Seminário aberto:

Total Training. Poesia e Arte Multimédia na Galiza a partir de
Antón Reixa

Resumo: Desde a sua participação no grupo vanguardista viguês Rompente (1975-1983),
Antón Reixa (*1957) tem sido um dos mais versáteis representantes da poesia, vídeo-arte e
performance na Galiza. Mas também foi letrista e vocalista do já histórico grupo rock “Os
Resentidos“ (1982-94), criador e moderador do mítico programa “Galicia Sitio Distinto“ (TVG,
1990-91),

produtor

da

primeira

telenovela

galega

(“Mareas

vivas”,

1998)

e,

também,

realizador da adaptação cinematográfica (1999) do romance O lápis do carpinteiro de
Manuel Rivas. Ultimamente, tanto a grande exposição “Leccións de cousas” (2011) no Centro
Galego de Arte Contemporânea como o livro de poesia homónimo, culminaram, até agora,
uma das obras multimédia mais importantes no panorama cultural da Galiza pós-franquista.
O seminário pretende introduzir a uma série de aspectos paradigmáticos da poesia e da obra
multimedial de Reixa. Oferecer-se-á uma breve contextualização em relação à história de
uma cultura minorizada, à formação da sua identidade e à literatura do século XX na Galiza.
Analisar-se-á uma selecção de textos e vídeos, principalmente do vídeo-livro Ringo Rango
(1990), entre outros exemplos.
Burghard Baltrusch é professor de Literatura em Língua Portuguesa e investigador do grupo GAELT e
da I Cátedra Internacional José Saramago na Universidade de Vigo. Desenvolve pesquisas sobre as
obras de Fernando Pessoa e José Saramago, a poesia galega e portuguesa da actualidade, como
também

em

teoria

da

tradução.

Integrou

diferentes

projectos

de

investigação

sobre

a

poesia

contemporânea; coordenou programas de doutoramento; foi presidente da Asociación Internacional de
Estudos Galegos e organizou vários congressos internacionais. Publicou ou editou, entre outros, os
seguintes livros Bewußtsein und Erzählungen der Moderne im Werk Fernando Pessoas (Peter Lang,
1997), Kritisches Lexikon der Romanischen Gegenwartsliteraturen (5 vols., coed. com W.-D. Lange et
al., G. Narr-Verlag, 1999), Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry (coed. com I. Lourido, Peter
Lang, 2012), Lupe Gómez: libre e estranxeira – Estudos e traducións (Frank & Timme, 2013), “O que
transformou o mundo é a necessidade e não a utopia” – Estudos sobre utopia e ficção em José
Saramago (Frank & Timme, 2014).
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