por suposto, tamén de exposición. Este modelo que se practicou
durante máis dunha década no Espacio P de Madrid, o primeiro
espazo autoxestionado polos artistas, polos propios artistas, é
un modelo que no seu momento non se chegou a entender, pero
hoxe en día é un referente moi importante á hora de reflexionar
sobre os novos espazos da arte do século vinte e un. 

Falando das artes e as novas tecnoloxías, Pedro comezou a uti-
lizar o vídeo no ano 1979, en Madrid, foi un dos primeiros artistas
en traballar co vídeo. Inicialmente serviulle para documentar as
súas accións, tal e como vimos antes, en Escultura viva, que era
unha gravación que se realizou cos primeiros equipos que facili-
taba o Instituto Alemán de Madrid aos artistas do lugar. Moi

pronto Pedro decatouse de que o vídeo, o eu-vexo, era, e é, un
elemento fundamental neste proceso da construción social de
realidade, na construción das nosas miradas, na comunicación e
na produción simbólica do noso imaxinario individual e colecti-
vo. A mediados dos anos oitenta, a cámara de vídeo xa non grava
dende fóra senón que forma parte da acción, do movemento, do
que acontece entre a proximidade e a distancia, tal e como se
pode ver na obra Prótesis.

A obra de Pedro tivo unha enorme repercusión internacional na
década dos oitenta, que culminou en 1987 coa participación de
Depósito Dental, do cal formaban parte Rosa [Galindo], Pedro
[Garhel], Fernando [Suárez], Antonio Cano, Pelayo [Fernández
Arrizabalaga] e todo un grupo de artistas. Coa participación na
Documenta 8 de Kassel e en moitos outros eventos importantes
do ámbito nacional e internacional.

Nos noventa, sumóuselle unha intensa actividade docente na
Universidade de Salamanca e outros centros académicos. En 1997,
como xa tamén se mencionou, volve mudarse dende Madrid á súa
illa natal, Tenerife, onde xera un novo espazo dedicado á arte con-
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temporánea nun vello empaquetado de plátanos. Ata o final da
súa vida segue profundamente comprometido coa arte, a cultura
e as cuestións do activismo medioambiental nas illas e mantivo
un estreito vínculo e moitos proxectos en curso co Instituto de
Estudios Hispánicos de Puerto la Cruz.

FERNANDO SUÁREZ

O ano pasado, nestas xornadas de performance, un dos confe-
renciantes comentou a historia da performance en España e pa-
saba do grupo Zaj aos anos noventa. Alguén do público pregun-
toulle: e que pasou nos oitenta? non existiu?, e esta é un pouco a
clave que quedou aí descoidada, sen contar, porque realmente
os anos oitenta foron moi importantes para a performance, en
Madrid, en Barcelona ou en Valencia. O problema é que os oiten-
ta non deixaron rastro no referente a publicacións... entón son
moitos os elementos que quedaron pendentes.

Pedro Garhel foi un artista, un performer, que traballou dende
principios dos oitenta en Madrid, xerando un espazo, o Espacio
P, que foi o primeiro centro de xestión con talleres de perfor-

mance. Dúas das persoas que traballaron man a man con Pedro
acompáñannos hoxe, Rosa Galindo e Karin Ohlenschläger.

Rosa Galindo, de formación paisaxista, deseñadora de xardíns,
voz, tamén foi profesora de Artes e Artesanía. Dende o principio
traballou con Pedro Garhel. Ela falará un pouco de toda a bio-
grafía de Pedro. 

Karin Ohlenschläger é, ata agora mesmo, directora de Medialab
Madrid, e sobre todo na súa faceta profesional desenvolveu o la-
bor de crear cousas, poñer en marcha Medialab Madrid cos seus
talleres, as bolsas, os cursos e exposicións que se organizan den-
de alí. Antes Karin chegara a Espacio P e alí, con Pedro, montara
a primeira videogalería de España. Teño que dicir que nestes mo-
mentos estase a celebrar na Coruña un ciclo de videocreación
galega, con Javier Villaverde, Antón Reixa, Ignacio Pardo, e é que
naqueles anos tamén tivo moita importancia a movida viguesa e
a videocreación galega.

Dende Espacio P potenciouse unha actividade cando en España
non existía ningunha galería de arte que apostase polo vídeo

// arte de acción    // 187

 



como tal. O vídeo era de marxinados sociais, non estaba recoñe-
cido como obra artística. Karin apostou por isto, xerou esa pri-
meira videogalería, xerou posteriormente o primeiro Vídeo Forum
Internacional de Madrid no Museo Español de Arte Contempo-
ráneo (MEAC), trouxo a Peter Weibel, a Sanborn, a algúns artis-
tas que levaban moitos anos traballando pero que non entraran
en España. Karin é crítica de arte, sempre estivo relacionada e
escribiu sobre a arte e as novas tecnoloxías en España; é unha
das persoas que máis influíron neste concepto. Ela vaivos falar
un pouco sobre o que hai detrás da obra de Pedro, con qué con-
ceptos traballaba, o que se extrae á parte das imaxes do que era
o traballo de Pedro.

Voume referir un pouco a dúas facetas de Pedro, e máis que no
seu traballo artístico voume centrar no seu traballo como reco-
lledor de enerxías, impulsor e amplificador de enerxías, tanto en
Espacio P como en Depósito Dental. Espacio P empezou en 1980,
aproximadamente na súa orixe era un taller de catro artistas.
Éstaba nun baixo, un soto no centro de Madrid no que había que
cruzar un longuísimo corredor e despois baixar unha escaleira
moi estreita cara ao soto, había unha luz fluorescente que crea-

ba un clima inquietante. Estabamos, dalgunha maneira, no Ma-
drid dos oitenta. Ao final quedou Pedro con el, como o seu taller
de pintura, e decidiu abrilo para que se fixesen alí exposicións.

A primeira vez que escoitei falar del viña eu de acabar fotografía,
vivía cun amigo de Aranda de Duero que me comentou algo dun
artista tolo que na praza maior de Aranda lle cortára o pelo á xen-
te en público e fixera unha peza con ese pelo... A coincidencia era
que ese artista tolo tiña o seu estudio debaixo da miña casa, en
Núñez de Arce. Cando entrei a coñecer ese estudio había unha
exposición de fotonovelas, que naqueles anos era sorprendente,
porque en ningunha galería se podía realizar (nas galerías só ad-
mitían pintura e escultura tradicional). Unha fotonovela era de
Almodóvar (o cal acababa de facer Pepi, Luci, Bom... y otras chi-
cas del montón), outra de Ouka Lele... Era xente daquela movida,
xente que non era ninguén fóra daqueles garitos.

Pedro non era realmente o xestor dese espazo, o que facía era
ofrecelo para que a xente proxectase dende alí: non era el quen
organizaba; por exemplo, un poeta visual, Francisco Felipe, ía
por alí e propoñíalle expoñer a obra de Felipe Bosso ou Concha
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Jerez, que traía a un holandés… O espazo servía tamen de taller
de performance. Pedro, para mantelo, o que fai é dar clases par-
ticulares; ten un grupo de alumnos que empezan a participar en
talleres de expresión corporal, e iníciaos no proceso da perfor-
mance, e iso é o que mantén ese Espacio P durante uns anos.

O gran labor de Espacio P foi abrir ese espazo onde se proxectan
os primeiros vídeos, proxectáronse todo o cine experimental de
Javier Aguirre, actuaron grupos como Esplendor Geométrico,
Clónicos ou La Orquesta de las Nubes. Espacio P converteuse no
punto de encontro en Madrid da xente á que lle interesa a arte,
pero á que tamén lle interesaban outros procesos. Os contactos
fóronse ampliando, e unha desas persoas que viñeron de fóra e
quedaron foi Karin Ohlenschläger.

Pedro procedía do mundo da pintura, pero axiña entroncou coa
música e coa acción, coa performance. E Rosa, que viña da poe-
sía, comezou a traballar coa voz. Xuntos montaron Depósito
Dental e non o circunscribiron a ser un grupo máis, era un grupo
de acción, un grupo de performance, onde a música en vivo, a
voz, tiña moitísima importancia. Depósito Dental serviu para ca-

talizar tamén as enerxías doutra xente que pasa polo Espacio P.
Un dos que pasaron fun eu, que viña do mundo da fotografía e da
imaxe dos diaporamas, e quedei; outro dos que quedaron foi
Antonio Cano, que foi profesor de audiovisuais na Universidade
de Cuenca e na Complutense de Madrid, e agora deixou o ensino
porque está dirixindo series de televisión e publicidade. Pedro
logrou que colaborase moita xente, a xente de Clónicos, de
Pelayo [Fernández Arrizabalaga], Hugo Westerdahl; foi reunindo
a toda unha serie de persoas que participaron nos proxectos e
que se foron enganchando. Pero ademais fixo que xurdisen re-
lacións de diversa índole, xerando ese grupo expansivo que foi
Depósito Dental. Estivo na Documenta de Kassel, en festivais
internacionais como Amsterdam Capital Cultural Europea ou en
Ars Electronica. Cando estivemos en Amsterdam Capital Cul-
tural Europea, os grupos que había eran Depósito Dental e La
Fura dels Baus. La Fura daquela non traballaba nada con tecno-
loxía, era un grupo que traballaba cos carros da compra, unha
arte de acción dura. Mentres que Depósito Dental era un con-
cepto moito máis tecnolóxico; por exemplo, en Prótesis, a
cámara de vídeo, unha cámara doméstica das primeiras que se
mercaron, era un elemento moi importante na acción... Antonio
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Cano levaba a parte de vídeo, xogabamos con proxectores, facia-
mos fundidos a man, non tiñamos materiais e tapabamos o ob-
xectivo... todo aquilo era como traballar cos instrumentos en vivo. 

Cómpre salientar de Pedro, sobre todo, esa capacidade, que
non se volveu dar, de que conflúan as enerxías e que se ampli-
fiquen. Ese punto de encontro onde alguén traballa pero chega
outro e déixaselle o espazo. Por exemplo, Pedro deixábame o
Espacio P para facer as miñas fotos, e eu non necesitaba alugar
un estudio, e así acabei traballando con el e facendo cousas. . . ou
Javier Colis, co seu Cinético Gilda, que ían alí gravar vídeos e
terminaron tocando con el música. Ese tipo de relación onde a
xente achega, amplifícase grazas a ese punto de encontro. E
ademais realmente foi importante porque en Madrid, nos oiten-
ta, non había nada ata 1987 cando se fai Vídeo Forum, que se
empeza a abrir culturalmente a novas ferramentas. Ata que nos
noventa se abre o departamento de audiovisuais do Reina Sofía,
os únicos espazos alternativos que había en España eran Me-
trónom, en Barcelona, que segue existindo, e Espacio P en Ma-
drid. Deste núcleo de Espacio P teríamos que facer unha lista
enorme de xente que por alí colaboraba e que engarzábase no

proxecto, saíu Sarmiento, que leva a parte de son na Univer-
sidade de Cuenca, Francisco Felipe etc.

Había dous tipos de seminarios que daba Pedro en Espacio P: uns
eran continuos, eran as clases que mantiñan Espacio P, dous días
ou tres á semana, pero había outro tipo de seminarios que eran
intensivos, de quince días, e quince días eran quince días e vin-
tecatro horas ao día. Ao final montábase un espectáculo no
Círculo de Bellas Artes, ou na estación de Renfe. Montábase un
espectáculo en serio, porque montar un espectáculo en quince
días cun equipo profesional é difícil, pero montalo cuns alumnos
que chegan a un curso de performance e que ademais funcione,
e funcione moi potente, facía que á xente se lle puxesen os pelos
de punta con esa enerxía.

Pedro Garhel estivo dando clases tamén na Facultade de Belas
Artes de Salamanca. Asignáronlle unha materia que se chamaba
Arte y ordenador, porque non había forma de inventarse nun
plan de estudos unha materia que se denominase Performance.
Daquela había dous profesores nesa materia, un que daba real-
mente Ordenador e Pedro que daba Performance. Para seleccio-
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nar aos alumnos que ían a Performance o primeiro día de clase
chegaba Pedro –só o puido facer os dous primeiros anos– e
dicíalles: “Espídevos todos” e os que se espían e quedaban en
clase eran os que seguían o curso, o resto íase, dicían: “Este está
tolo, quérenos espir”. Apostaba por unha xente que dende ese
momento se entregába a facer o traballo e levar unha dinámica,
era o ímpeto ese de dicir: “Imos ir ao máximo, imos ver onde
chegamos, imos apostar”. Dende unha institución como unha
facultade non trataba só de xerar licenciados en Belas Artes
senón tamén, dalgunha maneira, de xerar artistas apoiándoos ao
máximo dende un principio, como se adoita dicir: “Se apostades
pola arte apostade ao máximo, non quededes nas medias tintas”.
Iso facíao xeralmente en todos os seus traballos, era como un
reflexo da súa vida xeral. Era apostar ao máximo sempre.
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Pedro Garhel e Rosa Galindo, Concerto Depósito Dental, 1986 
Fotografía: Fernando Suárez Cabeza 

 



Depósito Dental. Prótesis. Espectáculo multimedia, 1988
Fotografía: Fernando Suárez Cabeza

 



Pedro Garhel e Rosa Galindo. Modus Vivendi, 1993 
Fotografía: Fernando Suárez Cabeza

 



Espectáculo Taller. Estación Atocha, 1991 
Fotografía: Fernando Suárez Cabeza

 




