RAFAEL CANOGAR

Rafael Canogar nascido em Toledo em 17 de Maio de 1935, filho de Genaro Rafael Garcia-Cano
Boix e Alfonsa Gómez Switchblade. É o segundo de quatro irmãos: César, o próprio Rafael,
Estrella e Maria Rosa.
Em 1945 iniciou seus estudos de graduação. Desde tenra idade, ela mostra um grande hobby e
facilidade para o desenho. Seu pai, que compartilhou este passatempo, comprando-lhe as
primeiras cores de óleo.
Martiarena em 1948 recomenda trabalhar com o maestro Daniel Vazquez Diaz, que o aceitou
como discípulo depois de ver suas pinturas. Determinado a ser um pintor, deixou os estudos
para dedicar-se inteiramente à práxis artística. Ele trabalha manhãs com Vazquez Diaz e chama
à noite no Circulo de Bellas Artes.
Em 1975, deixa o realismo e por um período executa essencialmente obras abstratas, uma
análise da pintura, o apoio, a bidimensionalidade da pintura. Mas Canogar precisa inventar uma
nova iconografia, recuperar a memória e - em uma homenagem ao avant histórica realizada
através da máscara, cabeça, rosto, como a representação do homem que perde sua
individualidade e se torna sinal de plástico, enquanto o gancho para pendurar a pintura. Canogar
faz seu trabalho como parte estrutural de seu trabalho, a realidade do homem que vive imerso
é suas próprias contradições. Em 1982 ele recebeu o Prêmio Nacional de Artes Plásticas. Há
trabalhos em vários museus de arte moderna: Cuenca, Madrid, Barcelona, Turim, Roma, Caracas
e Pittsburgh (Carnegie Institute), etc..
Entre os cargos que ocupa incluem: Membro do Conselho de Circulo de Bellas Artes em Madrid,
entre 1983 e 1986; Membro do Conselho Consultivo do Departamento de Ministério de Belas
Artes da Cultura, em 1981-1982 e 1983-1984 períodos; Vocal no Conselho de Administração da
National Heritage entre 1984-1987; É parte da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
em que ele se juntou em 1998.
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