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Isang taal na taga-Paete, Laguna, si CORNELIO T.
AFRICANO, aka Nel ay anak nina Higino B. Africano at Natividad
C. Tuason. Matapos sa Maryknoll Fathers High School, nakuha
niya ang titulo ng Bachelor of Science in Economics at ng Master
in Business Administration sa Ateneo de Manila University.
Nagturo siya sa San Ildefonso College ng Tanay, Rizal at
naglingkod bilang Manager ng Planning and Control Division sa
Elizalde Iron and Steel Company at Vice-President sa Elisco Tool
Manufacturing Corporation – Special Projects. Sa paghinto niya sa
pamamasukan, naging magbubukid siya at nangasiwa ng Ticdao Development Corporation ng
pamilya. Siya ngayon ang pangulo ng Pax Et Bonum Center for Special Children na itinatag nila ng
kanyang kabiyak na si Bel at pinangangasiwaan hanggang sa kasalukuyan. Naging masigasig si
Nel sa pakikibalikat sa mga mahalagang proyektong pambayan tulad ng Restorasyon ng
Simbahan, ng pagtatanghal ng Grand Exhibition of Paete Phenomenon sa Cultural Center of the
Philippnes at sa pagtataguyod ng mga konsyerto ng Banda 69 ng Paete. Siya ang katuwang ni
Manuel D. Baldemor sa pagpapatayo ng Sentrong Pangkultura ng Paete at sumulat ng Trilogy
hinggil sa mayamang kasaysayan at kalinangan ng Paete – ang mga aklat na Paete, Bayang
Masining, Bayang Pinoy, ng Mga Natatanging Anak ng Paete at nitong aklat – Ibayong Kasiningang
Paete. Sina Nel at Bel ay matiwasay na namumuhay sa kanilang tahanan sa Cainta, Rizal.

Magkatotong Uwing at Nel
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Aming Bahay, pen and ink 1972
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Manuel D. Baldemor – Haligi ng Pinta
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Paghahandog

Taus puso kong inihahandog ang aklat na ito
kina Amang Pekto at Inang Felicing Baldemor
na nagbigay sa Inang Bayan ng Paete ng kanilang
dakila at maginoong panganay na anak na si
Manuel D. Baldemor at sa aking inaanak, si
Marvin, panganay niyang anak na sa kanya’y
nag-idolo nang tunay at wagas.
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Aming Bayan, aquarelle 2004
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Pasasalamat

Buong puso po akong nagpapasalalamat:

Sa talino at gabay na ipinagkaloob sa aking ng Panginoon sa pagsulat ko ng aklat;

Sa aking mga magulang na nagmahal at nagtaguyod sa akin;

Sa aking mahal na kabiyak na si Isabel na nagbigay kabuluhan sa aking buhay;

Sa Poong Maykapal at sa Inang Birheng Maria sa pagpapala na ipinagkaloob sa akin;

Sa Inang Bayan ng Paete na naging pugad ng aking pangarap at kamalayan sa buhay;

Sa mga guro ng PEB na sina Sharon Conde-Manipon at Krym Narce-Guarino sa kanilang

pagtulong sa akin sa paggawa ng aklat;

At kay Uwing na labis na nagpahalaga at nagturing sa akin di lamang bilang isang

kababayan, katoto, kamag-anak kundi isang kapatid.
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Paunang Salita

Sa sanaysay na Pagkakaibigan namin ni Uwing na aking inihayag sa ikatlo kong aklat na
Ibayong Kalinangang Paete, ganito ang aking naisaad: Hindi mahirap isulat ang mahabang
panahon ng aming pagkakaibigan ni Uwing. May ngiti pa ako sa labi na magagawa ko ito sa
paggunita ng aming pagtuturingan sa isat isa. Kakailanganin ko ang isang aklat upang maisulat
kong mabuti ang lahat tungkol kay Uwing at ng aming malapit na pagkakaibigan.
Ngunit habang binabalangkas ko ang magiging laman ng aklat na aking isusulat, sa
paggunita, pagbubusisi at paghihimay ng mga mahalagang bagay-bagay na aking nalaman at
nasaksihan sa buong panahon ng kanyang pagka-alagad ng sining, nagimbal ako’t nag-atubili sa
pagsulat. Napagtanto ko na sadyang marami, malawak at masanga ang mga bagay na kanyang
nagawa at napagtagumpayan sa buhay. Hindi ko mawari kung paano ako magsisimula sa
pagpapahayag; kung paano ko mailalarawan ang mga makulay at mahalagang pangyayari sa
kanyang buhay. May katandaan na ako at magiging mahirap na sa aking balikan ang pananaliksik
sa aking mga nilakap at tinipong mga ulat tungkol sa kanya upang maging tiyak at tumpak ang mga
datos na aking ipahahayag. Tanging magagawa ko ay manangan sa aking pagkatanda ng mga
kaalaman sa kanya sa aking pagsulat. Naging malaking hamon sa akin ang pagsulat ng aklat pagkat
nadama ko ang pangamba na di ko na itong makayang gawin. Ngunit sinabi ko sa aking sarili na
kailangan ko itong magawa upang patunayan ang aking isinaad. Higit sa lahat, napagtanto ko ang
kahalagahan ng aking gagawin – ang aklat ang magiging isang tuwiran kong pagbabalik-tanaw sa
mahigit na apat na dekada ng aming pagkakaibigan.
Naalaala ko ang dalawang aklat na nauna kong gawin tungkol sa kanya: ang My Silver Folio
of Manuel D. Baldemor – mga naisulat kong articles and news items sa Paetenian International
Newsletter sa loob ng unang dalawamput-limang taon ng kanyang pagka-alagad ng sining na aking
pinagsanib sa isang aklat at ang The Art and Travels of Manuel D. Baldemor hinggil sa kanyang
paglalakbay sa ibat ibang bansa na naging paksa ng unang sangdaang hayag-sining na kanyang
naitanghal, na aking iniregalo kay Uwing sa kanyang ika-55 taong kaarawan. Napangiti ako sa aking
sarili pagkat ang dalawang aklat ang makagagabay sa aking pagsulat.Sana ang aklat kong ito ang
tuwirang magbibigay-liwanag sa taguring itinalaga ko sa kanya: Ang Maginoong Anak ng Paete
nang Sansiglo.

Cornelio T. Africano
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Birhen ng Flores de Mayo, pen and ink, 1984
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Simula ng pagkabilang ni Uwing sa grupo ng mga pangunahing artista ng bansa
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Pasimula

Taong 1978 noon. Maaga akong nakauwi ng Paete matapos akong payagang magbakasyon
sa trabaho ng opisina nang buong Semana Santa habang ang planta namin ng Elisco ay nakashutdown. May walong taon na akong hindi nakauwi ng Mahal na Araw mula nang mamasukan
ako doon kayat sabik na sabik na akong makauwi. Nais kong sariwain ang mga matamis na alaala
sa aking bayang sinilangan; makitang muli ang mga kamag-anak at mga katoto na alam kong sabik
na ring makita’t makasalamuhang muli ang kanilang kababata. Higit sa lahat, nais kong ipamalas,
ipaalam sa aking kabiyak na si Isabel sa unang pagkakataon mula nang kami ay mag-isang dibdib
noon 1976 ang natatanging pagdaraos ng mga tradisyonal na gawain sa Mahal na Araw na aking
nagisnan sa bayang pinagmulan.

Sa Misa Mayor nang alas otso ng umaga ng Linggo de Ramos ko niyaya si Bel na magsimba
upang masaksihan niya ang pagbabasbas ng mga palaspas na labis kong kinalugdan nang ako ay
bata. At sa aming pagpasok sa gilid na pintuan ng simbahan, natanaw ko si Nana Nini na nakaupo
sa bukanang hanay ng mga upuan sa gawing kaliwa. Doon kami umupo, nagmano sa kanya at
nangumusta nang pabulong. Pagdakay nagdatingan na ang mga bata, dala ang kani-kanyang
pinalamutiang sariwang palaspas. Naalaala ang aking kabataan, nakasama sa grupo ng mga batang
nagwawagayway ng kanilang dalang palaspas sa pagbebendisyon ng pari, na ipinagmamalaki ang
mahabang palaspas na inihanda ni Dada Mael para sa akin.

Sa dami ng tao sa loob ng simbahan naging mainit at maalingasaw ang aking pakiramdaam.
Nagpaalam ako kina Nana Nini at Bel upang magpahangin sandal sa labas ng simbahan. At sa aking
paglabas patungo sa harapang pintuan, nadaanan ko si Nana Ula sa huling upuan. Malugod akong
lumapit at nagmano ako sa kanya. At sa aking pagtunghay, natanaw ko ang isang kababata na
nakatayong nag-iisa sa bukana ng pintuan. Hindi ko siya gaanong kabatian; matanda ako sa kanya
ng ilang taon pagkat siya ay kamag-aral ng aking tanging buo at nakababatang kapatid na si Mar
sa elementarya. Matagal nang panahong hindi kami nagkita – mula nang ako ay mag-kolehiyo
noong dekada sisenta. Minsan ko rin lamang siya nakasama sa pakikiisa sa adhikain ng kanyang
pinsang si Raul C. Roque na kanilang kaeskwela ni Mar sa samahang The Rudder Wheel Club.
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Unang hanay: May Akda, una sa kaliwa
Ikalawang hanay: Uwing ikapat mula sa kanan

Alam ko rin na siya ang panganay na anak nina Amang Pekto at Felicing Baldemor na wari
ko’y kamag-anak ni Dada Mirang sa Baldemor. Narinig kong tumawag si Amang Pekto ng Kang
Mirang nang nakiramay siya sa pagpanaw ni Dada Mael.
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Mag-asawa nina Amang Pekto at Inang Felicing Baldemor
Kasama ang mga anak na sina Uwing at Lina
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Ninasa kong lapitan siya agad; batiin sa kanyang maagang pagkakamit ng pambihirang
tagumpay sa kanyang sining. At sa aking paglapit sa kanya, isa-isa kong naalaala ang mga bagay na
nabalitaan ko tungkol sa kanyang matagumpay na pagsisimula bilang mahusay na ilustrador.
Isinagawa niya ang kanyang kauna-unahang pagtatanghal ng hayag-sining sa Hidalgo Gallery sa
Makati noong 1972. Ang pagtatanghal ay may pamagat na The Graphic Art of Manuel D. Baldemor
kung saan ginawa niyang paksa ang kalugod-lugod na katangian ng Inang Bayang Paete sa kanyang
mabusisi, naiiba ngunit kahali-halinang pag-guhit sa pen and ink. Naging punong panauhin niya
ang pinagpipitaganang retired teacher na si Tandang Teyang (Dimitria) Madridejos sa pag-alalay
ng kanyang dalawang pamangkin na mga dalubhasang duktor - si Dr. Benny na anesthesiologist at
si Dr. Yolo Sulit na cardiologist.

Collage mula sa Paete Sketchbook of a Filipino Town
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Sinundan ito ng kanyang pagwawagi ng unang gantimpala sa pinta sa taunang paligsahan
ng Art Association of the Philippines ng kanyang mural sa pen and ink na PAETE I noong 1972. Ito
ay naulit nang sumunod na taon sa kanyang PAETE II. Ang kanyang pagwawagi ay labis na
pinahalagahan ni Benjamin Afuang sa paglalathala ng kanyang malawak na pagpapahayag sa
Sunday Times Magazine kung saan siya ang patnugot. Sa artikulo ni Ben ko nalaman na siya ay
ipinanganak noong Marso 26, 1947 at nag-aral ng Fine Arts sa Unibersidad ng Santo Tomas. Noon
ko napagtanto at nasabi ko sa sarili na He has the making of a great artist.

Mural ng PAETE I sa pen and ink
Unang gantimpala sa Pinta ng taunang paligsahan ng Art Association of the Philippines, 1972
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Mural ng PAETE II sa pen and ink
Unang gantimpala sa Pinta ng taunang paliggsahan ng Art Association of the Philippines, 1973
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Nabasa ko rin sa pahayagan ang kanyang pagkahirang bilang kinatawan ng bansa sa XIV
International Art Exhibition ng Salon de Paris noong 1973 na naging daan ng kanyang unang
paglalakbay sa Europa; ng kanyang pagtanggap ng mga travel grants sa London na ibinigay sa
kanya ng British Council at ng sa Paris mula sa French Ministry of Arts and Culture noong 1975, na
nagbunsod sa kanya na makarating sa mga bansa ng England, France, Belgium, Netherlands and
Germany ; ang kanyang pagsama sa group exhibition in Wall Panel Gallery sa Tehran noong 1977
at matapos na makabalik ng bansa mula sa kanyang paglalakbay, naging sunod-sunod ang kanyang
pagtatanghal ng mga hayag-sining sa ibat ibang panig ng kamaynilaan, ng Laguna at ng Bacolod sa
Negros Oriental sa mga pangunahing galerya tulad ng bagong bukas na Quad Gallery sa Makati
kung saan inilunsad ang kanyang aklat na Paete, Sketchbook of a Filipino Town na gawa at
inilimbag ng writer-publisher na si Manuel Duldulao. Kayat sa loob lamang ng limang taon, siya ay
nakapagtanghal ng anim na hayag-sining.
Ngunit ni isa sa mga naturan kong pagtatanghal ay hindi ko nadaluhan. Hindi man marapat
kong aminin na sa kabila ng aking paghanga sa kanya sa kanyang pagiging popular and one of the
most sought-after artists in the country hindi ko sinikap ang pagdalo dahil bago rin lamang akong
namamasukan sa Elisco noon at itinuon ang aking loob sa pagsisikap at paghahangad na maging
isang junior executive kaagad ng kompanya.

Si Uwing sa Museum ng Florence nang kanyang unang bihaye sa Europa 1978
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Hindi ako nag-atubling lapitan siya bagamat may halong pagtataka na makita ko siya roon
pagkat alam kong siya ay kakas na Alglipay nang dahil sa kanyang Ama. Taboo pa noon na
magpunta ang isang Aglipayano sa simbahang Katoliko. Naisip ko na lamang na kasama niya ang
kanyang maybahay.
Uwing !... kumusta…. Kay tagal nating hindi nagkita…, ang masayang bati ko sa kanya.
Baka hindi lamang sampung taon ang nakalipas. Tipong piksihin ka pa rin! ang malugod
niyang tugon.
Maligayang bati sa iyong mga tagumpay…. Sa mga awards…. Sa mga travel grants at
shows ….. ang dugtong ko agad… habang ginugunita ko ang minsang pagkakataon na
makita siya, nang hindi niya alam, sa kanyang paggawa ng Paete mural sa isang pitak ng
mga apartments ni Amang Vener Baldemor sa Mina Subdivision sa Mandaluyong na
tinitirhan niya noon sa aking paghahanap kina Lita Adao at Gloria Madrinan para
anyayahan silang dumalo sa aming haiskul reunion.

Mosque sa Tehran, pen and ink 1977
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Hossana, mula sa aklat na A Sketchbook of a Filipino Town

Maraming salamat, Nel, ang waring nakikimi niyang sagot. Sa totoo lang….iyon ay parang
isang magandang panaginip. Ako mismo ay hindi makapaniwala na naroroon ako;
namamalas ang makulay na kapaligiran na totoong nababago sa akin; nadarama ang
masiglang pintig ng buhay na sa aki’y nagmulat sa makabagong pananaw sa buhay.
Sana’y nailarawan kong tuwiran sa aking mga obra ang pambihirang karanasan kong ito
sa buhay!
Hindi pa nagtatagal ang aming kumustahan nang marinig namin ang paggalaw ng mga tao
sa gitnang daan ng simbahan sa paglabas ng prusisyon ng palaspas para sa masayang ritual
ng HOSANNA na gaganapin sa malawak nitong patio. Dagli kaming nagpaalam sa isat isa sa
paghihiwalay. Hindi ko na man lamang naitanong sa kanya kung saan na siya naninirahan.
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Sa mabilis na paglipas ng dalawang taon, masusi kong sinubaybayan ang masiglang
takbo ng karera ni Uwing. Nabalitaan ko ang kanyang muling pagbiyahe sa Europa matapos
ang kanyang pagsali sa group show sa Iran na nagbunsod sa kanya na makapunta ng
Germany, Switzerland, Italy, Monaco at Spain noong 1978. At sa kanyang pagbabalik ng
Pilipinas, muling naging masigabo ang kanyang mga pagtatanghal ng kanyang Muslim
Impressions Show sa Hidalgo Gallery at ng Introspections Show sa Print Collection Gallery
sa Manila. Wala naman akong nabalitaan na pagtatanghal niyang ginawa noong 1979 dahil
sa pagpapagawa niya ng bahay sa Pasig. Ngunit hindi naman siya nawala sa art circle ng
kamaynilaan sa paglahok niya sa mga group shows na inilahad sa Peninsula Hotel Art
Gallery, sa Heritage Art Circle, sa Gallery Dominique ng San Juan at sa Silahis International
Hotel sa Manila.

Moscow, pen and ink 1978
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Isang umaga ng Linggo noong 1980, hindi ko inaasahang magtagpo kami ni Uwing
sa pag-jojogging sa ginagawang Felix Avenue na mag-uugnay sa mga bayan ng Cainta at
Marikina. Hindi namin kapwa alam na kami ay naninirahan sa halos magkaratig na
subdivisions sa lugar – ang sa kanya na sakop ng Pasig at ng sa aking na sakop ng Cainta.
Laking tuwa namin nang kami ay magkaharap.

Saan ka nakatira? ang dagli kong tanong kay Uwing nang may pagtataka.

Diyan sa Green Park Subdibision, sabay lingon at turo ni Uwing sa lugar.

Ikaw…. Saan ka naman? na may pananabik din niyang tanong sa akin.

Diyan sa may Ilaya….sa Kasibulan Village ….isang kilometro ang layo dito.

Magkalapit subdivision lang pala tayo! ang halos sabay namin wika at paghagalpak
ng tawa.

Sa di kawasay nabigkas ko ang ganito :

Pwede kang sumama sa akin sa bahay… ang maagap kong paanyaya kay Uwing.
Doon na tayo mag-almusal at nang makilala mo rin si Bel. Bukod doon… may
mahalagang bagay akong ipakikita…..ipaaalam sa iyo. Sana’y hindi ka magalit sa
akin pagnakita mo… bagkus ikatuwa mo… ang may pag-aalinlangang wika ko sa
kanya.

Panakbong umuwi kami ng bahay at nang makapasok siya sa aming munting sala,
tumambad sa kanya ang nais kong ipakita – ang inukit na mural ng Paete I na
nakalagay bilang divider ng aming sala at komidor. Hindi ko na hinintay pang
makapagsalita si Uwing.
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Pasensya ka na…. ipinagawa namin iyan ni Bel nang nasa Iran ka. Si Mama Ambo
ang may ukit batay sa larawan ng mural ng Paete I na nasa aklat ng Paete,
Sketchbook of a Filipino Town na gawa ni Manuel Duldulao. Hiniram ni Mama
Ambo ang aklat sa Ama at sa kanya na rin kami humingi ng pahintulot ng pag-ukit
niyan. Si Mar ang nagpalaki ng larawan ayon sa kailangan sukat….. ang agad kong
paliwanag kay Uwing nang may pabuntong hininga.

Matamang pinagmasdan ni Uwing ang mural at may pagkamanghang nagsalita,
Mahusay ang pagkagawa….. maganda…. Pwede palang gawin ang ganyan!

Inukit na mural ng PAETE I ni Mama Ambo 1980
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At habang masaya kaming nag-aalmusal nina Bel, hindi siya nag-atubiling sabihin kay
Uwing ang ganito:
Baka pwede mo na rin kaming gawan ng panabit na painting sa Sala… iyong
tungkol sa aming dalawa ni Nel….. bahala ka na. ….. masyadong bare kasi yung pader… at
talagang gusto naming magkaroon ng totoong gawa mo., ang lakas-loob na wika ni Bel.

Ngumiti ng mainam si Uwing at nagwika: Oo naman…baka lang hindi agad-agad…..manga isang
buwan o higit pa siguro !.... sabay sulyap niya kay Bel.

Ngunit hindi naglaon at tumawag sa telepono si Uwing : Bel… Nel !..... yari na ang frame ninyo…
Kunin na ninyo dito sa aming bahay …. sa Green Park.

Masaya kaming sinalubong ni Uwing sa aming pagdating. Nakahanda na ang frame. At
bahagya pa lamang kaming nakakaupo, siya ay nagwika:
Heto ang inyong frame !
Agad kong nasilip ang nakalarawan – isang makulay na landscape rendition ng Bulkang Mayon na
lumalambong sa munting bayan na may simbahan sa gitna. Nasabi ko agad sa sarili na ang pinta
ay sumisimbulo sa amin ni Bel: ang Mayon sa kanya at ang bayan sa akin. At nang itunghay niya
ang frame sa amin harapan, lumantad ang kagandahan ng pinta na labis naming ikinasiya.
Agad si Uwing nagsalita: Regalo ko ito sa iyong dalawa….. sa inyong kasal kahit huling-huli na !
Naumid kami ni Bel….. natigilan…. di nakakilos sa aming pagkakaupo…. nagkatinginan. Hindi
naming inaasahan ang gayung pagtanggap sa amin ni Uwing. Bago pa lamang kaming
nagkakapalagayan ng loob ay gayon na lamang ang kabutihang –loob na ipinakita niya sa amin.
Wala kaming nasabi kundi….. MARAMING SALAMAT!
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Regalong Painting ni Uwing: Landscape ng Paete at Mayon, 1980
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Pagka-masining ni Uwing
Ang regalong painting ni Uwing na Landscape of Paete and Mayon ang naging
simula ng aming apat na dekada ng pagkakaibigan. Sa buong panahon ito, siya ay
nakapagtanghal ng mahigit sa dalawang daang hayag-sining na tuwirang
nagpatunay ng kanyang katangi-tanging pagkamasining. Ang mga ito ay kanyang
isinagawa di lamang sa ating bansa kundi na rin sa mga bansa ng daigdig na kanyang
napuntahan at ginawang paksa ng kanyang sining-bisual. Nasaksihan ko ang mga
natatangi niyang pagtatanghal dito sa ating bansa na bahagi ng kanyang unang
sangdaang hayag-sining kayat masasabi ko nang tuwiran ang kanyang henyo, ang
kanyang pagkamalikhain, sa ibat-ibang sangay ng sining-bisual na kanyang
naipamalas.
Ngunit sadyang napakarami ang kanyang naitanghal, kahit masasabi ko na
mahigit lamang sa kalahati ng kanyang unang sangdaang pagtatanghal sa Pilipinas
ang aking nasaksihan mula nang 1980 hanggang 1999. Hindi ko naman nais na
ipahayag ang bawat isa nito, bagamat malinaw pa sa aking ala-ala ang kasiyahang
aking nadama sa pagdalo sa mga ito. Tanging ihahayag ko ang mga pagtatanghal, na
batay sa aking kaalaman at pananaw, na mahalaga, makabuluhan at makasaysayan
na kakatawan at magpapahayag ng kanyang pagkamasining. Ihahayag ko rin ang
dalisay kong damdamin at kaisipang namayani sa aking katauhan nang mga
sandaling aking nasasaksihan ang mga tanging likhang- sining ni Uwing na pumukaw
sa aking puso’t diwa at mananahan sa aking katauhan habang ako ay may buhay.
At batay sa aking pagsubaybay sa naging takbo ng kanyang buhay bilang isang
masigasig ng alagad ng sining, masasabi ko nang tahasan ang kanyang mga
katangian na naging kalakaran sa bawat dekada na kanyang tinahak. Bagamat siya
ay may angking talino sa sining na kanyang naging tanging puhunan, ang buong
buhay niya ay naging lipos ng pag-aaral, ng pananaliksik, ng pagtuklas, ng
pakikipagsapalaran at ng pagpupunyagi sa ikauunlad at ikagagaling ng kanyang
sining. Lahat ng paraan sa paggawa ay kanyang pinag-isipang mabuti. Buong tapang
at tapat niyang hinarap ang anumang balakid at pagsubok na waring nagbantang
humadlang upang kanyang marating at makamtan ang kanyang mga mithiin sa

27

buhay. Ngunit dahil sa kanyang likas na mabuting kalooban at pagkatao, itinuon niya
ang kanyang puso’t diwa sa sarili at sa kanyang adhika.

American Hotel, Amsterdam, Holland

Labis akong nagulat sa kabutihang loob na ipinamalas ni Uwing sa amin ni Bel.
Inisip ko kung paano ko naman matutugunan ito nang walang bahid ng utang na
loob kundi ng dalisay na paghanga sa kanya. Nagkataon naman na ako ay
inanyayahan ni Ver Madrinan na sumulat sa Paetenian Newsletter. At nang mabasa
ko ang tula ni Uwing na Kay Ganda ng Pilipinas, na ginawa niyang kaakibat ng
kanyang ika- 14 na hayag-sining sa ABC Gallery ng Makati noong 1978, naging
marubdob ang pagtatangi ko sa kanya sa pagkatanto ng kanyang pusong
makabayan. Ito ang tuwirang nagbunsod sa akin ng pagsulat ng una kong sanaysay
sa newsletter na may pamagat na Modern Day Artist at naging kaatabay ko sa
pagsubaybay ng maningning na buhay ni Uwing.
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KAY GANDA NG PILIPINAS

Tapos na ang palabas
Ubos na ang handa
Pagud na ang perya
Nagpaalam na ang mga bisita
Namamahinga na ang buong nayon.

Larawan ito kung lisanin ko
Ang masayang araw ng pagdiriwang.

Sa aking pag-uwi
Unti-unti kong tinitipon
Sa isip, puso at diwa
Ang maraming bagay at
Karanasang sinaksihan.

Sa saliw ng mga tugtuging katutubo
Nagsimulang kumumpas, sumayaw
Kumanta at tumula ang aking pinsel
Habang hinahaplos ng pintura
Ang puting kambas.

Nagkahugis, gumalaw, sumigla
At nabuhay
Ang pinagsama-samang damdamin
At kulturang kinagisnan.
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Batid kong punong-puno
Siksik ns siksik
Makulay na makulay
Ang kabuuan ng aking hayag-sinig
Marahil ganito nga ang ating bayan
Ating kultura, ating buhay
Aking buhay.

Taos puso kong ibinabahagi
Ang magandang karanasang ito
Sa Inyong Lahat.

Hindi ko alam kung kailan siya nagsimula ng pagpinta. Ngunit dahil sa pahiwatig ng tula sa
hayag-sinig na ito, marahil ito ang simula ng kanyang kahanga-hangang pagkukulay sa kanyang
mga obra. At marahil din, naging patuloy ang aking pagsulat sa newsletter upang patuloy ko ring
masubaybayan at maihayag ang pagkamasining at pagkamalikhain ni Uwing.

Pasko sa Aming Bayan pen and ink, 1978
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Pista sa Aming Bayan. Pen and ink 1978

Nagsimula ang aking pakikibalikat sa kanyang mga adhikain para sa bayan nang sabihan
ako ni Uwing tungkol sa kanyang nakatakdang pagtatanghal sa City Gallery ng Luneta noong 1980
na may pamagat na Tribute to the Filipino Farmers. Ito ang kanyang unang hayag-sining sa ukit
matapos na magkamit ng unang gantimpala sa eskultura ng taunang paligsahan sa Sining-Bisual
ng Art Association of the Philippines ang kanyang tropeyong Alay sa Magsasaka na parangal niya
sa kanyang Ama. Naghayin ako ng pakikiisa sa kanya sa paghahanda ng show sa panghihiram ng
mga obra ng mga pangunahing matatandang mag-uukit ng Paete, na kanyang tinaguriang The
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Masters of Paete, na kalakip niyang ihahayag sa kanyang mga obra. Dito ko naisama ang obrang
Last Supper ni Ama - Luis C. Obial – na aking hiniram kina Ninong Eddie at Ninang Auring Villanueva
ng Forbes Park, ng Luksong- Tinik at Banta ni Amamang Ambo Africano at ng ulo’t kamay ng aming
poong Santa Marta na gawa ng Tandang Braulio Adao, sa mga obra maestra ng mga mag-uukit
tulad ng bista at pigurang usa ni Tandang Blas Cajumban, ng Oracion ni Amang Isaac Cagandahan,
ng Lakas ng Manggagawa ni Amang Mariano Edjawan, ng Mandirigma ni Amang Jose Cagayat, ng
ulo ng Hudiyo ni Amang Bernan Cagandahan at iba pang ulo’t kamay ng mga antigong poon sa
Paete. Naging maringal at makasaysayan ang pagtatanghal sa pagdalo ng mga maestrong maguukit na sina Tandang Froilan Madrinan, Amang Maning Edjawan at ni Ama- Luis Obial kasama
ang magpinsang sina Fred at Uwing Baldemor, sa masayang pagtugtog ng mga himig- Paete ng
combo ni Amang Poling Cachola.

Ang Master Carvers ng Paete
L- Fred Baldemor, Luis Obial, Froilan Madrinan, Manuel Baldemor
At Mariano Edjawan

Ngunit higit na naging makabuluhan para sa akin ang pagtatanghal na ito ni Uwing.
Napagtanto ko ang dagliang paglipat ni Uwing sa paglalahad ng kanyang sining mula sa pinta tungo
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sa ukit na tunay na pinagkakilanlan sa bayan ng Paete. Naisip ko tuloy na marahil naantig ang
kanyang puso’t diwa nang nakita niya ang inukit na mural ng Paete I sa aming sala kayat
napabulalas siya ng wika: Puwede palang gawing ukit! Higit pa rito, labis akong namangha nang
ipaalam niya sa akin ang kanyang kimkim na saloobin hingil sa kanyang sining nang kami, bilang
pahi-pahinga sa paghahanda ng show, ay nagpapalamig sa isang kiosk sa tapat ng Manila Hotel.
Wika niya: Sa totoo lang, kahit sabihin natin na may angkin talino ang isang tao sa
pagguhit, pagpinta o pag-ukit, kailangan pa rin ang masusing pag-aaral, pagbabalangkas ng
dapat na gawin. Ito ay natutunan ko sa ating dalawang maestro ng sining na sina Mang Enteng
(Vicente) Manansala at Mang Mauro Malang.
Saglit siyang napabuntong-hininga….. at nagpatuloy sa kanyang sinasabi:
Kay Mang Enteng ko natutunan ang tamang paraan o technique ng pagpinta…. ng
pagsasanib-kulay ng mga pintura nang ako ay nag-apprentice sa kanya sa Binangonan. Kay
Malang naman ang ibang techniques sa pagguhit at pagpahid ng pintura at ang pagbalangkas ng
dapat gawin upang makamit ang mga mithiin sa buhay at marating ang patutunguhan.
Napakalaki ng utang na loob ko sa kanila. Ang matapat na pahayag ni Uwing.
Natigilan ako sa aking narinig; tumagos sa aking puso’t diwa ang kahalagahan ng kanyang
sinabi. Napagtanto ko ang kabutihan at kababang- loob ni Uwing. Hindi na ako nakapagsalita.

Mahal na Senyor, pen and ink, 1972
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Alay sa Magsasaka, Molave
Unang Gantimpala sa Eskultura, Art Association of the Philippines, 1980
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Collage ng mga ilustrasyon mula sa aklat ng A Sketchbook of a Filipino Town
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Sa aming pagdalo ni Bel sa kanyang mga pagtatanghal nang dekada otsenta at nobenta
hanggang sa kanyang ika- 100 na hayag-sining na may pamagat na A Distinct Milestone noong
Oktubre 1, 1999 sa Art Center ng SM Megamall, noong ko napagtantong mabuti ang sinabi ni
Uwing. Habang pinagmamasdan ko ang mga obrang nakahayag na labis kong kinasisiyahan hindi
lamang dahil sa ganda ng kulay at desenyo na tanging kanya kundi sa makabuluhang paglalarawan
ng mga kagiliw-giliw na katangian ng mga tema na kanyang tinalakay, nabatid ko ang malalim na
pag-aaral na kanyang iniukol sa bawat obra na kanyang nalikha, ng mahusay na pagsasagawa nito
sa ibat- ibang mediyum na kanyang ginamit, mapacanvass man o papel na yari sa damo o sa abaca
fiber na nilapatan ng ibat-ibang pintura o kumbenasyon ng mga ito na pen and ink, oil,acrylic,
tempera o watercolour ; ng pag-ukit sa ibat-ibang uri ng kahoy na acacia, asana o narra, maulawin
o molave, langka, mangga at bitukling (batikuling) na mainam niyang iniayon sa tema ng kanyang
paglikha, sa ibat-ibang paraan o techniques na kanyang ginamit na nagbunga ng kakaibang
ningning at halina ng kanyang mga obra. At ang pagtalakay ng ibat-ibang tema ay bunga naman
ng mga impresyong namayani sa kanyang puso’t diwa sa kanyang pagliliwaliw sa ibat-ibang panig
ng bansa at ng daigdig na kanyang kinakitaan ng panibagong tanawin, kaugalian at kultura ng mga
mamamayan doon.
Naalaala ko ang minsan naming kuwentuhan hingil sa kanyang mga hayag-sining. Ani niya:
Masasabi ko na sa ngayon ang pinakamahirap kong nagamit na mediyun ay ang ceramics. Kapag
nailagay mo na ang iyong obra sa pugon, wala ka nang magagawa sa kahihinatnan nito hanggang
ang obra ay maluto. Ngunit kung anong hirap, pangamba na iyong nadama sa paggawa, laking
tuwa at kasiyahan naman ang iyong malalasap sa ganda at kamangha-manghang kayarian nito.
Naranasan ito ni Uwing sa minsan niyang paggawa ng ceramics sa planta ng Mariwasa sa
Pasig na naitanghal sa Hyatt Terraces Gallery ng Baguio noong 1978.
Ang pagkakaibat-iba ng bawat hayag-sining na kanyang itinanghal ang naging mabisang
panghikayat sa kanyang mga maselang na taga-tangkilik. Ito ay aking napatunayan nang minsang
marinig ko ang bulungan ng dalawa niyang matalik na kasining na sina Fil de la Cruz at Tam Austria
sa kanilang pagdalo sa show ng Global Village ni Uwing noong 1996 doon din sa Art Center ng SM
Megamall.
Wika ng isa: Pare, iba na naman ito… panibagong estilo … ngunit distinctly Baldemor pa
rin.
Sagot ng kasama: Oo nga, Pare....napapailing ako sa paghanga!
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Mural ng Images of the Homeland, mixed media 1981

Mula sa kanyang mga guhit sa pen and ink ng kalinangan ng sintang bayan ng Paete nang
dekada sitenta, naglipat si Uwing sa pagpinta ng kanyang karanasan at mga nakita sa kanyang
pagbisita sa ibang panig ng bansa. Ang kalinangan ng mga lugar ang ginawa niyang paksa sa
bagong estilo ng paglalahad ng kanyang sining sa canvass ng mga kuwadro na kanyang pinintahan.
Unti-unti niyang ginamit ang kanyang natutunang techniques ng pagpinta sa dalawang maestro na
kumalinga sa kanya. Naalaala ko ang unang show ng mga paintings na aming dinaluhan ni Bel, ang
Images of the Homeland, sa Greenhills Art Center sa San Juan noong 1981, kung saan ang Kalihim
ng Paggawa na si Kgg. Ministro Blas Ople ang punong pandangal. Wika namin ni Bel kay Uwing:
Napakaganda ng iyong show… makulay at lipos ng kabuluhan sa paglalarawan mo ng mga
mahalagang tradisyon sa ating bayan tulad ng Flores de Mayo, ng Santo Rosario at Mahal na
Araw pati na ng San Isidro at Pahiyas ng Lucban.
Pabirong sumagot si Uwing: Gaganda pa kaya ito sa makulay at mapang-akit na suot ni
Bel !
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Mula noon sinikap namin ni Bel na daluhan ang mga tanging pagtatanghal na kanyang
ginawa sa Kamaynilaan tulad ng Munting Bayan hinggil sa kalinangan sa ng bansa sa ukit at pinta
na ginanap sa Ayala Museum; ng Laguna, the Land and the People,na tinampukan niya ang banal
at solemneng prusisyon ng Mahal na Araw sa Paete, sa Hidalgo Gallery ng Makati at ng Pahiyas
and the Year of the Carabao, na naglarawan ng masiglang pagdiriwang ng pistahan sa Lucban,
Quezon at Pulilan, Bulacan, sa Genesis Gallery sa Mandaluyong. Hindi rin nawaglit sa aming
kaalaman ang pagtigil ni Uwing sa South Korea ng mahigit sa isang buwan sa pagtataguyod ni
Ambassador Nicanor Jimenez, ama ng popular na entertainment wrtier na si Inday Badiday na
nagbunsod sa kanyang pagtatanghal ng Korean Impressions sa Greenhills Art Center noong 1981.
Ngunit hindi ko maaaring kaligtaang banggitin ang aming pagdalo sa kanyang hayag-sining
na Baldemor Country sa Luz Gallery noong 1984 kung saan niya inihayag ang kanyang album ng
mahigit sa isang daang obra sa fine prints na kanyang pinanalunang muli ng unang gantimpala sa
taunang paligsahan ng Art Association of the Philippines noong 1983. Wika ng aking ka-Atenistang
manunuring si Luis Francia sa kanyang review:
His works depict the inner peace and deep spirituality of the Man, Manuel D. Baldemor.
At dito rin sa hayag-sining na ito kami niyaya ni Nanang Tuding Quesada-Lazaro, panauhing
pandangal ng show, na makiisa kami ni Uwing sa kanyang mga pamangkin na sina Kang Dante
Pantaleoon at ng magkapatid na duktor, Benny at Yolo Sulit, sa gagawing fundraising project para
sa restorasyon ng simbahan sa Paete, na pinagsimulan ng aming pakikibalikat ni Uwing sa mga
gawaing pambayan.
Naging malimit na ang ugnayan namin ni Uwing sa pagtugon sa tawag ng paglilingkodbayan, lalo nat ito ay sa kusa naming kagustuhan. Mahirap pa ang komunikasyon noon; wala halos
teleponong maaasahan, lalong higit ang mga kaparaanang naiidulot ng cyberspace facilities sa
ngayon. Tanging inaasahan namin ay ang mabagal na postal service kung saan ipinadadaan ni
Uwing ang kanyang paanyaya sa akin ng pagdalo sa kanyang mga pagtatanghal. At upang
makatiyak kami sa isat-isa, pinupuntahan ko na lamang siya sa kanilang bahay.

************

Sa aking pagsulat sa Paetenian newsletter, tinuran ko si Uwing na Paetenian of the Year
1985 bilang pagpupugay sa kanyang kasiningan na nagbigay ng papuri’t karangalan sa sarili, sa
bayan at sa bansa. Inihayag ko na, na sa pagtanggap niya ng travel grant sa Soviet Union, siya ay
nakapunta sa mga pangunahing lungsod nito tulad ng Moscow, Leningrad, St. Petersburg at
Velnius, Littuania, kung saan siya binigyan ng lubusang pagkilala at parangal ng mga kritiko ng
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sining doon na nagbunsod sa kanya na mapagkalooban ng scholarship at makasapi sa Union Artists
Guild. At ganito ang kanyang naibulalas sa akin:
Kahit saan dako ng mundo, ang mga tao at kanilang mga ugali ay talagang hindi
nagkakaiba…kung tutuusin ay para ding sa Paete.

Si Uwing ng kanyang kabataan nang dekada otsenta

May kakaiba at natatanging apat na pagtatanghal na isinagawa ni Uwing sa dekadang ito
ng otsenta sa pagtanggap niya ng travel grants sa ibang bansa. Ginulat niya ang kanyang mga tagatangkilik ng panibagong moda o uri ng kanyang sining – ang pinagsanib na ukit at pinta na kanyang
tinawag na PAINTURE. Ito ang naging paksa ng kanyang unang pagtatanghal sa Phlilippine Center
sa New York noong 1987 na dinaluhan ng mga kababayan tulad nina Ted at Ver Madrinan, Johnny
Fadul, Sonia Balandra at Miami Saavedra. Ang manunuring-manunulat na si Paul Zafaralla ay
sumulat ng isang malawak na sanaysay hinggil dito sa kalakip na journal ng show na may pamagat
na A New Lexicon in Phlippine Art. At sa pagbabalik niya sa bansa noong 1988, si Uwing ay
nagtanghal ng kanyang natatanging show of abstract paintings sa Jefferson Cultural Center sa
Makati na tinagurian niyang American Experience – isang festival ng makulay na paglalarawan.
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Collage ng Paintures: Tatlong Maria, Karera ng kalabaw, Kundiman ng Magbubukid at
Handaan
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Abstract paintings sa American Experience

Nang taong ding ito, siya ang nagtungo ng China at nagtanghal ng kanyang The Art of
Manuel D. Baldemor sa Beijing. At sa kanya ring pagbabalik ng bansa, ipinamalas niya ang mga
bagong obra sa paggamit ng tinta at papel de Tsino na kanyang natutunang gamitin doon, kasama
ang kanyang mga nilikhang pinta sa show na may pamagat na Xian, Beyond Expectation sa Ayala
Museum.

Gurong Pantas ng Beijing, China pen and ink 1984
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Tsinong Mandirigma, oil at acrylic 1988

Isang karanasang hindi niya malilimutan ay ang paglagi niya sa Holy Land ng isang buwan
– Marso 28 hanggang Abril 28, 1988 - bilang artist-in-residence. At sa malawak niyang paglalakbay
sa Israel, naging mabunga ang kanyang paglikha sa kanyang sining. At mula sa mahigit sa tatlong
daang obra sa ibat- ibang mediyum ng pen and ink, acrylic at aquarelle na kanyang nalikha,
itinanghal niya ang mga piling obra sa Harry Steel Cultural Center ng Kiriat Ono, malapit sa Telaviv. Ang mga obra ay naglarawan ng mga karanasang nakamtan niya doon na kanyang ibinahagi
sa madla sa pagtatanghal ng hayag-sining na As I came down from Jerusalem sa Ayala Museum
noong 1988. Ang hayag-sining na ito ay ginawan ng kalakip na journal na muling binigyan ng
malawak na sanaysay ni Paul Zafaralla.
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Center piece ng As I came down from Jerusalem Exhibit, pen and ink 1988
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At bilang pamamaalam sa dekada otsenta, muli siyang nagpamalas ng kahusayan sa
pagpinta sa pagpahid ng watercolor, oil, acrylic at tempera sa kanyang mga obra na nalikha habang
siya ay nasa Chile sa hayag-sining na kanyang inilunsad sa National Museum na may pamagat na
Chile, a Discovery of Colors noong 1989 na may lakip na journal ng sanaysay ni Salvador Fanega.
At sa ganang akin naman, ang hayag-sining na ito at ang naunang pagtatanghal ng American
Experience ay naging tuwirang patunay ni Uwing ng kanyang ibayong kagalingan sa pagpinta.

Huasos de Chile

Umaatikabong tagumpay ang inani ni Uwing sa pagtatanghal ng kanyang sining nang
nakalipas na dekadang sisenta at otsenta. Naihayag ko na ang pasimula ng kanyang pagpapamalas
ng pambihirang talino ng dekada sitenta sa pagbubunyi sa Inang Bayang Paete sa paglalarawan ng
kanyang natatanging katangian at kalinangan sa pamamag-itan ng payak ngunit maselang na
pamamaraan ng pagguhit sa pen and ink na nagbunsod kay Uwing na makilala at magawaran ng
unang gantimpala sa Pinta sa taunang paligsahan ng Art Association of the Philippines sa
magkasunod na taon ng 1972 at 1973 sa kanyang obra maestrang mural ng PAETE I at Paete II. Sa
dekadang ito tumanggap din si Uwing ng pagkilala ng mga bansa sa Europa tulad ng England,
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France, Germany at Russia na nagkaloob sa kanya ng travel grants upang magkaroon siya ng
panibagong kaalaman at pananaw hinggil sa kaugalian at kultura ng mga mamamayang
naninirahan sa mga bansa na kanyang napuntahan tulad ng Italy, Spain, Netherland, Belgium at
mga Slavic countries ng Hungary, Poland at mga Balkan states sa silangang Europa, na naging
paksa ng kanyang sining. At matapos siyang sumailalim sa pagtuturo at paggabay ng dalawang
pangunahing maestro sa sining-bisual ng bansa na sina Vicente Manansala at Mauro Malang,
nagsimula si Uwing na magpamalas ng kanyang maningning at makulay ng mga obra sa pasimula
ng dekada otsenta. Dahil dito siya ay napabilang sa hanay ng mga most sought-after artists ng
bansa tulad ng mga maestrong pintor na sina Manansala, Malang, Ocampo, Ang Kiukok, Bencab
at Abueva at ng mga kasalukuyang artista na sina Austria, Antonio, Pacheco, Miranda, Blanco at
Isidro sa larangan ng pinta at sina Castrillo, Orlina at Pilapil sa larangan ng eskultura.
Nang dekada otsenta, buong sigla at kulay namang inilarawan ni Uwing ang kanyang
karanasang napulot sa paglalakbay niya sa ibat ibang bansa ng Europa, ng Estados Unidos, Mexico
at Chila sa America, ng Iran at Israel sa Middle East at ng South Korea at China sa Asia. Naging
laman siya tuwina ng mga pangunahing pahayagan at magasin sa bansa bilang featured artist ng
mga kolumnista tulad ni Rosalinda Orosa sa kanyang column na Sunday Strikes ng Manila Times
na nagtaguri kay Uwing bilang the most prolific artist of our time sa pagtatanghal ni Uwing ng may
apatnaput- dalawang eksibit ng panahong ito.

Aming Bayan, mixed media 1995

45

Ngunit higit akong namangha sa kanyang nagawa nang dekada nobenta hanggang sa
pagtatanghal ng kanyang ika- 100 solo show na may pamagat na A Distinctive Milestone. May
dalawamput-limang shows ang naging lahat kong nasaksihan o nalaman niyang pagtatanghal. Akin
na lamang ihahayag ang mga pinakamahalaga at makabuluhang nagawa ni Uwing na sa ganang
aking sarili ay tuwirang kong pagyayamanin sa alaala sa aking buhay.
Sa pagbubukas pa lamang ng taong 1990, hinarap ni Uwing ang malaking hamon sa
kanyang pagkamasining nang italaga siya bilang art director sa pagdiriwang ng XI World Congress
of Cardiology, na pinamumunuan ng dalubhasang cardiologist at kababayang Dr. Yolando Q.M.
Sulit, na ginanap sa Phlippine International Convention Center noong Pebrero 11 -16, 1990.
Ginampanan niya ang papel ng buong gilas sa paggawa ng symbolic logo ng Congress, ng layout
ng directory at souvenir program at ng layout ng aklat na Philippines ni Carmen Guerrero – Nakpil
na ipinamahagi sa may 7,500 participating delagates mula sa International Society of Cardiology.
At bilang pahimakas ng okasyon, si Uwing ay nagsagawa ng solo show ng Pagdiriwang na umani
ng paghanga at papuri ng buong medical community in attendance.

**********

Nagulat kami ni Bel sa aming pagdalo sa ika – 46 show ni Uwing na Munting Bayan sa
Salamin na ginanap sa Hotel Nikko Manila Garden noong Setyembre 10-30,1990. Bago at naiiba
ito sa dahilang ipininta ni Uwing ang kanyang mga obra sa salamin. Ginamitan niya ito ng bagong
technique ng paint-etching na naging lubos na makulay, manining at maganda ang pagkagawa.
Bukod dito, tanging tema ng mayamang kalinangan ng Paete ang kanyang inilarawan – ang
masaya, at masaganang panahon ng anihan ng palay, ng tag- santol at tag-lanzones; ng masiglang
industriya ng pag-uukit, ng pangingisda at ng pagbubukid; ng mga tradisyunal na pagdiriwang ng
mga kapistahan ng bayan tulad ng Salibanda, ng prusisyon ng Mahal na Araw, ng Flores de Mayo
at ng Pista ng bayan, na malugod na isinasagawa ng sambayanan.

Ipinamalas naman ni Uwing ang kanyang pagka-prolific artist sa taong 1991 sa
pagtatanghal ng apat na sunod-sunod na solo shows mula sa ika-47 hanggang ika-50 sa loob
lamang ng dalawang buwan. Nagsimula ito sa Sa Lambong ng Bahag-hari na ginanap sa Artist’s
Corner ng Inter-Continental Hotel sa Makati noong Marso 10-31, kung saan si Inang Lucena Ac-acBanzon ng Monark International Inc. ang naging panauhing pandangal. Sinundan agad ito ng May
Isang Bayan sa Dakong Silangan na itinanghal sa Bulwagang Carlos V. Francisco ng Cultural Center
of the Philippines noong Marso 20 hanggang Abril 30. Dito naitampok ni Uwing ang dalawamputapat na obrang may sukat na isang metro kuwadrado ang bawat isa na nang pinagsanib ang mga
ito ay naging mistulang isang malaking mural ng Philippine Folkloric Themes.
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Ang show na Sa Duyan ng Pagmamahal ay kanya namang isinagawa sa Ayala Museum
noong Abril 4-15, kung saan ang Egyptian Ambassador ang may karangalan ng pagbubukas nito.
At ang kanyang ika-50 na hayag-sining ng Nang Pista sa Nayon na dinaluhan ni Madam Maria O.
Goquingco, National Artist for Dance bilang pangunahing pandangal ay itinangal sa West Gallery
sa Quezon City noong Abril 12-24, 1991. At sa aking pagkatanto, ang apat na shows ay natuon sa
pagtalakay ng mayamang kalinangan ng bansa na bunga ng malawak na paglalakbay ni Uwing sa
mga mahahalagang panig ng buong kapuluan. Sa akin ring pakiwari ito ang nagsilbing paglalagum
ng kanyang pagtalakay sa kalinangan ng bansa at naghudyat ng kanyang pagtungo sa pagtalakay
naman ng kanyang mga inaning karanasan sa paglalakbay sa ibat-ibang bansa ng daigdig.

Mural ng Doon Po Sa Amin, mixed media, 1994

47

Sa pagbibigay kay Uwing ng travel grant sa Egypt ng embahador nito sa bansa, nagkaroon
siya ng pagkakataong puntahan ang mga antigong estrakturang Pyramids at Sphinx, na nanatili
doon sa valley of the kings ng Ginza mula pa nang kanyang matandang sibilisayon. Tumira siya sa
Grand Hotel ng Cairo bilang artist in residence kung saan niya ginawa ang kanyang sining sa
papyrus paper sa paglalarawan ng mga bagay na kanyang nakita at karanasang natamasa.
Itinanghal niya ang kanyang mga obra na the Art of Manuel D. Baldemor sa National Gallery ng
Opera House ng Cairo. At sa kanyang pagbabalik sa bansa, itinanghal niya ang The Wonders of
Egypt sa Lopez Museum noong Hulyo 12-31, 1992 kung saan ang Egyptian ambassador ang naging
punong pandangal.

Hieroglyphics sa papyrus paper, pen and ink, 1992

48

Hieroglyphic painting sa papyrus paper at mixed media, 1992

Bumalik sa Uwing sa New York nang Oktubre at nagtanghal muli sa Philippine Center ng
kanyang show na Underneath the Rainbow na dinaluhang ng mga kababayang naninirahan doon
tulad nina Ver Mdrinan, Letty Madridejos, Miami Saavedra, Sonia Balandra at mag-asawahang
Roger at Mila Afuang at Fred and Cora Cagayat. Nagtuloy siya ng Mexico sa anyaya ng Mexican
ambassador sa bansa bilang artist in residence. Naging kawiliwili naman ang naging pagtigil niya
doon sa kanyang nadama at napatunayang pagkakatulad ng maraming bagay at kaugaliang ng
mga mamamayan doon tulad ng pagkain ng mga prutas na avocado at chico mami pati na ng
kamote, ng pag-inum ng kape at tsokolate, lalong higit ng pananampalatayang Kristiayano na
ipinamulat sa atin ng mga fraileng Fransiskano sa Poong Maykapal at ng pagtatangi at pagpupuri
sa Mahal na Inang Birhen ng Guadalupe. Naalaala rin niya ang Dia de los Muertos ng Todos los
Santos at ang masiglang Misa Pastorale na katha ng Mexicanong fraileng si Luis de Guadalajara
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OFM, na kinagigiliwang marinig ng mga taga-Paete sa misa kantada ng nobenaryo ng Simbanggabi. At tulad ng kanyang kinagawiang, Si Uwing ay nagtanghal ng kanyang Sining na The Art of
Manuel D. Baldemor hinggil sa kanyang mga impresyon doon. Sa kanyang pagbabalik ng bansa, si
Uwing ay nagsagawa ng kanyang hayag-sining na Recuerdos de Mexico noong Marso 17, 1992 sa
Ayala Museum sa pagbubukas ng panauhing pandangal na embahador ng bansang Mexico.

Folk Rituals, Mexico, 1991

Sinamantala namin ni Bel, kasama ang kanyang kapatid na si Marilyn at mga pamangking
sina Ria at Joanne, na daluhan ang ika-59 na pagtatanghal ni Uwing ng kanyang Mirrors, Mirrors
sa Lopez Museum noong Oktubre 2, 1992. Naiiba ito sa tema at pagkapinta ng mga obra nito sa
unang show niya sa salamin, ang Munting Bayan sa Salamin, dahil nasakop niya ang frame ng pinta
na waring wala ng kuwadro ang mga obra. Ngunit tunay pa ring kahanga-hanga ang kanyang
paglikha.
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Isang mahalagang pangyayaring naganap sa kanyang pagka-alagad ng sining ay ang
magawaran si Uwing ng Thirteen Artist Awad ng Cultural Center of the Phlippines na sama-samang
itinaguyod ng ibat-ibang samahan ng sining sa bansa tulad ng mga kritiko ng sining, ng mga
galeriya at mga kolehiyo ng sining, matapos na makiisa siya sa group exhibit na ginanap sa
Philippine Pavilion sa Seville, Spain nang idaos doon ang 1992 Olympic Games.
Winakasan ni Uwing ang taong 1992 sa pagsasagawa ng kanyang 60th show na Paskong
Pilipino – Parol Paete sa Heritage Art Gallery ng SM Megamall. Dito niya inihayag ang tanging
obrang handog niya sa kanyang kabiyak na si Del na naging cover page ng Starweek Magazine na
ngayon ay nakadambana sa kanilang tahanan.

Sayaw sa ating Bayan, mula sa Coffee Table BooK - Manuel D. Baldemor ni Eric Duldulao
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Parol- Paete, mixed media 1992 na handog kay Del
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Pasko sa Aming Bayan, mixed media 1992, Pabalat ng Memorabilia ng Paete
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Bagamat hindi siya nagbiyahe sa ibang bansa nang taon 1993, itinuon naman ni Uwing ang
kanyang patuloy na paglikha sa kanyang sining sa pagtugong sa kanyang mga naunang pangakong
pagtatanghal sa ibat ibang panig ng bansa. Isinagawa niya ang Festival of Colors sa Gallery Hall ng
Victoria Plaza sa Davao City nang Marso 20, 1993. Itinanghal naman niya ang The Gentle Carabao
sa West Gallery ng Quezon City, ang Scent of China sa Galerie Y at ang Cogon at Kahoy sa Ayala
Museum kung saan niya ipinamalas ang bagong technique na woodcut prints sa cogon grass na
papel na kanyang ginawa at ng mga figurines ng kalabaw sa kahoy na Antipolo o kamagong.
Nagtanghal din siya sa Phoenix Gallery ng Baguio ng kanyang The Phlippine Skyworld kung saan
niya ang inilarawan ang kaakit-akit na tanawin sa kabundukan ng Banaue sa Ifugao at ng katangitanging kultura doon.
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Woodcut in cogon paper 1992
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Philippine Skyline, mixed media 1992
Donated to the United Nations Building in New York

Namangha ako sa aking namalas nang ako ay dumalo sa eksibit ni Uwing na Maskara ng
Buhay sa Galerie Y ng Edsa Megamall noong Oktubre 1993. Tanging naiiba ang kanyang hayagsing noon na binubuo ng labing anim na pirasong ukit ng maskara ng tao at kalabaw sa narra at ng
dalawamput apat na kuwadro na aquarelle paintings na estilong surealistiko, na kanyang binigyan
ng angkop na talinghaga. Ang pagtatanghal ay dinaluhan ng mga kilalang taga-subaybay na
kinabibilangan ng mga pinagpipitaganang manunuri ng sining tulad nina Rosalinda Orosa, Odette
Alcantara at Paul Zafaralla.
Kakaiba naman ang aking naging pakiramdam habang pinagmamasdan ko ang mga obra.
Waring ako ay namalikmata sa aking mga nakita; nagpumilit ang aking isipan na tarukin ang
kahulugan ng kanyang mga talinghaga. At sa aking pagmumuni, napagtanto ko na si Uwing ay
humakbang na ng mataas na antas ng masining na pagpapahayag. At sa aking pagtatanong sa
kanya hinggil dito, ganito ang naging pahayag niya:
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Di ko mawari ang aking pakiramdam. Para bang ito ay una kong pagtatanghal. Nangangamba
ako sa magiging hatol ng mga kinauukulan sa mapanglipunan kong pahayag.
Ngunit lihis sa kanyang akala, naging kalugod-lugod ang pagtanggap ng kanyang mga taga-tangkilik
at taga-subaybay batay sa aking mga narinig.
Nais kong ibahagi ang ilan niyang talinghaga na labis na pumukaw sa aking diwa:
Bakit madaling makita ang dumi sa mukha ng iba?
Bakit katotohana’y ikinukubli at ikinahihiya pa?
Bakit kung nakamtan na’y wala ng ni ho at ni ha?
Bakit ang Pinoy sa abroad, masisipag?
Bakit yun iba dito sa ati’y napakatamad?
Bakit kailangang magsuot ng maskara ?
Bakit kaibigan, may kilala ka na bang walang maskara?

Ukit na maskara sa Narra 1993
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Nang sumunod na taon ng 1994, natuon ang pansin ni Uwing sa pagtugon sa mga
pangangailangan ni Christine, ang Swiss na artista na kanyang kasangga sa Cultural Exchange
Program Switzerland at Pilipinas, na kanyang kinakalinga sa kanilang tahanan sa Pasig. Nakadauppalad namin siya ni Ver Madrinan, patnugot ng Paetenian International Newsletter, na nagka
kataong dumalaw ng Pilipinas matapos ang dalawampung- taong pamamalagi sa America, nang
maghapunan kami nina Uwing sa Balaw-balaw restaurant sa Angono, Rizal ni Perdigon Vocalan,
kapanalig sa Sining at lahing Paete mula sa angkan ng Dailo-Navarro.
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Pabalat ng Souvenir Journal ng 150 years of Philippine-Switzerland Diplomatic Relations
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At nang si Uwing naman ang nagtungo sa Switzerland, nanatili siya bilang artist-inresidence sa Internationale Austauch Atelier Region of Basel, na ayon sa kanya ay Sentro ng Sining
sa bansa sa pagtataguyod ng pilantropong si Christoph Merian Stiftung. Nagtanghal siya doon ng
Ein Stuck Schweig ng kanyang seryere ng mga obra sa aquarelle at mixed media hinggil sa
landscape, city scape and historical landmarks ng bansa. At sa pagbabalik niya ng Pilipinas matapos
na manatili doon ng dalawang buwan, isinagawa niya ang A Piece of Switzerland sa Ayala Museum
kung saan ko nakatagpo si Araceli Limcaco- Dans - maybahay ni dating Minister of Transportation
and Communications na si Kgg. Jose P. Dans III na apo ng magiting na pintor ng mga fresco sa
simbahang Paete na si Tandand Josep SR Dans – na isa ring pinagpipitaganang artista dahil sa
kanyang mga sereye ng Calado at Bordado.
At bilang pagtatapos ng taon, si Uwing ay nagpugay sa mga Ina ng tahanan sa paglalahad
ng kanyang mga ukit sa kahoy na Mangga ang Madonna Filipina sa Heritage Art Center ng
Shiangrila Plaza ng Edsa Mandaluyong.
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Sa aking kalkula ang 1995 ay penultimate year ng silver anniversary ni Uwing sa pagkaalagad ng sining. Ito ay ipinagdiwang niya sa pagtatanghal ng Sining Bayan in grand style sa SM
Megamall sa Mandaluyong ng buwan ng Setyembre na di naming pinalampas ni Bel na daluhan.
Sa aking palagay, ang show ang pinakamalaking hayag-sining na kanyang ginawa sa paglalahad ng
may pitumput-limang mga obra sa pinta at ukit. Ang mga pinta ay ginawa niya sa aquarelle and
mixed media, samantala ang mga ukit ay yari sa kanyang likhang painture. May tatlo siyang murals
na may sukat na 4’ x 8’ bilang center pieces kung saan niya inilarawan nang buong sigla at ningning
ang mayamang kalinangan ng bansang Pilipino – ang mga nakabibighaning tanawin nito at ang
masiglang pagsasagawa ng mga mamamayan ng walang kamatayang tradisyon ng pagdiriwang ng
buhay.
Ang show ay mahusay na pinamahalaan ng Finale Art Gallery na binuksan ng Kgg. Sigfrey
Ordonez, chairman of the Human Rights Commission sa pagdalo ng mga piling taga-tangkilik at
mga tanyag na kapanalig sa sining tulad nina Malang, Stevesantos, Nemimiranda, Olazo, Austria,
Fil dela Cruz at Orlina na masayang nagsalo-salo sa masarap na meryenda na inihanda ng BalawBalaw restaurant ni Perdigon Vocalan ng Angono.

Collage ng mga pinta ni Uwing
Labis namang ikinatuwa namin ni Bel ang pagdalo. Sa ganang amin, ang pagtatanghal ay
isang malawak na pagbabalik –tanaw at paglalagom ni Uwing ng kanyang dalawamput-limang
taon ng pagka-alagad ng sining bilang isang artistang Pilipino. At ayon sa isinulat ni Rosalinda
Orosa sa kanyang kolumna ng Sundry Strokes ang mapanuring manunulat na si Leonidas Benesa
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ay nagpahayag ng ganito: No other Pilipino has explored the inner recesses of the folk
consciousness as Baldemor has done. Is there such a thing as Pilipino paintings? The works of
Baldemor are an affirmative answer.

Mga obrang naihayag sa Sining Bayan
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Dama pa namin ni Bel ang euphoria ng Sining Bayan ni Uwing kayat hindi namin napansin
ang sigasig ng patuloy niyang pagtatanghal ng sunod-sunod pang shows tulad ng Maskara II sa
Bacolod, ng Graces from the Homelnd sa Davao, ng Switzerland Aquarelle Seiries sa SM Edsa
Megamall, kahit na ng Pasko sa Aming Bayan sa Edsa Plaza Hotel na ninais naming daluhan. At sa
pagbubukas ng taong 1996, nakiisa muli si Uwing sa dalubhasang kababayang cardiologist at
masugid niyang taga-tangkilik na si Dr. Yolando Q.M. Sulit sa pagsasagawa ng Festival of My
Hometown sa Philippine International Convention Center noong Pebrero bilang kaatabay na
pampasigla sa XXIII International Congress in Internal Medicine na pinamunuan ng duktor.
At noong kalahatian ng Agosto, narinig ko ang mataginting na tinig ni Uwing sa telepono:
Nel, mayroon tayong bagong show… tungkol ito sa mga foreign travels ko…halos singlaki
rin ito ng Sining Bayan… kayat huwag kayong mawawala ni Bel…hani !
Oo … sige…. asahan mo ang aming pagdalo, ang dagli kong sagot na halos wala na sa isip.

Nasa Artist’s Corner ng Edsa SM Megamall na kami ni Bel nang kalahating oras bago
magbukas ang 81st show ng Global Village ni Uwing. Naroon na rin siya at abala na sa pagsaludar
sa kanyang mga bisita. Kumaway na lamang kami sa kanya nang hindi na siya magambala. Totoong
malaki ang pagtatanghal… puno ang hall ng may isang daang obrang pinta na naka-display doon
na naglalarawan ng kanyang impresyon hinggil sa mga nakaaakit na landscapes at mayamang
kultura ng mga bansang kanyang napuntahan. And centrepiece ng show ay isang malaking album
ng mga pen and ink drawings and photographs na nakunan niya sa mga bansang kanyang nadalaw.
Nangailangan ng walong gunting na pangputol sa malaking ribbon para mabuksan ang
show ng walo ring mga ambassadors ng mga bansa ng France, England, Austria, India, Indonesia,
Spain, Mexico at Chile na nagsilbing mga punong pandangal. Dumalo rin ang mga sikat niyang
kapanalig sa sining na sina Araceli Limcacao-Dans, Fil dela Cruz, Romulo Olazo, Onib Olmedo, Nemi
Miranda, Mauro Malang at Ben Cabrera. Naroon din ang pinagpipitaganang columnist na si
Rosalinda Orosa na may akda ng malawak na sanaysay hinggil sa show sa kalakip nitong magarang
brochure. At bilang paglalagom ng sanaysay, ganito ang naisaad ng kolumnista:
The show is Baldemor’s visual diary of the colors of the world – an eloquent narrative
written in prolific brush of his global sojourn!
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Cover page of the brochure – Global Village

Labis naman ang aking tuwa sa pagdalo sa dalawang kadahilanan: Nakita ko nang mabuti
ang cross-section ng mga obra ni Uwing hinggil sa malawak niyang paglalakbay sa buong daigdig.
Napagtanto ko rin na nakagawa siya ng angkop na paglalagom ng kanyang mga likha sa nakalipas
na dalawamput-limang taon ng kanyang pagka-masining ng dalawang grand retrospects – ang
Sining Bayan bilang Artistang Pilipino at ang Global Village bilang Artista ng Daigdig.
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Makalipas ang ilang linggo tumawag sa akin si Uwing ng paanyaya sa kanyang show na
Quelque Part en France at the La Galerie ng Alliance Francaise de Manille sa Makati nang Oktubre
22 bilang pasasalamat ng embahador ng France sa masigabong pagtatampok niya sa bansa sa
nakaraang pagtatanghal ng Global Village. Agad akong sumagot sa kanya ng Oo dahil naisip ko na
mahalagang pagtatanghal ito para sa isang pangunahing bansa na patron ng Sining sa daigdig.
Ngunit nang dumating ang takdang araw ng pagtatanghal, hindi ako nakadalo dahil sa sama ng
panahaon. Napakalakas ng naging pag-ulan at labis akong nabahala sa magiging pagbaha sa aking
daraanan patungo sa lugar. Napag-alaman ko na lamang na ang show ay dinaluhan nina Aurelio
Montinola II, pangulo ng BPI Family Bank at Josefina Lichauco, UnderSecretary of the Department
of Tansportation and Communication bilang mga punong-pandangal. At sa unang pagkakaroon ko
ng pagkakataon, dagli akong nagpunta sa kanya upang humingi ng paumanhin. Hindi ko siya
nakitaan ng sama ng loob bagkus masaya niya akong binigyan ng isang kahon ng labing-dalawang
greeting cards hinggil sa show at nagwika: Heto, gamitin mong pambati sa mga kaibigan mo sa
darating na Pasko.

Mont St. Michel – isa sa mga greeting cards hinggil sa show
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Batay sa aking talaan ng mga aktibidades ni Uwing, ang taong 1997 sa aking palagay ay ang
pinakamalawak niyang pagtatanghal. Nagsagawa siya ng siyam na shows: tatlo sa mga bansang
kanyang pinuntahan sa Europa at anim dito sa ating bansa. Una niyang ginawa ang show na
Transition – isang koleksyon ng mga landscape paintings - sa Crucible Gallery ng SM Megamall
bago siya nagtungo sa Europa. At sa bawat bansa na kanyang pinuntahan, siya ay nagtanghal ng
hayag-sining na nagpapamalas ng mga katangian ng bansa tulad ng Hymn to my Homeland sa
Switzerland, ng Images of My Native Land sa Prague, Czech Republic at ng Philippine Nature’s
Wonder sa Munich, Germany.
Sa pagbabalik naman niya ng bansa, nagtanghal si Uwing ng halos sunud-sunod na shows:
ang Mula sa Sinisintang Lupa sa GSIS Museum sa Financial Center sa Pasay City, ng Prague, The
Heart of Europe sa Ayala Museum sa Makati, ng Dubronik Croatia sa Galerie Y ng SM Megamall at
ng A Gift of Nature sa Gallery 139 ng Ayala Alabang, Muntinglupa City. May bukod tanging show
na ginawa si Uwing sa Ayala Museum, ang Songs of the Revolution bilang paggunita sa ikasandaang taon ng martyrdom ni Gat Jose Rizal. May kalakip na aklat ito kung saan ang kanyang
mga tula hinggil dito ay nilapatan ng musika ng bantog na pianistang si Raul Sunico.
Isang napakahalagang proyekto na nagbibigay ng ibayong karangalan para sa kanyang sarili
at maging sa bansang Pilipinas ang ginawa ni Uwing habang siya ay nasa Europe – ang mural na
PASASALAMAT sa lobby ng UN Headquarters sa Vienna, Austria na pinasinayaan ni Pangulong
Fidel V. Ramos. Ang mural bilang donasyon ng bansa ay ginawa niya ng gratis et amore. Ayon sa
kanya ang mural , na pinta sa mixed media na may sukat na 5’ x 12 ‘, ay sinumulan niyang gawin
dito pa sa bansa at tinapos doon ng pinta ng may halong abo ng bulkang Pinatubo sa loob ng
labing-limang araw.

Mural ng PASASALAMAT, mixed media, 1997
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The Great Charles Bridge of Prague, Czech Republic, aquarelle 1997
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Naalaala ko ang kuwento ni Uwing nang minsan akong nagpunta sa kanya para magbalita
hinggil sa aming napipintong proyekto para sa Banda 69 ng Paete. Ani niya:

Pupunta ako sa India sa isang linggo… nagbigay sa aking ng travel grant ang embahador
nito dahil sa kanyang kasiyahan sa pagiging isa sa mga punong pandangal sa Global
Village.
Dagli akong tumugon sa kanya:
Siguradong pupuntahan mo ang Taj Mahal …. at naglaro ang aking isipan sa malawak na
lugar nito sa hilagang bahagi ng bansa.
Oo, may itinerary na akong ibinigay sa kanya na ibig kong marating, ang sagot niyang
nakangiti.

At noong ngang Mayo 8, 1998, dumalo kami ni Bel sa kanyang show na India, from the Eyes
of a Filipino Artist sa Rustan’s Makati bilang bahagi ng 50th Independence Celebration ng India.
Namangha kami ni Bel sa mga paglalarawang ginawa ni Uwing sa kanyang mga nakita at
karanasan doon – sa kahabaan ng banal at mahiwagang pook ng Ganges River, mula sa Jaipur na
pink city of Rajasthan, ng Agra na kinaroroonan ng Taj Mahal, ng Varanisi, lungsod ng buhay at
kamatayan para sa mga Hindu hanggang sa Calcuta, tahanan ni Mother Teresa.

************
Sa aking pagbabalik-tanaw sa naging buhay ni Uwing nitong nakalipas na pinilakang
panahon, masasabi ko na naging makabuluhan ang huling taon ng dekada nobenta dahil sa tatlong
mahalagang kaganapan sa kanyang buhay. Ipinaalam niya ang kagandahan ng kanyang loob sa
madla sa pagtatanghal ng Journey to a Marvelous Land- Turkey bilang fundraising drive para sa
mga biktima ng malagim na lindol na naganap doon. Ang show na naglalarawan sa aquarelle ng
kanyang mga nakita at naranasan sa land of antiquity kung saan sumibol at lumaganap ang
pananampalayang Kristiyanismo sa pamamalagi ng mga apostol ng Panginoon doon sa mga pook
ng Cappadocia, Ismiz ng rehiyon ng Aegean at Antalya ng Mediteranya. At ayon sa kanya, siya ay
bahagyang nakaligtas sa malagim na sakuna sa kanyang dagliang pagtungo ng India.

Sa di kawasay tumawag muli sa telepono si Uwing sa akin:
Nel, may maganda tayong balita. Napili ako ng Art Department of the Cultural Center of
the Philippines na maging kinatawan ng bansa sa 3rd Inami Internationa Wooden Sculpture
Camp ’99 sa Toyama Prefecture ng Japan. Kailangang maghasa na uli ako ng pang-ukit…
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at kailangang gawin ko ito dahil sa kawikaang: Ang hindi lumingon sa kanyang
pinanggalingan, hindi rin makararating sa paroroonan.
Aba…. Kailangan mo talagang sumali roon… hindi lamang para sa iyong karangalan kundi
na rin sa ating Inang Bayan, ang dagli kong tugon sa kanya.

At kasabay ng dalawampung piling pinakamahusay na eskultor sa daigdig, nilikha ni Uwing mula
sa isang malaking troso ng kahoy ang tropeyo ng PAMILYA PILIPINO, na may sukat na isang metro
ang lapad at apat na metro ang taas. Namangha ang madla lalo na ng kanyang mga kapanalig sa
camp na nagturing sa kanyang likha bilang pinakamahusay ang pagkagawa.
************
Bago nagtapos ang taon, nagsagawa si Uwing ng maituturing ko at marahil ng lahat na
taga-subaybay ng Sining sa bansa, ng kanyang makasaysayan at natatanging pagtatanghal – ang
A DISTINCTIVE MILESTONE – ang Pagdiriwang ng kanyang ika-100 solo show na ginanap sa Art
Center ng Edsa SM Megamall noong Oktubre 1, 1999. Dito siya naghayag ng may isang daang obra
na sa una kong akala ay mga obrang kakatawan sa kanyang mga nakalipas na pagtatanghal. Labis
ang aking naging pagkakamali; ang lahat ng obra ay pawang mga bagong likha sa pinta at eskultura
na pinangungunahan ng kanyang centrepiece na painture na may pamagat na PAGDIRIWANG. Ang
mga obra ay may temang Filipiniana, tulad ng masaganang-ani sa bukid at banal na pagdiriwang
ng mga kapistahan sa kanyang mga pinta samantalang sa ukit ay ng mga maamong kalabaw,
pamilya Pilipino at mother and child sa kahoy na manga at kamagong. Ang hayag-sining ay
dinaluhan ng kanyang mga sikat na kapanalig sa Sining lalo nan g pinagpipitaganang kolumnistang
si Rosalinda Orosa na siyang naging punong pandangal at sumulat na mahalagang sanaysay sa
kaakibat na brochure. Naroon din ang buong mag-anak ng Baldemor na galing pang Paete at si
Rollie Yusi na curator ng show.
Ngunit ang higit na tumawag ng pansin sa amin ni Bel ay ang isa pa niyang centrepiece na
mural na may pamagat na Manlalakbay, na naglalarawan ng kanyang payak na pinagmulan, ng
kanyang mga paglalakbay sa bansa at sa daigdig sa bagwis ng isang maamong kalabaw. At sa aming
paglisan ni Bel, namayani sa aking diwa ang makabuluhang pahimakas niyang dalawang taludtod
sa kaakibat nitong tula:
Mapadpad man sa malayo’t lupang dayuhan
Lagi’t lagi kong taglay, kulay ng Inang Bayan

At mula sa aking puso, naibulong ko ang tangi kong dasal para kay Uwing:
Sana masaksihan ko ang pagtatanghal sa Iyo bilang NATIONAL ARTIST ng bansang Pilipino.
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Pamilya Pilipino, tropeyong likha ni Uwing sa Inami, Japan
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Sayang… wala akong mailagay na iba pang larawan bilang patunay ng aming mga nasaksihan ni
Bel. Nasira ang aking desk computer at laptop at iba pang mga files at mahalagang kagamitan sa
bahay dahil sa mapinsalang baha ng Undoy na umabot sa kalagitnaan ng aming bahay noon
Kasama sa nangasira ang dalawang mahalagang aklat na bigay sa akin ni Uwing: ang A Sketch Book
of a Filipino Town at ang Centennial book of Rizal’s Martyrdom. Wala rin akong makuha sa ibang
kong naisalbang compilation at nagawang aklat. Tanging ang malinaw sa akin ay ang mga
makabuluhang alaala na aming nasaksihan sa mga mahalaga niyang pagtatanghal na aming
nadaluhan.

Pabalat ng coffee table book ni Eric Duldulao
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Marahil lingid sa kaalaman ng marami sa kanyang mga taga-subaybay na si Uwing ay
nagpamalas din ng kasiningan sa ibang sangay nito. Noong ikalawang kalahati ng dekada otsenta,
sa kainitan ng kanyang popularidad, siya ay nagpahiwatig ng hilig sa musika. Naitanong niya
minsan sa akin kung aling sining ang aking kinahihiligan. Sagot ko sa kanya ay Musika dahil ako ay
mula sa angkan ng mga musikero sa Paete. Binanggit ko sa kanya na si Dada Mino (Guillermo A.
Africano) ang maytatag ng unang banda musiko sa Paete, ang Banda Silangan 1900 samantalang
si Mama Ambo (Pablo B. Africano) ang kasalukuyang maestro ng Banda 69. At nang malaman niya
na ako ay mahilig kumanta, niyaya niya akong sumama sa jam session ng kanyang mga kaibigan
sa kanilang subdivision sa Balaw-Balaw restaurant ni Perdigon sa Angono. At bilang panghikayat,
siya ay nagwika:
Nagpapahanda ako ng masarap na hapunan na ang pinaka-ulam ay inihaw na baboyramo at usa na ang pinaka-sabaw ay bulalo.
Hindi na ako nakatanggi at hindi rin ako nagsisi sa pagsama dahil doon ko narinig ang
madamdaming pag-awit ni Uwing ng Malayo ang Tingin ng ala- Anthony Castelo.
Naikuwento rin niya na minsang mag-Papasko, nagsagawa siya ng drama session sa
kanyang atelier ng kanyang mga piling kaibigan sa village na mga nagsiganap bilang mga aktor sa
istoryang siya mismo ang maysulat, naglapat ng musika at nagdirehe. Successful ang session sa
laking tuwa na kanilang nadama. Hindi naman ako nagtaka dahil may pinagmanahan siya - si
Tandang Lope Baldemor – ang sarzuelista ng mga Aglipay noong peacetime na nagtampok sa
kanyang Inang Pilar Adefuin-Baldemor bilang prima donna na naging pantapat kay Inang Loleng
Calabig – ang prima donna naman ng mga sarzuelistang Romano sa pamumuno ni Tandang Pedro
Bagabaldo, na tanda ng matindimg hiwalayan ng mga Aglipay at Romano sa Paete dahil sa hidwaan
ng mag-anak sa pag-aari o pag-aalaga sa poong Mahal na Senyor.

Handaan, painture 1984
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Dalawang obra maestrang ukit ni Uwing
Alay sa Magsasaka, tropeyong molave 1980
Pamilya Pilipino sa Inami, Japan 1999
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Noong Septyembre 1, 1991, ginulat ako ni Uwing sa pagbibigay sa aking ng tatlong sipi ng
diyaryong Manila Times kung saan niya ipinalathala ang aking sanaysay na Aristocrat Lanzones
habang kami ay nagmemeryenda sa coffee shop Hotel Nikko Manila Garden bilang paghihintay sa
pagbubukas ng kanyang show. Ani niya:
Nagustuhan ng Editor ang iyong sanaysay….baka mayroon ka pang ibang article na
puwede nating ipalathala.
Napangiti na lamang ako at nagwika: Mga temang pang-Paete ang iba kong
sanaysay…baka hindi umobra.
At ibinalita niya sa akin ang kanyang pagsulat ng lingguhang column na Baldemor Folio sa The
Sunday Times LIFE. Dito niya malawak na tinatalakay ang mga tema hinggil sa mayamang kultura
na ating bayan, ng ating bansa na kanyang pinalalamutian ng angkop na ilustrasyon sa pen and
ink. Mula noon, matama kong sinubaybayan ang kanyang kolum at sininop ang bawat isyu nito sa
buong panahon ng paglalathala. Ang kanyang pagsulat ng kolum ang nagbunsod sa kanya na maging
isang pinagpipitaganang kasapi ng UMPIL - ang Unyon ng mga Manunulat ng Pilipinas.

Halina, makiisa, makisalo, mixed media
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Mula sa Baldemor Folio - Isyu ng Abril 4, 1993 kalakip ng tulang
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PALASPAS

Maganda ka’t mapang-akit
Kulay mo ay berdeng mura
Bunsong dahon nitong niyog
Sa pagmamahal ay sagana

Dekorasyon ka sa bintana’t
Pahiyas sa kasalan
Sa pistaha’y nakikitang
Nakapulupot sa suman

Musmos na mga palad
Ang sa iyo’y nakahawak
Iwinawagayway ka
Kung Linggo ng Palaspas

Sagradong tubig at bendisyon
Parang luhang tinatanggap
Benditadong dahon ka na
Sa bawat pinto’y silbing agimat

Sa paglubog ng Haring-Araw
Sa pagpikit nitong tanglaw
Kasama ka rin sa bendisyon
Hugis krus nang tangan.
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Ipinagpatuloy ni Uwing ang pagsulat ng column sa Philippine Star na may pamagat na ARTS
and CULTURE. Naging tema naman niya ang kanyang mga biyahe sa ibang bansa na kanyang
nilakipan ng mga litrato sa lugar. Narito ang ilan titulo ng kanyang sinulat hinggil sa kanyang
paglalakbay: Basel, Sanctuary of the Arts sa Switzerland, St. Michael’s Mountain sa France,
Waltzing with Mailah in Vienna sa Austria, Hungarian Rhasody sa Hungary, Prague’s Sto. Nino sa
Czech Republic, Florence, Museum City sa Italy, A Passage to India, Three Wishes from Toledo sa
Spain, Journey to a Marvelous Land sa Turkey, From Paete to Inami sa Japan at marami pang iba.
May dalawang taon din niya itong tinutukan at marami akong nalaman sa kanyang mga pahayag
na ninais din namin ni Bel na marating. Kayat nang kami ay nagkaroon ng pagkakataong sumama
sa Essential European Tour ng Central Europe noong 2012, sinikap kong makita at marating ang
mga lugar na pinuntahan doon ni Uwing. At noon ko napagtanto ang debusyong inilaan ni Uwing
sa kanyang sining upang maibahagi niya sa atin ang makabuluhang hugtong ito sa kanyang buhay
sa nakararahuyong paglalarawan ng kanyang mga karanasan doon na ibinunga ng kanyang
paglikha.

Cappadocia, Turkey - mixed media 1999

Matapos ang aming pagdalo ni Bel sa A Distinctive Milestone ni Uwing, napabuntonghininga ako at parang napuspos na ako ng saya para sa kanya. Sumagi sa aking alaala ang sinabi
niya sa akin hinggil sa payo sa kanya ng dalawang maestro ng Sining na sina Mang Enteng
Manansala at Mauro Malang. Nasabi ko sa aking sarili na natupad niyang lahat ang mga tagubilin
sa kanya… at maaring mahigit pa ang kanyang nagawa. Sa ganang akin wala na si Uwing na dapat
patunayan pa at ang tanging kulang na lamang para sa kanya ay tanghalin siyang NATIONAL
ARTIST.
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Nais kong isa-isahin ang dahilan kung bakit ganito ang aking naging sapantaha. Ngunit hindi
ko na muna ihahayag…sa Pahimakas na lang. Marami pa akong dapat ipahayag upang matupad
ko ang layon ng aking pagsulat ng aklat. Ang ihahayag ko ay ang dahilan ng aking pagtigil sa pagdalo
sa kanyang mga sumunod pang hayag-sining sa nilolooban ng sumunod na dalawang dekada –
2000 hanggang 2020. Una rito ang matinding pagkakaroon ng heavy trafiic papunta sa venue ng
show at ng paghahanap ng parking space kapag nakarating na sa lugar. Malaking problema ito sa
isang tumatandang tulad ko na nagdadrive ng sariling sasakyan. Kayat itinalaga ko na ang aking
sarili sa pagdalo sa mga tanging show na dapat na daluhan ayon sa paanyaya ni Uwing. Ibinaling
ko ang aking sarili sa pagsasagawa ng aking bahagi sa mga gawaing-pambayan at sa pagsulat ng
aklat hinggil sa mayamang kalinangan ng Inang Bayang Paete.
Bukod dito, sa panahong ito ako napasabak sa dalawang major operations – una sa
gallbladder na inilagi ko ng ospital nang isang buwan noong 2001 at ng quadruple bypass operation
sa puso nang 2010. At sa panahon na malakas ang aking pangangatawan, nagliwaliw kami ni Bel
sa ibat-ibang bansa, tulad ng Jubilee Pilgrimage sa Holy Land, Rome at Lourdes nang 2000, ng
Beijing Tour ng Pamilya Narce nang 2004, ng PEB Excursion sa Bangkok, Thailand nang 2006, ng
Cambodia-Vietnam Sojourn nang 2008 , ng Singapore-Malaysia Escape nang 2012 , ng 15 day
European Essentials Tour namin ni Bel nang 2014, ng Sakura Tour ng Tokyo, Osaka at Kyoto sa
Japan nang 2016, ng Bali Holiday ng Pamilya Narce nang 2017, ng Jeju - Seoul, South Korea Holiday
nang 2018 at ibang domestic travels in between sa Bicol, Boracay, Bohol, Cebu at Davao. Nangyari
rin sa panahong ito ang pagpanaw ng aking buong kapatid na si Mar nang 2002 at ng aking mahal
na Ina nang 2010. At sa lahat ng ito na nangyari sa aking buhay, lagi kong naaalaala si Uwing na
nagmulat sa aking mangarap sa buhay tulad ng sa kanya. Ngunit sa ayaw o gusto kong aminin, ang
totoo… hindi ako makaugaga sa pagsunod sa mabilis niyang paggawa ng mga mahahalagang bagay
sa buhay.

Masaganang Buhay, Aquarelle
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Sa aking pakitanda may dalawa na lamang hayag-sining si Uwing na aking nadaluhan
matapos ang kanyang show na A Distinctive Mileston: ang Birhen ng Fatima sa Podium at ang
Helsinki sa Gallery Y ng Ayala Center dahil sa kanyang personal na paanyaya. Bagamat patuloy
kong sinubaybayan ng matapat ang kanyang walang kapagurang paglalakbay sa Europa nang

dalawang magkasunod na dekada ng bagong milenyo, naituong ko naman sa panahon ding ito ang
aking pansin sa pagsasakatuparan ng aming pangarap na makapagpatayo ng Sentrong Pangkultura
ng Paete. At yaman ding nahinto na ang paglilimbag ng Paetenian Newsletter dahil sa pagdating
ng cyberspace technology of communication, naging masigasig naman ako sa pagsulat ng aklat
hinggil sa mayamang kalinangan ng Paete.

Naging malakas ang aming pag-uugnayan ni Uwing sa pagpapatayo ng Sentro, sa kabila ng
kanyang taunang biyahe sa Europa at pamamalagi doon nang ilang buwan sa bawat taon. At sa
pakikiisa ng aking kapatid na si Dr. Teresita Obial-Aquino naisagawa namin ang Sentro noong 2005
sa tulong din ng maraming malapit na kaibigang-kababayan nagmalasakit dito. Natapos ko ring
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maisagawa ang dalawang aklat hinggil sa mayamang kultura ng Paete, ang Paete Bayang Masining
at ang Mga Natatanging Anak ng Paete na inilimbag ng UST Publishing House kaugnay ng
pagdiriwang ng ika-400 taong anibersaryo ng pagkatatag ng pamantasan ng Santo Tomas.
Maraming pagtatanghal ang naisagawa ni Uwing taun-taon hinggil sa kanyang paglalakbay
sa Europa. May ilang brochure siyang ibinigay sa akin tungkol dito - mga piling lugar na kanyang
napuntahan tulad ng Turkey, ng Monsanto sa Portugal na bayan ni Magellan at ng Cuenca sa Spain.
Ngunit ang labis kong ikinasiya ay ang dalawang journal ng kanyang mga obra hinggil sa kanyang
paglalakbay – ang Timeless Switzerland at ang European Journey of Discovery. Ito ang naging
dahilan kung bakit namin hinangad ni Bel na makapag-tour ng Central Europe upang makita kahit
bahagi lamang ang mga inilarawang lugar ni Uwing. At hindi kami nagkamali; naging bukang-bibig
na namin na ang tour na yaon ang pinaka-kawiliwili naming nagawang paglalakbay.

Si Uwing sa kanyang show ng Romancing the Stone sa Turkey
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Ang show ay isang pagbabalik-tanaw lamang ng kanyang unang biyahe sa Turkey
kung saan ito naging tema ng kanyang pagtatanghal ng Journey to a Marvelous Land noong 1999.
Waring hindi makatkat sa balintataw ng kanyang mga mata ang naiibang kagandahan ng kalikasan
doon sa Cappadocia ng mga bundok o burol ng naglalakihang bato kung saan namamahay ang
mga tao sa ibabaw o tagilirian ng mga ito.
Kabaliktaran naman ang kanyang nasaksihan sa Monsanto ng Portugal. Malalaki at tigang
na burol at bato ang pumukaw din sa kanyang mapanuring paningin. Ngunit ang mga tao roon ay
naninirahan sa mga tahanang nakatayong nagsisiksikang sa ibaba at pag-itan ng mga ito. Kakaiba
ring ganda ng kalikasan ang bumihag sa kanya na di rin niya waring maiwaksi. At ang paglalarawan
ni Uwing nito ay nagdulot ng kakaibang kasiyahan sa kanyang mga taga-tangkilik.
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Kung tama ang aking pakitanda, matagal na namalagi si Uwing sa Portugal – halos
dalawang buwan. Naranas siya ng buhay na semi-cloistered life, kasama ng mga mongheng
Fransiskanong Capuchino sa Convento da Arrabida. Nakalalabas siya ng kumbento upang
mamasyal sa lugar na nais niyang puntahan, ngunit pagbalik niya, umaayon siya sa buhay at
galaw ng mga monghe doon – simpleng pagkain at kuwartong tulugan at paggalang sa
kanilang pagdarasal samantalang lumilikha siya ng kanyang mga obra. Mula sa kumbento,
nakarating siya ng Fatima, lugar na pinagpakitaan ng Birheng Ina, ng Porto at Lisboa,
dalawang pangunahing siyudad ng Portugal at ng Sabrosa, bayan ni Fernando Magellan,
nabegador na nakadiskubre ng Pilipinas noong 1521. Ang mga lugar ay naging paksa ng sining
ni Uwing lalo na ang Fatima at Sabrosa na kanyang ginawan ng pagtatanghal.

Convento da Arrabida
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Halos ang buong unang dekada ay iniukol niya sa paggalugad ng buong Europa, mula sa
Slavic counries ng Russia at Lituania sa dulong Silangan hanggang sa Portugal at Espana sa Iberian
Peninsula sa Kanluran. At sa aking muling pagbubuklat ng journal na European Journey of
Discovery ni Uwing, nagunita ko ang aming di magmamaliw na alaala ni Bel sa mga lungsod at
bansa ng Central Europe na aming napuntahan tulad ng Amsterdam sa Holland, ng Heidelburg sa
Germany na nilagian ni Gat Jose Rizal, ng Saltzburg, Austria na bayan ni Mozart, ng Paris, France
na nagmamalaki ng Eiffel Tower at Arc du Triumphe at iba pa, na ubod ng gandang inilarawan ni
Uwing sa kanyang mga obra.

Gayun din ang namayaning damdamin sa akin nang kami ay nagkuwentuhan hinggil sa
aming karanasan sa Switzerland. Wika ko sa kanya:
Sa lahat ng bansa na aming napuntahan ni Bel sa Europa, tanging Switzerland ang aming
nagustuhang matigilan dahal sa kalinisan, kagandahan ng kalikasan, kasaganaan at katahimikan
ng lugar. Labis kaming namangha sa magagandang tanawin na aming nadaanan papunta ng
Zurich mula Austria – ang matataas na bundok na may malinis na tubig na rumaragasang
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pabagsak sa mga talon sa gilid nito patungo sa malawak at kristal na mga lawa sa paanan nito;
ang mga magagandang tahanan sa gilid ng mga daungan na pinaliligiran ng malawak at
maaliwalas na pastulan ng mga baka at tupa at ng lungsod ng Lucerne na larawan ng maayos,
maunlad at matiwasay na modernong pamumuhay.
Tama ka, Nel…. Sana ganun din sa atin…. at ito ay kaya rin naman nating gawin… ang
waring nangangarap na sagot ni Uwing.
Mula Europa nagtungong muli si Uwing sa America nang 2013 upang makiisa sa
pagdiriwang ng ika-115 Anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas ng mga kababayan sa Canada. Dito
nagkaroon siya ng interactive painting workshop sa Phlippine Artists Group doon kaugnay ng
kanyang show at ng ika-25 anibersaryo ng pagkatatag ng grupo. Nagtuloy siya ng Mexico matapos
dumaan ng New York para sa kanyang pagtatanghal ng Symphony of Flowers sa Phillipine Center
kung saan nagkaroon din siya ng interactive sessions sa artists group doon.

Si Uwing kasama ang New York Artists Group at ang kanilang Interavtive Painting

Dalawang ulit siyang namalgi ng Mexico upang sariwaiin ang kanyang pakikipag-unayan
doon na kanyang sinimulan nang dekada nobenta. Sa ikalawa niyang pagbabalik nang 2017,
itinanghal ni Uwing ang makasaysayang paggunita ng Manila – Acapulco Galleon Trade sa Taxco,
Mexico. Nakiisa rin siya sa pag-alaala sa mga yumao sa araw ng Todos los Santos at ng pagpupugay
sa Mahal na Ina nang pista ng bansa ng Patronang Birhen ng Guadalupe. At nang siya ay makabalik
ng bansa sa naunang niyang pagpunta roon, inihayag niya ang Homage to Our Lady of Guadalupe.
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Pagbabalik ni Uwing sa Mexico, 2015

Nanaig muli ang kanyang pagka-kayumangi sa pagpupugay sa mga kapatid na Asiyano.
Dinalaw niya ang mga karatig na bansa ng Cambodia at Vietnam noong 2017 at ipinintang muli
nang ubod ng ganda ang mga natatanging lugar nito tulad ng Angkor Wat at ng Ha Long Bay na
kanyang inihayag sa show na Asia in the Eyes of a Filipino Artist sa Art Circle Gallery ng Edsa
Shangrila. Nagtungo rin siya sa Jakarta, Indonesia at minalas ang kahanga-hanga nitong templo ng
Borobudor. Tumuloy silang mag-asawa ni Del sa Bali upang sariwain sa alaala ang kaakit-akit
nitong kultura. At kasama ng kanyang mga kaibigan at kapanalig sa Sining, nilasap nila ang
kakaibang buhay sa Enchanted Land ng Bhutan sa Himalaya. Ang mga karanasan kanyang nakamit
sa mga bansang ito ay buong sigla at kulay niya inilarawan at ibinahagi sa kanyang mga tagatangkilik.
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Sina Bencab at Uwing sa Bhutan, Himalaya

Hindi makalalampas sa mapanuring mata ng media ang ibang mahalagang gawain ni Uwing
sa kanyang pagkamasining. Naitampok sa social media ang pamamasyal ng kanilang group nina
Bencab sa China at Mongolia nang 2017; ang paglahok niya sa workshop ng mga artista ng mundo
sa China noong 2018 kung saan sila nagkaroon ng group show sa Shenzhen na may pamagat na In
Harmony with Nature at ang pagtatampok sa kanya ng Manila Bulletin bilang Man of the World.
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Ang grupo ng magkakaibigan nina Uwing at Bencab sa China 2017
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Ang mga artistang lumahok sa hayag-sining na In Harmony with Nature sa Beijing, China
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Sa pagdiriwang kamakailan ng Diplomatic Relations ng Switzerland at Pilipinas, hinamon si
Uwing na makipagsabayan sa isang Swissong kilalang artista sa pagpinta ng isang obra sa loob
lamang ng sampung minuto na mapapanuod ng madla. Malugod itong tinanggap ni Uwing. Sa
ganang akin, ito ay lubos kong hinagad na masaksihan. Sa aking pakikipag-ungnayan hinggil sa
aming mga proyektong pambayan, malimit ko siyang makita sa ibat-ibang yugto ng pagpipinta –
mula sa paghahanda ng canvass na pipintahan hanggang sa paglalapat ng finishing touches.Kayat
alam ko ang hirap at tiyaga na kanyang iniuukol sa pagpinta at kung paano niya pinahahalagahan
ang panahon- ang oras na kailangan sa bawat yugto nito. Dito ko napagtantong mabuti ang
kasabihan niya na ang oras ay ginto.
Nang dumating ang takdang araw ng pagsasagawa ng hamon, naroong nag-iisa si Uwing,
wala ang Swisso sa di nalamang dahilan. Masaya at masagisag na ginampanan ni Uwing ang hamon
at matagumpay niya itong nagawa sa tuwa at paghanga sa kanya ng mga nakasaksi. Hindi rin ako
nakarating doon na labis kong pinanghinayangan … salamat na lamang at nakita ko sa video ang
pagganap ni Uwing sa hamon.

************

Naging palaisipan sa akin ang pagsasagawa ni Uwing ng Coming Home, hindi dahil sa
workshop na kaakibat nito kundi sa pamagat na kanyang ginamit. Mariing sumagi sa aking isip ang
maaaring kahulugan nito. Sa mga nakaraang taon, ipinaalam niya sa akin ang balak niyang
pagsadya ng mga ari-arian sa Paete na di kawasay isa-isa niya itong isinagawa….una ang pagbili sa
bahay at lupa ni Tandang Ipe Saavedra sa may plaza… na di naglaon ay sinundan ng kanyang
pagsadya sa karatig na bahay at lupa rin ni Lerma. Kayat para sa akin ang Coming Home ay ang
hudyat ng pag-uwi ni Uwing sa Paete. Malimit niyang banggitin sa akin ang ganito:
Paete is the only home town we have.
At mula noong naging malimit na ang pag-uwi ni Uwing sa Paete, kasama ang kanyang pamilya,
lalo na sa mga araw ng pagdiriwang ng mga kapistahan sa bayan. Lalong tumibay ang aking
pakahulugan sa pamagat nang ipatayo niya ang Likhaan. Naging lingguhan na ang kanyang paguwi sa paghati ng mga araw nito sa kanilang bahay sa Pasig at sa Likhaan sa Paete. Sa aking
kaisipan, si Uwing ay nagbabawi sa mahabang panahon na inilagi niya sa ibang lugar sa
pagsasakatuparan ng mga mithiin niya sa buhay. Pinupunuan niya ngayon ang puwang na naganap
sa kanyang buhay sa pagkawalay sa Inang Bayan.
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Sa tapat ng bahay ni Uwing sa Paete kasama ang kanyang mga apo
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Ang pagdalaw ng Journalists Association of the Phlippines sa Likhaan ni Uwing sa Paete, Laguna

At sa gitna ng salot na pandemya ng Covid 19 nang taong 2020, patuloy na inihayag ni
Uwing ang kanyang pagka-masining sa mga posting ng kanyang obra sa pinta, ukit at painture na
may lakip na matalinghagang tulang naaangkop sa paksa ng kanyang nilikha na labis na
pumupukaw sa puso’ diwa ng madla.
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Sila ay tulad ng Sun flower
Na laging may Pag-asa
Ang mga frontliners na health volunteers
Na handang tupdin ang sinumpaang panata.
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MAGSASAKA

Hindi lamang sa siyudad
Natututo ng karunungan
Ang buhay sa bukid
Ang tangi nating yaman

Ang mga magsasaka
Sila ang may karanasan
Walang ligaya sa lupa
Na hindi dinilig ng pawis at luha
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Bumangon na’t Sumulong

Sa lakad ng panahon
Dapat lang tayo’y sumulong
Kung hindi ka babangon
Tatanda ka nang paurong.
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Bayan ni Baldemor
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Pagka-makabayan

Totoo ang kasabihan ng matatanda – Makikilala mo ang isang tao sa kanyang gawa. Ang
pagka-makabayan, pagka-makatao, pagka-maka-Diyos ni Uwing ay nakita ko sa kanyang
paggawa. Lahat ng nakita kong likhang sining niya ay pawang nagpahayag ng mga katangiang ito
na labis kong hinangaan sa kanya. Ang dalisay na kagandahan, kabutihan at nakararahuyong
paglalarawan niya ng mga bagay sa buhay ng tao ay tunay na repleksyon ng kanyang mabuting
pagkatao na aking nakita at nadama sa aming mahabang panahong ng pag-uugnayan at malapit
na pagkakaibigan. At ito ang dahilan kung bakit naibulalas ko nang tahasan ang aking pagka-patda
sakanya.
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Kami nina Meps, Uwing at Bel sa Penomenong Paete
Ang pagka-makabayan ni Uwing ay kanyang naipamalas mula pa sa simula ng kanyang
pagpinta sa paggamit niya ng tema ng mayamang kalinangan ng Paete at ng bansang Pilipinas,
una sa pagguhit sa pen and ink na di naglaon ay sa kanyang makulay na pagpinta na labis na
kinalugdan ng balana. Ang kanyang mga shows ay kanyang pinatingkad sa aktual na
pagpapamalas ng mga tradisyong kanyang inilarawan tulad ng pagsasagawa ng Salubong sa
Nayong Pilipino noong 1978, ng pagpaparinig ng tugtuging-Paete ng string band ni Amang Poling
Cachola sa the Masters of Paete show sa City Gallery ng Luneta nang 1980 at pagtugtug ng Banda
69 sa pagbubukas ng grand exhibition of Paete Phenomenon sa Cultural Center of the Phlippines
nang 1991.
Higit pa rito, lubusan ding itinaguyod ni Uwing ang mga proyektong pambayan tulad ng
pagbibigay ng tulong-financial, na ipinagkatiwala sa akin ibigay sa kinauukulan, para sa
restorasyon ng daang-taong simbahang-bato ng Paete mula sa kita ng kanyang hayag-sining na
Munting Bayan sa Salamin na ginanap sa Hotel Nikko Manila Garden noong 1990; ng pakikibalikat
sa magkapatid na duktor na sina Dr. Benny at Yolo Sulit, sa pagsasagawa ng fund drive ng Dulot
Sigla sa Dambana, isang dinner-dance affair sa Hotel Nikko Manila Garden noong 1985 at kay
Imelda Cajipe-Endaya, curator ng itinanghal na Paete Phenomenon, bilang coordinator sa Paete
sa panghihiram ng mga antigong poon na ilalahad doon, kung saan ako nakibalikat sa kanya at ng
Taka at Takaan Exhibit na kapwa ginawa sa Cultural Center of the Phlippines. Sa tatlong proyektong
naturan, si Uwing ang nagdukot-bulsa para masagutan ang gastos ng mga taga-Paete na dumalo
roon.
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Labis din ang ginawa niyang pagsuporta sa amin nina Amama Ambo Africano at Amang
Vicente Afurong sa pagtataguyod sa Banda 69 ng kanilang tape-recording sessions ng
Konsyertong Pamanang Himig sa UP Abelardo Hall noong 1997, ng pagsasagawa ng Konsyerto ng
Sentenaryo ng Kalayaan ng Pilipinas sa loob ng Simbahang-Paete noong 1998 at ng Serenata Sa
Luneta ng programang Concert at the Park nang 1999. At higit sa lahat ng pagpapatayo ng gusali
ng Sentrong Pagkultura ng Paete noong 2005. Ang lahat ng gawaing pambayan na nakibalikat ako
sa kanya ay malawak kong naipahayag sa tatlong aklat na aking isinulat hinggil sa mayamang
kalinangang ng Paete.
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Pasinaya ng Sentrong Pangkultura ng Paete, 2005 sa pagpapakilala ng mga taga-pagtaguyod:
ang magkakapatid na Pablo, Marcial at Mauricia Africano kasama sina Uwing at ang may akda
bilang kapwa Patnugot at Pangulo ng Samahan

Layuning ng Sentrong Pangkultura ng Paete
At sa lahat ng ito, ganito ang pakumbabang nawika ni Uwing sa akin: Kailangang bahaginan natin
ang ating kapuwa ng biyayang nanggaling sa Kanya.
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Nang tagurian ni Pangulong Gloria Mcapagal-Arroyo ang bayan ng Paete bilang Carving
Capital of the Philippines ayon sa kanyang Presidential Decree No. 804 noong Marso 15,2005, si
Uwing ay kusang-loob na gumawa ng disenyong logo para rito na ginawang opisyal ng
Pamahalaang –Bayan ng Paete.

Collage ng logo ng Paete, Munting Bayan sa Salamin, Phlippine Skyline at si Uwing
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Nagpugay din si Uwing sa Inang Bansang Pilipinas hindi lamang sa makulay niyang
paglalarawan mga tradisyunal na gawain ng mamamayan, ng kaakit-akit na tanawin nito sa buong
kapuluan mula sa mga isla ng Batanes sa Hilaga hanggang sa mga pulo ng Sulu sa dulong
katimugan kundi na rin sa pagtatampok at pagpaparangal sa kanyang mga bayani sa mga tanging
hayag-sining tulad ng ginawa niya para sa kapanalig sa Sining na National Artist na si Carlos
Botong Francisco noong Nobyembre 4-20, 1987 sa Ayala Museun Gallery sa Makati at sa National
Hero na si Gat Jose P. Rizal sa kanyang 90th show na Songs of the Revolution sa Ayala Museum
noong 1997 sa pag-alaala ng ika-sandaang taong pagka-martir ng bayani.
Nakiisa rin siya sa pagdiriwang ng Sentenaryo ng Kasarinlan ng Pilipinas sa Madrid, Spain
noong 1998 kung saan niya nakasamang magpugay sa Inang Bansa ang aming kamag-anak na si
Fred Baldemor Calabig, ang henyo sa likod ng Banda Kawayan. Ngunit higit sa lahat, makalipas
ang dalawang dekada ng paghihintay at pagnanasang maitayo ang Bantayog ng PambayangBayani, matapos itong maipanukala ng Komisyong aking pinamunuan noong 1994, sa kusangloob at pagtataguyod ni Uwing, ito ay naisagawa sa junction ng Quinale sa isang maringal na
pasinaya noong ika-11 ng Enero, 2014.

Si Uwing, kasama ang Pamunuang-Bayan at May-akda

Nais kong bigyang-lagom ang aking pahayag ng kanyang pagka-makabayan sa ginawang
posting ni Uwing sa facebook kamakailan:
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My homeland Paete is the center of my affection and the foundation of my being an artist.
There is beauty all around us, a joy in every sound, the arts and culture and the unity of family
and friends. All of these things lead me to dream, to create, to work and to dream again. Where
ever I am.

Pagbabalik-tanaw ni Uwing sa Wawa ng Paete na mahalagang bahagi ng kanyang buhay
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Bantayog ng Pambayang-Bayani
MARIANO BALDEMOR MADRINAN
1858 – 1939
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INANG BAYAN ni Uwing

Dito ako isinilang sa aming munting bayan
Bunga ako ng tapat at wagas na pagmamahalan nina Ama at Ina
Dalangin ko sa Maykapal, gabayan kami at biyayaan sa araw-araw
Upang mapaglingkuran ng buong puso ang aming kapuwa at Inang Bayan .
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Pagka- makatao

Sa pagtatanghal ni Uwing, maraming pagkakataon na nagpamalas siya ng kanyang
mabuting pagka-makatao. Waring likas sa kanya ang kaugalian ng mabuting pakikipag-kapwa tao.
Mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, naging matapat siya sa kanyang mga kaibigang sina
Ming Baldemor at Reymel Afuang, na laging panauhin niya sa kanyang pagtatanghal sa Philippine
Center ng New York kasama ng ibang mga kababayan doon. At sa kanyang pag-uwi ng Paete,
naging malapit siya sa mga kababayan lalong higit sa mga dating kamag-aaral na kalimitan siya
ang nagtataguyod ng kanilang taunang reunion.
Sa kanyang pagsulat ng column na Baldemor Folio sa Manila Times, buong pagpupugay
niyang itinampok sina Inang Loleng Calabig-Aca, ang makatang-nobelista sa Liwayway at si Ama,
Luis Obial, isa sa mga maestrong mag-uukit ng Paete. Gayun din ang kanyang ginawa sa kapanalig
na ilustrador sa komiks na sina Francisco Coching at Nestor Redondo. At sa kanyang kolum sa
Philippine Star ng Arts and Culture malimit niyang banggitin sa kanyang mga sanaysay ang
kanyang mga kapanalig sa Sining tulad nina Onib Olmedo, Ding Roces at Bencab. At noong Abril
2015, naging punong tagapag-taguyod si Uwing sa pagtatalaga ng ikatlong palapag ng munisipyo
ng Paete bilang Bulwagan at Aklatan ng kababata at kasining sa panulat na si Direk Frank. G.
Rivera nang ito ay pasinayaan.
Sa una naming pagpunta ni Bel sa Bali, Indonesia, binigyan ako ni Uwing ng referral letter
sa kanyang kaibigang sikat na Balinese artist na si Cidera upang magabayan kami sa mga dapat
mapuntahang lugar at makita doon ang mga bagay hinggil sa mayamang kultura ng Bali. Narating
namin ang tahanan ni Cidera at nakadaup-palad ang kanyang maybahay at panganay na anak na
si Jun. Ngunit wala na si Cidera, sumakabilang-buhay na siya nang nakaraang taon lamang.
Sinamahan kami ni Jun sa galeriya ng kanyang Ama sa Tanah Lot at doon namin nakita ang mga
kahanga-hangang obra niya na di nag-iiba sa mga obra ni Uwing sa pagtalakay sa mayamang
kultura ng Bali. At sa pagbalik namin ng bansa, ibinigay namin kay Uwing ang dalawang aklat ni
Cidera na ipinabaon sa amin ni Jun bilang alalaa ng kanyang Ama sa kanya.
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Si Jun Cidera at ako sa galeriya ng kanyang Ama sa Tanah Lot Bali, Indonesia
Napakalapit din ng puso at loob ni Uwing sa mga bata lalo na sa mga may kapansanan.
Noong dekada otsenta, nagtanghal siya ng benefit fund drives para sa Special Children ng
CABHRIBA sa UP Los Banos, Laguna at ng Leukemia Foundation of the Phlippines. Gayun din ang
kanyang ginawa noong dekada nobenta para naman sa mga Special Children ng Singapore,
matapos siyang mahirang na UNICEF artist noong 1991, na sa pagbebenta ng mga greetings cards
nitong may disenyo ng kanyang likhang sining, milyong dolyar na halaga ang naiilak para sa mga
bata ng mundo. At nito lamang 2018, pinagkalooban niya ang mga bata ng PEB Center ni Bel ng
kanyang mga coloring ilustrations upang magawa nilang greeting cards sa Pasko para sa kanilang
mga sponsors na hinikayat ng aming kaibigang si Ria Harink ng Holland.
Una kong nasaksihan ang magandang kaloobang ito ni Uwing sa mga bata sa kanyang
exhibit ng Birhen ng Fatima sa Podium, Greenhills nang unang dekada ng 2000. Nakipaginteractive painting o coloring siya ng kanyang mga ilustrasyon sa mga anak ng kanyang mga tagatangkilik. Labis ang naging tuwa ng mga bata at di maipinta ang kasiyahan naman ng kanilang
mga magulang. At naging bahagi na ito ng kanyang ibang hayag-sining sa mga bansa ng Mexico
noong 2015 at ng Indonesia nang 2018. Ang ganitong interactive painting ay naging tampok na
gawain sa kanyang exhibit-workshop sa Paete ng Coming Home sa mga batang mag-aaral ng ika4 na distrito ng Laguna noong Pebrero, 2017.
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Kami ni Uwing sa Show ng Birhen ng Fatima sa Podium ng Ortigas Center

Nakipag-interactive painting naman siya sa kanyang mga kapanalig sa sining nang muli si
Uwing ay magtungo sa Canada at New York noong 2015. At sa bawat pagtatanghal niya, doon
naisagawa ito sa unang pagkakataon na nagbunga ng kani-kanyang malaking mural bilang alaala.
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Pagbubukas ni Ambassador Jose Quisia ng show ni Uwing sa New York
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Naging masigasig din si Uwing sa pakiki-isa sa mga samahang may adhikaing pang-tao.
Miyembro siya ng Kapisanan ng mga Manunulat ng Pilipinas at sa taunang pagpaparangal sa mga
pinagpipitaganang kasapi nito, siya ang gumagawa ng tropeyong panggawad parangal sa kanila.
Si Uwing din ang tagapagtaguyod sa taunang paggawa ng commemorative postal stamps ng
Phlippine Tuberculosis Society bilang fund drive ng samahan. Dito niya hinihikayat ang mga
bagong sumisibol na artista sa paglahok ng kanilang mga obra sa paggawa ng selyo. Dahil sa
kanyang kagandahang loob sa akin, binigyan niya ako nito sa magkakasunod na taon ng 2000
hanggang 2004 – tatlo ang naka-display sa sala ng aming tahanan at isa sa Sentrong Pangkultura
ng Paete.

Bukod dito naging malambot din ang kanyang puso sa mga naging biktima ng malalagim
na sakuna sa mundo lalo na sa Inang Bansa. Unang ipinamalas ni Uwing ang kanyang diwang
pilantropo sa pagtanghal niya ng benefit fund drive na Journey to a Marvelous Land noong 1999
sa Art Space ng Glorietta IV sa Ayala Center para sa mga biktima ng lindol sa Turkey. Ganito rin
ang kanyang ginawa sa mga ibat ibang shows niya sa pagtataguyod sa mga biktima ng malalagim
na sakuna sa bansa tulad ng pakikiisa niya sa UNICEF upang makapagpatayo ng gusaling paaralan
sa East Elementary School ng Guinobatan, Albay na labis na napinsala sa pagbaha ng lahar ng
Mayon dulot ng bagyong Reming noong Disyembre 9, 2005; ng nakakikilabot na pinsalang dulot
ng super typhoon na Yolanda kung saan libong buhay ang nasawi; ng Marawi Siege kung saan ang
buong lungsod ay nawasak at ang kanyang mamamayan ay nawalan ng tahanan. At sa matinding
pagsabog ng bulkang Taal kamakailan lamang, hindi nag-atubili si Uwing na magtanghal ng fund
drive show upang ang mga biktima sa paligid ng bulkan ay matulungan.

Symphony of Flowers
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Larawan ng pagsabog ng bulkang Taal sa Paete
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Patalastas ng hayag-sining ni Uwing hinggil sa bulkang Taal
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Komentaryo namin ni Uwing sa kanyang Post

Uwing:

Baina, baling-bali ka Bulkang Taal
Sukat ba namang pumarini yan mga abu mo
Dito sa aming bayan
Siguro ay pinatunayan mo na hindi ka simpot
At kaya mong hayunin ang bayan naming Paete
Pati akuy hindi mo pinatulog sa bagsik ng iyong iyamut
Kaya pumariyan ako at ipininta ko ang iyong paligid
Hindi samlang ang mga Batangueno

Unit-unti silang bumabangon, gawa ng iyong kadaskulan
Marahil baga ay sinusubukan mo ang mga kababayan natin
Ay magkakabungkos
Yaut-ito sa pagbibigay biyaya mula pa sa ibat-ibang lupalup
Ang pumapariyan para makabalikwas muli ang mga tiga-Batangas
Kaya ikaw ay tumahimik nang muli
At huwag muna rin kaming ugain
Para mabilis tumubo ang masarap mong kape
At bumalik ang dati mong kariktan.
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Nel:
Kahit mag-ala Quiboloy ka pa
Kahit anumang salitang Payti ang iyong idiga
Taal pa rin sa kanya ang bumuga
Habang panay ngungot niya sa ilalim na di natin kita.

Kahit anong bagsik ang kanyang pakita
Na dulot sa atin ay dusa
May dulot din namang buti’t ganda
Kayat nahikayat kang magpinta.

Di magtatagal, bukas makalawa
Dulot niyang salot, magiging ginhawa
Likas lamang niya itong paalaala
Na ang kalikasa’y pahiwatig lagi’y buti’t ganda.

Uwing:
Kaganda naman ang hinugot mong mga talata
Mula sa malinis mong diwa, Nel.
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Isang obrang bunga ng di pagkatulog ni Uwing

At nang si Uwing ay bumalik ng America noong 2015, hindi siya nag-atubiling
hanapin at bisitahin ang dalawang senior artists at haligi ng Sining ng Pilipinas, sina
Romeo Tabuena sa Mexico at si Manuel Rodriguez Sr. sa Florida, USA. Laking tuwa
ng dalawang matanda sa ginawang pagpupugay ni Uwing sa kanila na nag-akalang
nawaglit na sila sa alaala ng kanilang kapanalig sa Inang bansa.

************
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May tatlong mahalaga at makasaysayang okasyon na nagpugay si Uwing sa
kanyang mga kababayang nakagawa ng malaking kontribusyon sa kalinangan ng
bayan. Sa pagsasagawa ng Konsyerto ng Sentenaryo ng Kasarinlan ng Pilipinas sa
loob ng Daang-Taong Simbahang-bato ng Paete noong1998, siya ay kumilala at
nagbunyi sa mga alagad ng Musika sa bayan tulad ng mga tagapagtatag ng Banda
Musiko, ng mga maestro nito at kompositor ng mga Musikang-Paete. Sa pasinaya
naman ng Sentrong Pangkultura ng Paete nang 2005, nagpugay naman siya sa mga
piling mamamayan na nagbigay na malaking ambag sa kalinangan ng bayan. At
nitong 2018, nakiisa siya sa Samahan ng Paete Artists Guild sa pagtatanghal ng
Grand Exhibit ng PAETE NOW sa Artist Hall ng SM Megamall.

Pagtanggap ni Nana Nini Africano-Quiratman ng Pagkilala para kay Dada Mino
Africano, tagapagtatag ng unang banda musiko sa Paete, ang Banda Silangan 1900

120

Pagtanggap ni Amang Ibyok Pasawa ng kanyang Pagkilala
Sa Pasinaya ng Sentrong Pangkultura ng Paete

Pagbubukas ng PAETE NOW EXHIBITION
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Ngunit hindi ko mapasusubalian ang limang okasyong binigyan ako ni Uwing
ng labis na pagpapahalaga. Sa pagdiriwang ng aking ika-70 taong kaarawan noong
Pebrero 2, 2014 na ginanap sa Lunal Paradiso, tanging ang mag-asawa lamang nina
Uwing at Del, maliban sa aming pamilya ni Bel, ang aming nakasama. Noon niya ako
binigyan ng tanging regalo - ang sketch portrait ko na kanyang hinalaw batay sa
pananaw niya sa akin.

Regalong Sketch Portrait sa akin ni Uwing
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Larawan naming nina Uwing, Del, Nana Pining at Bel sa aking ika-70 taong
kaarawan

Sa pagsasagawa naman ng workshop- exhibit ng Coming Home sa Paete
noong Pebrero 24, 2017, narinig ko ang tuwirang pagsasabi ni Uwing sa
photographer bago kami makunan ng litrato nang ganito:
Sige, kunan mo kami ng litrato…para ko ng KAPATID si Nel.
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Larawan naming ni Uwing sa Coming Home Exhibit

Si Uwing din ang nagtaguyod ng paglulunsad ng aking dalawang aklat: ang
Ibayong Kasiningang Paete na handog ko sa kanya at naganap sa kanyang tahanan
sa Paete noong Nobyembre 24, 2017. Dito naging panauhing pandangal ang
kagalang-galang na kinatawan ng ikapat na distrito ng Lagauna sa Kongreso, si
Congressman Benjie Agarao.
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At ang Sansiglong Kalinangang Paete na ginanap sa Tanghalang Direk Frank
G. Rivera noong Abril 14, 2019, kung saan kasamang pinarangalan ang aking
pinsan si Paul C. Balan, ang US Coin Designer dahil ang ikalawang bahagi ng
aklat ay binuo ng labing-limang pahina ng kanyang mga ilustrasyong
naglalarawan ng diwa at damdaming makabayan na isinasaad sa
pambansang-awit na LUPANG HINIRANG. Nagkaroon ng masaganang
hapunan matapos ang paglulunsad ng aklat na malugod na pinagsaluhan ng
mga nagsidalo.
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At higit sa lahat, si Uwing din ang nagtalaga na ako ang mahirang para
sa kauna-unahang Gawad Parangal MARIANO MADRINAN, Pambayang
Bayani ng Paete, na labis na ikinatuwa ng aming buong pamilya, sampu ng
aking mga kaibigan.
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Larawan naming tatlo nina Pareng Nito Cagayat at Uwing
sa paglulunsad ng ikapat kong aklat
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At kamakailan, sa gitna ng salot na dulot ng Covid 19, nangako si Uwing na
magbibigay ng isang daang libong pisong pambili ng bigas para sa katiyakan ng
pagkain ng mamamayan ng Paete sa panahon ng nananaig na kagipitan. Gayun din
lubos siyang nagpupugay sa mga frontliners- mga duktor, nurses, paramedics,
sundalo, pulis, barangay vounteers - na naglalaan ng kanilang buhay upang ang mga
kababayan ay mapaglingkuran sa oras ng kanilang pangangailangan at
kapahamakan.

Paglalarawan ni Uwing ng mga Frontliners sa panahon ng Pandemya ng Covid 19
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Pagka-maka Diyos

Ayon sa banal na aral ng Kristiyanismo, ang pagka-makaDiyos ng isang tao ay
mababakas sa kanyang pagka-makatao. At kung pagbabatayan ang mga naisaad
kong katangian ni Uwing sa kanyang pagiging maka-tao, tahasan kong masasabi na
tunay rin siyang maka-Diyos. Ngunit ang kanyang pagka-maka Diyos ay malinaw din
niyang naipahayag sa paglalarawan nito sa kanyang mga obra, mapapinta,
mapaukit at mapasulat man. Hahayaan ko na lamang ang ilan niyang likhang sining
ang magpatunay.

Fine Print, Crucifix 1984
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Prusisyon ng Mahal na Araw sa Paete, pen and ink 1978
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Ukit na Belen, Pamaskong Greeting Card, 1985

Edsa Mural sa Basilica ni Sta. Teresita ng Lisiuex, France 2002
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BUTIKI

Nilalang kang maliit, may buntot at hubad
Laging nakadipa, kahit walang pakpak
Ulanin at arawin, matyagang nag-aabang
Sa mga lamot at kulisap, sa dagitab masisilaw
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May hudyat ka kung may darating na kasambahay
Tumitiktik ka rin kung orasyon sa simbahan
Sa lupa’y hahalik at magbibigay galang
Tanda ng pasasalamat sa biyayang nakakamtan

Munting butika, kahit sa kisame nakatira
Ugali mo’y maka-Diyos na nakakatulong pa
May mabuting halimbawa na dulot sa bawat isa
Bakit kaya mga tao’y walang kasiyahang pinapaltik ka pa.
N.B. Mula sa kanyang Baldemor Folio sa Manila Times, June 2, 1993

At sa aking pagbabasa ng mga nilakap kong sipi ng kanyang kolum sa Art and
Culture ng Phlippine Star, naalaala ko ang kanyang pahayag sa sanaysay na The
Magical City of Venice na labis na pumukaw sa aking diwa.
Every time I visited a village, a town or a city here and abroad, my first step
was to find the church or basilica to pray and to thank God for all the blessings that
I received.I felt awesome inside the Basilica of St. Mark,knowing it is there where
the apostle laid buried.
Naalaala ko si Dada Mael. Sa tuwi kaming papasok ng simbahan, una niyang
ginagawa ay lumuhod at magdasal kahit saglit lamang bago niya simulan ang
anumang dapat niyang gawin doon. Ito ay aking ginaya mula noon hanggang sa
ngayon ng aking pagtanda. At nang ako ay nasa seminaryo, ang gawain ito ay labis
na natanim sa aking puso at diwa sa pagtuturo sa aming mga seminarista ng aming
padre de disciplina ng panalangin ni San Francisco de Asis sa pagpasok niya ng
simbahan:
Adoremos tibi, Sanctissime Domine JesuChriste, hic et omnes ecclesias tuas
en toto mundo et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti
mundum.
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(Sinasamba Ka namin, O kabanal-banalang Panginoong HesuKristo, dito at sa
lahat ng Iyong simbahan sa mundo at pinupuri Ka namin na dahil sa banal Mong
krus ay hinango Mo ang mundo). Salin sa Tagalog ng may akda.
At sa aming pagliliwaliw ni Bel sa ibat-ibang panig ng mundo, una rin namin
hinahanap, tulad ni Uwing, ay ang simbahan upang doon ay manalangin at
magpasalamat sa Kanya. Ito ay aming nagawa sa mga Basilica ni San Pedro, ni Santa
Maria Majore, ni San Pablo at ni San Juan de Lateran sa Roma, sa Katedral ng
Saltzbug sa Austria, sa Katedral ng Frankfurt at ng Cologne sa Germany, sa Basilica
ng Lourdes sa France, sa simbahan ni San Padre Pio sa Giovanni Rotondo sa Italy,
sa Katedral ng Saigon sa Vietnam, sa simbahan ni St. Francis Xavier sa Bali,
Indonesia, sa Katedral ni San Patricio sa New York at sa Basilica ni San Francisco de
Asis sa Italy – isang mithiin ko sa buhay na ipinagkaloob Niya.
At sa gitna ng salot na dulot ng Covid 19, naging taimtim ang pagsamo ni
Uwing sa Poong Maykapal ng ganito:

Bunga ng paglilimi ni Uwing saTatlong Krus ng bundok Humarap
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Mahal naming Ama na nasa langit
Sagipin mo po ang aming bansa at buong sanlibutan
Sa mapanganib na Covid 19
Batid namin na Kayo lamang ang pag-asa
Upang mapuksa ang salot na itong nananarasan namin ngayon.
Ito po ang aming dalangin sa Ngalan ng Inyong Anak na si Hesus
Na aming taga-pagligtas sa aming mga pagkakasala.
SIYA NAWA.
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Larawan ng kaugaliang Pilipino nang Semana Santa
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Pagpapahalaga ng Dada Uwing at apong si Shogun
sa pamanang Poon ng Ninuno

Kayat aking napagtanto na ang kaugaliang ito ni Uwing ang tanging patunay ng
kanyang kabanalan at pagka-maka Diyos.
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Pagka- Ama ng Tahanan

Maagang lumagay sa tahimik si Uwing. Hindi na niya kayang pigilan ang
isinisigaw ng kanyang puso sa tuwina kaya sa murang edad na beinte uno anyos
nakipag-isang dibdib siya kay Del – isang dilag ng Tayabas, Quezon, noong Mayo
26, 1967. Minarapat niyang magsarili agad sa pagtira sa isang pitak ng mga
apartments ni Amang Vener Baldemor sa San Jose Street ng Mina Subdivision sa
Mandaluyong. At sa unang taong ng kanilang pagsasama, nagbunga agad ang
kanilang pagmamahalan sa pagsilang ng kanilang panganay na anak na si Marvin.
Hinarap agad niya ang hamon ng pagiging AMA NG TAHANAN sa kabila ng bagobago pa lamang siyang nagsisimula sa kanyang karera bilang isang alagad ng sining.
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Bagong Kasal, pen and ink 1972

Binyagan, painture 1985, nakadambana sa bukanang pintuan ng bahay ni Uwing
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Naging maganda naman ang pagbubukas at pagtakbo ng kanyang karera.
Ginawa niyang inspirasyon ang kanyang pagiging ama sa mapanghamong takbo ng
buhay ng isang artista. Naalaala ko ang larawang kuha ni Ed Santiago nang
ginagawa niya ang mural ng Paete na katabi niya ang kanyang anak habang siya ay
nagpipinta. At sa akin sapantaha, marahil ang bulong niya sa sarili noon ay ganito:
Para sa iyo ito, Anak … gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mabigyan
kita ng magandang kinabukasan sampu ng ating buong pamilya.

Ang mag-ama ni Uwing at Monnar
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Sa pagiging masabo ng mga pagtatanghal ni Uwing ng mga sumunod na taon
at sa paglaki na rin ng kanyang pamilya, minarapat niyang bumili ng bahay at lupa
sa Green Park Subdivision ng Pasig. At noong 1979, ipinabago niya ang bahay sa
nararapat na laki na maayos na matitirhan ng kanyang pamilyang may tatlong anak
Naging masigasig siya nang dekada otsenta sa pagsasamantala ng magandang
takbo ng kanyang karera. Halos hindi siya tumitigil sa paglikha ng kanyang mga obra
sa paggamit ng ibat ibang media, ng pagtuklas ng makabagong technique o paraan
sa pagpinta na nakita niya sa kanyang paglalakbay, ng pagpapalit ng mga tema ng
pagtatanghal upang laging bago, may pagkakaiba ang kanyang mga hayag-sining na
labis na ikinamangha ng kanyang mga taga-subaybay at taga-tangkilik. At ang lahat
ng kanyang pagsusumikap ay iniuukol niya sa pagtataguyod ng pamilya lalo na ng
pag-aaral ng kanyang mga anak na kanyang ipinasok sa mga piling paaralan.
Naging kapansin-pansin din sa akin ang pagka-simple ni Uwing. Hindi ko siya
nakitaan ng luho sa buhay sa kabila ng masagana niyang ani sa pagtatanghal.
Bagkus unti- unti na siyang sumadya ng mga ari-arian sa pagbili ng mga karatig na
lote ng kanyang bahay sa subdivision bilang paghahanda sa kinabukasan.
Pinagtuunan niyang gawin ang pagsasaayos ng kanyang atelier at pagbili ng mga
kagamitang kailangan sa kanyang ibayong paglikha. Wala rin siyang ligansa sa
buhay. Tanging naging libangan niya ay makipaglaro ng basketball sa mga kaibigan
sa subdivision na paminsan-minsan ay inilalaban niya sa mga katotong kababayan.
At nang maagang pumanaw si Amang Pekto habang siya ay nasa Russia
bilang artist in residence noong 1985, inako ni Uwing ang pagka- Ama ng pamilya
ng kanyang Ama, sa pagtataguyod sa kanyang mga nakababatang kapatid at Inang
naulila bilang panganay sa pamilya. Naramdaman niya ito nang mahigpit sa
pagpanaw rin ng kanyang sumunod na kapatid na si Lina na kabalikat niya sa
pangangasiwa ng pamilya.
Ngunit ang mabigat na dagok na ito sa kanyang buhay ay hindi niya
inalintana. Sinikap niyang hikayatin ang dalawa niyang kapatid na sina Lito at Doy
na masundan siya sa kanyang gawain.Tinulungan at inalalayan niya ang dalawa sa
pagtahak ng landas ng pagka- alagad ng sining hanggang makitaan niya sila ng
kakayahang makapag-isa. Ngunit sa kabila ng kanyang ginawa, patuloy pa rin si
Uwing na sumusubaybay, umaalaylay at ginagampanan ang kanyang pagka-ama sa
kanyang mga kapatid.
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Nang dekada nobenta, hgit na pinaglapit ni Uwing ang aming pagsasamahan
nang ginawa niya ako ninong ng dalawa niyang anak. Noong 1994 tinawagan niya
ako sa telepono upang sabihan ako na mag-aanak sa kasal kay Marvin. Kailangan
na naroon na ako sa munisipyo bago nang alas dies ng umaga – oras ng kasal ni
Marvin kay Isabel. Si Susan na asawa ni Edgar, dati kong kasamahan sa trabaho sa
Elitool ang aking magiging katuwang. Naganap ang simpleng kasalan ng takdang
oras at matapos, nagkaroon kami ng simple ring salo-salo sa isang Chinese
restaurant doon kasama ang mga magulang ng kinasal.
Makalipas ang ilang taon, muli akong sinabihan ni Uwing na magnininong sa
Kumpil kay Mailah – bunso niyang anak na nag-aaral sa St.Paul College ng Pasig.
Dumating din ako nang takdang oras ng kumpil na ginanap sa malawak na covered
court ng paaralan. Halos dalawang oras ang itinagal ng seremonya sa dami ng mga
estudyanteng kinumpilan ng isang Monsignor ng Pasig. Hindi na ako naghintay na
matapos ang buong seremonya dahil sa aking ibang obligasyon na dapat puntahan
kayat ako ay agad na nagpaalam.
Labis kong ikinatuwa ang pagbibigay halaga ni Uwing sa aming pagkakatoto,
sa pagtitiwala niya sa akin. Ngunit ito ay muling naging palaisipan sa akin na pilit
kong inisip ang dahilan ng kanyang ginawa. Napagtanto ko ang kasagutan nang ako
ay nagkataong nagpunta sa kanila sa silver anniversary ng kanilang kasal nang hindi
ko alam at yayaing makipaghapunan sa kanila. Nabatid ko noon ang tunay na
saloobin nila sa mga bagay na pangsarili lamang. Wala silang pagkukunwari sa
buhay, walang pagpapamalas ng karangyaan o pagmamalaki sa mga nakakamtang
biyaya sa buhay bagkus ginagawan simple, payak at pansarili ang mga bagay na
pampamilya. At ito ay labis kong hinangaan kay Uwing – ang mapakumbaba niyang
pagkatao.
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Rosas ng pagsinta sa isat-isa nina Uwing at Del
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Nang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo ang kanyang mga anak, higit
niyang ginawa ang paggabay at pag-alalay sa kanila. Tinutukan niya ang mga bagay
na dapat na maisagawa upang maging maayos at matagumpay ang unang
pagtatanghal ng kanyang dalawang anak na sina Monnar at Mailah na kapwa
nagtapos ng Fine Arts – si Monnar sa University of the East at si Mailah sa University
of Santo Tomas. Kapwa nila ginanap ang pagtatanghal sa Gallery Y ng Edsa
Megamall. Ang kay Monnar na Metaphorical Dreams noong Oktubre 28, 1996
samantala ang kay Mailah na The Blessed Mother ay noong Nobyembre 20, 1997.
Wika ni Uwing sa akin noon:

Labis ang aking excitement, ang aking kabang nadama para sa kanila – para
ako ang may show….. kasunod ang kanyang padyak at hagikhik.

At nang ang dalawa naman ang lumagay sa tahimik, kakaibang damdamin naman
ang naghari sa kanya.

Iba naman ang pakiramdam ngayon, Katoto… parang ang diwa ko’y
pumapailanlang sa hinaharap na walang kalinawan… hindi ko mawari ang bukas
na darating sa aking buhay…sa aming buhay.
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Paanyaya sa kasal ni Mailah
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Nasa Europe si Uwing nang mangyaring muli ang isa na namang dagok sa
buhay – ang pagpanaw ng kanyang mahal na unang apong si Moirah. Dama namin
ni Bel ang himutok, ang dalamhati ni Del nang amin siyang damayan. Naalaala ko
ang wika ni Uwing nang akin siyang paalalahanan ng pagdahan-dahan sa kanyang
ginagawang malimit na pagtatanghal. Wala siyang tigil sa paglalagari ng paroo’t
paritong biyahe sa ibang bansa upang gampanan ang kanyang mga pinangakuan.
Ani ko sa kanya:
Waring wala kang katigil-tigil….kapahi-pahinga. Kailangang magdahandahan ka na. Hindi na tayo bumabata… ako nga …lagpas na nang pagkagolden boy at isang hinga na lang ay Senior Citizen na.
Ngumiti siya at nagwika:
Oo nga sana..pero kailangan…Lumalaki na ang pamilya. Tingnan mo ang
ating apong si Moirah…Malaki na…tatlong taon na… malikot na at madaldal pa.
Marunong ng manghingi ng pera sa kanyang Dada.
Noong ko nadama ang pagka- Ama ni Uwing ng tahanan.

Mag-anak sa Paete
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Bagamat lumagay na sa tahimik ang kanyang mga anak at nakahiwalay na ang bawat isa
sa kanikanilang tahanang itinalaga ng kanilang ama, minarapat pa rin ni Uwing na silang dalawa
ni Del ay mabuhay ring mag-isa sa kanilang higit na malaki tahanan.Marahil naisip din ni Uwing
na kailangang maging maluwag ang kanilang lugar upang sa mga araw na kailangang sila ay
magsama-sama, ang buo niyang pamilya ay magkakasiya sa iisang lugar, kayat sinadya pa niya
ang dalawang karatig sa lote ng kanilang tahanan at gawing itong malawas niyang atelier. Sa
ganitong kalagayan, mabuti nilang makikita, masusubaybay at maaalalayan ang bawat isa nilang
anak sa pagtahak ng kanilang buhay.
Ngunit marahil naging mahirap para kina Marvin at Isabel na manatili sa tahanang
nilakhan at iniwanan ng kanilang anak na si Moirah. Bagamat sila ay may isat-isang hanapbuhay
ng pagiging nurse – si Isabel sa isang hospital at si Marvin sa isang big time resort sa El Nido,
Palawan, naisip pa rin nilang lumisan ng ibang lugar sa malayong syudad ng Dublin, Ireland upang
maibsan ang kalungkutan at harapin ang pakikipag-sapalaran sa buhay. Si Isabel ay mabuting
namasukan sa isang hospital; si Marvin ay nanatili sa tahanan sa pag-aalaga sa kanilang ibang
mga anak at tinutukan ang marahil na mithiin sa buhay na maging katulad ng kanyang Ama.
Mahirap man ang kanilang sinumulang kalagayan, ngunit buong sigla at tapang ng loob naman
nila itong tinutukan.
Sa pagtungo ni Uwing sa Vienna, Austria sa pagpapasinaya sa kanyang mural na
Pasasalamat sa UN Headquarters doon, isinama niya ang kanyang mag-inang sina Del at Mailah
upang maipasyal sa Central Europe at lalong higit ang makita at makasamang muli kahit
panandalian lamang sina Marvin. Naging kalugod-lugod naman sa kanila ang kalalagayan nina
Marvin – naibsan sila ng pangamba at pag-alaala, lalo na ng malaman nila na si Marvin ay
nakahakbang na sa pagsunod sa yapak ng kanyang Ama.
At nang magkaroon na ng Facebook, naging friend ko si Marvin at mabuti ko siyang nakaugnayan. Namangha ako sa kanyang nagawang pagpupunyagi sa sarili. Hindi lamang niya
naipamalas ang kanyang kahusayan sa pagiging artista sa pagwawagi ng unang gantimpala sa
kanyang mga nilahukan paligsahan sa Sining doon sa nakalipas lamang na isang dekada, nasundan
din niya ang yapak ng kanyang Ama sa pagtatanghal ng kanyang mga obra sa ibang bansa at
pagiging kasapi ng mga sikat na galeriya sa Europa tulad ng Art International and Europe Gallery,
ng Paris Gallery, Spain Art Gallery at ng Concorde Art Gallery ng Dublin, Ireland. At sa aming
minsang pag-uugnayan sa facebook, ganito ang naging palitang-salita namin sa isat-isa:

Nel:
Maligayang bati sa iyong mga tagumpay…. Ang galing mo na…manang- mana ka
sa Daddy. Kuhang-kuha mo ang kanyang pagguhit… kahit sa fine prints, ng
kanyang kulay, kanyang istilo… akala ko nga…obra ng Daddy ang mga gawa
mo….pero iba pa rin ang sa iyo….Pati career path mo….nasundan mo ang Daddy!
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Marvin:
Salamat po, Ninong….pero may kahirapan po dito….di po maiwasan ang pagkaracist nila. May preference pa rin po sila sa isat-isa.
Nel :
Pero ang mahalaga….napansin ka nila…. Basta tuloy-tuloy ka lang sa iyong gawa…
show your style…your talent… tulad ng Ama
Marvin:
Yun nga po… Isa lang po ang hinihiling ko…. Sana proud ang Daddy sa akin.
Nel:
Siempre naman… di lang ipinapakita sa iyo… Pero napapangiti siya sa tuwi kong
babanggitin sa kanya na napakagaling mo na. Siempre… mana ka lang sa kanya.
Marvin:
Maraming, maraming salamat po Ninong …sa tiwala …sa talento ko, kahit
nakikidawdaw lang ako sa pintura. Salamat po.
Natigilang ako…. Si Uwing din ang ka-chat ko…… mapakumbaba…. Maginoo !

AT NAALAALA KO SIYA….IPINAGDASAL …SA UNANG TAON NG KANYANG PAGPANAW.

Pamilya ni Marvin

150

Limang Obra ni Marvin

Bintana ng buhay ni Marvin
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Still Life ni Marvin
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Filipiniana ni Marvin
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Nang dumating ang bagong milenyo, patuloy pa rin ang masigasig na paglalakbay ni Uwing
sa ibang dako ng daigdig. Waring hindi na mabali ang kanyang kinagawiang paghahanap ng
bagong karanasan sa ibang lugar na nag-udyok sa kanya ng panibagong paglikha. Ngunit napansin
ko na matapos siyang maglakbay, magsagawa ng kanyang sining, napapalimit na rin ang kanyang
pag-uw sa Paete. Sa aking paanyaya, doon siya tumutuloy sa Lunal – ang mini-family resort ng
aking kapatid na si Dr. Teresita Obial- Aquino – kung saan ako ang namamahala. May ilang
pagkakataon din niyang sinaludar doon ang kanyang mga kaibigan tulad nina Ambassador Jose
Zaide ng Paris, France at Ambassador Cris Ortega ng Belgium at ang pamilya nina Rollie Yusi – ang
may-ari ng Gallery Y sa SM Megamall kung saan siya malimit magtanghal. Nangyari ito sa panahon
ng Mahal na Araw at mahalagang kapistahan ng bayan. At nang pumanaw si Inang Felicing, sa
Lunal din tumuloy ang mga kaibigan nila sa subdivision na nakiramay.
Naging lubusan na ang pagka-Ama ni Uwing sa pamilya ng Baldemor sa pagpananaw ng
kanilang mahal na Ina. Bagamat maaayos naman ang kalagayan ng kanyang mga kabatid tulad ni
Nelda na naging unang ginang ng bayan sa pagkahalal ng kanyang asawang si Mayor Mutuk; si
Doy na patuloy sa pag-uukit ay naging Konsehal ng bayan; si Lito na malakas ang panananggapan
ng trabaho sa mga madre at pari ng simbahan at si Margie, na nasa New York na lagi niyang
nakikita’t nakakasama sa tuwi siyang pagtatanghal doon, higit na naging maigting ang kanyang
pagsubaybay sa kanilang buhay. At upang maipadama niya sa kanila ang kanyang pagka- Ama,
sinagutan niya ang sama-samang pagbabakasyon ng mga mag-asawahang Baldemor sa Bangkok,
Thailand. Labis itong kinasiyahan ng lahat kayat nangako si Uwing na ito’y mauulit pa sa awa ng
Maykapal.

Ang mag-kakapatid ni Uwing sa Bangkok
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Ngunit, sa di kawasa’y tumawag sa akin si Uwing sa telepono nang may pagkabalisa:

Uwing:

Na-ospital si Lito…. Inatake sa puso…medyo na-grabe ang lagay kayat na-by pass
operation siya. Mabuti na lamang at naagapan. Nagulpihan ako sa
gastos…nagnaknak ng malaki dahil sa ibang kumplikasyon.

Nel:

Kumusta naman ang kanyang lagay….. sana’y bumuti agad siya.

Uwing:

Okey naman siya.... nagpapalakas na…. sana’y mailabas nang maaga.

Nel:

Huwag kang mag-alaala… gagaling din agad si Lito …nalapasan na niya ang
critical period. Alam ko yan…. Naranasan ko na yan…. At ngayo’y naka- sampung
taon na ako. Huwag mong alalahanin ang gastos….tinatalbusan ka lang…. bukas
makalawa’y mababawi mo yan…..doble o mahigit pa. …. Alam ko ang gastos…
hindi biro ang halaga….pero ibinigay yan sa iyo dahil kaya mo. Ako nga… siguro
kung wala si Tessie…. Wala na rin ako. Pasalamat tayo sa Kanya.

Ang Pamilya Baldemor kasama ang kanilang Mahal na Ina – Felicing D. Baldemor

Nakita ko sa facebook ang magandang kayarian ng Likhaan. Bagamat marami ng bisita ang
nasaludar ni Uwing doon, hindi ko pa muli itong napuntahan mula nang magkita-kita kami doon
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ng aking pinsang si Paul Balan. Nais din itong makita ni Bel at ng kapatid na si Baby, ngunit hindi
na kami nagkaroon ng pagkakataong makauwi mula ng book launch ng aking ikapat na aklat. At
sa pagturing niya sa akin bilang kapatid, gayun din ang pagyayayang ginawa ni Uwing sa akin ng
pagpunta sa kanyang rest house sa Lucban. Nasabi niya ito sa akin bago pa nang kanya itong
bilhin. Balak niyang doon gawin ang pagsulat ng kanyang memoires. Ngayon, maayos na maayos
na ito na may karagdagan pang mga extensions. Anyaya ni Uwing :
Puntahan natin yun akin nasa Lucban…. Malapit na ang Pahiyas… pwede tayong maghiga doon.
Hindi ako nakasagot agad sa kanya….nag-alinlagan ako… naisip ko na baka hindi ko na kayanin
ang magdrive papunta doon dahil sa pananakit ng aking kaliwang paa. Namamanhid…nananakit
na ito sa tagal ng pagkakaupo, lalo na’t nalalamigan.
Saka na lang… gusto kong kasama si Bel nang makarating din siya roon… pag-uusapan namin…..
ang nakikimi kong sagot sa kanya dahil napansin ko ang malungkot na pagbabago ng kanyang
mukha.
O, sige…. Basta open ang invitation ko sa inyo … ang mahinahong sagot niya.
Hindi ako mapakali sa aking naging sagot sa kanya…. Alam ko at alam din niya na yon ang unang
pagkakataon na ako ay tumanggi sa kanyang paanyaya. Sana’y maunawaan niya ako…. Sana’y
makayanan ko pa ang makapag-drive doon o makagawa ng paraan na mapagbiyan ang kanyang
paanyaya. Sana’y mangyari ito sa lalong madaling panahon.

Likhaan ni Uwing sa Paete
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Sina Uwung at Del sa harap ng imahen ng Birhen ng Guadalupe sa Paete
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Pahimakas

Sa yugtong ito nais kong magbalik-tanaw, silipin ang mahahalagang bagay at kaganapan
sa buhay ni Uwing na akin nang naipahayag upang mabigyan ko ng aking pagmumuni o kurokuro. Marami akong nais bigyan ng kasagutan sa mga katanugang namuo sa aking isipan hinggil
sa mga naging pahayag ni Uwing. Una rito ay ang sinabi niya na napakalaki ng utang na loob niya
sa dalawang maestro ng sining na sina Mang Enteng Manansala at Mang Mauro Malang. Sa aming
pag-uusap noon, hindi niya ito naipaliwanag sa akin bagkus naging malaki itong palaisipan para
sa akin. Bagamat nag- apprentice si Uwing sa dalawang maestro, hindi ko mawari kung paano
siya tinuruan. At kung ihahalintulad ko ang pagiging apprentice ng isang nag-aaral na mag-ukit
tulad nang nangyari kay Piling Valdellon kay Ama (Luis Obial), walang detalyeng pagtuturong
ginawa si Ama kay Piling kundi ang katligan o gabayan siya sa pag-ukit. Pinaubaya ni Ama kay
Piling ang pagdiskarte ng sarili. At gayun din marahil ang nangyari kay Uwing sa dalawang
maestro. Pinabayaang dumiskarte si Uwing sa pagpinta batay sa kanyang kakayahan at nakitang
paggawa ng dalawang maestro. Nagtatanong na lamang siya ng dapat gawin kung sadyang
kailangan.

Saan Ka Man Naroon, painture ni Uwing
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Larawan ng pagpupugay ng mga mag-anak sa Mahal na Ina sa pen and Ink ni Uwing
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Kamakailan nagpost si Uwing sa facebook ng isang panuntunan sa buhay na sa aking
palagay ay ang naging susi sa kanyang pagtatagumpay sa buhay. Nasaksihan ko ang masigasig na
pagsasagawa nito ni Uwing sa nilolooban ng aming limang dekada ng pagkakaibigan. At ito ang
nais kong isa-isang bigyan ng paliwanag.

Pasko sa aming Bayan, mixed media 1991
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Take time for work, it is the price of success

Alam ko nang bata pa si Uwing, siya ay babad na sa paggawa. Bago pa sumikat ang araw
sa bukang-liwayway, siya at ng kanyang Ina ay napa-iibaba na sa Wawa upang abangan ang
kanyang Ama mula sa pagpandaw ng kanyang baklad nang maraming huling nagpipitikang mga
isdang ayungin, biya at kanduli, kasama ang malalaking hipong nasalap; sumasabay sa pagsusuba
ng bangka ng Ama na pumapa-ilayang namamaybay sa makitid na landas sa tabi ng ilog sa pagalalay sa asawang may sunong ng kalyang puno ng mga huling isda; kakaripas ng takbo, matapos
maisampa sa daungan ang bangka, patungo ng kanilang palayan upang mamitas ng ayap at
manghuha ng kalatkat na isasahog sa pang-ulam; sasama sa Ama sa pag-ahon sa Humarap,
matapos mag-almusal, para manguha ng niyog na panggata sa lulutuing ulam at sa binunot na
kamoteng-kahoy na pangmeryenda; dagliang lulusong pauwi ng bahay, na mauuna sa Amang
nag-aayos ng koprahan, upang makarating ng tamang oras sa pagluluto ng pinaksiw na ayunging
may gata na sinahugan ng dilaw-pula at sitaw o kalatkat na pang-ibabaw sa pang-ulam ng
pananghalian.
Sa panahon nang siya ay nasa haiskul, eextra siya sa pagpipinta ng mga taka sa kapitbahay, matapos makalabas ng eskwela sa hapon, upang makasalang ng pangmatrikula at
pangbaon; magtatabi ng kunting perang pambili ng gamit sa pagbibinatilyo: pambayad sa sine,
pambili ng mani sa Indong Kuyog o kakanin sa Ilyang Pita o dili kaya’y pansit kay Senyong, panguniform sa basketball upang maki-ayon sa kabarkada, pang-porma sa sayawan ng Sabado de
Gloria at mag-iipon ng paggastos sa pag-aaral sa kolehiyo,
At sa kanyang pagsabak sa pagiging artista, lalo na nang siya ay maagang nag-asawa,
nilubos ni Uwing ang pagpapahalaga sa panahong makagawa, makalikha ng mga obra na kanyang
itatanghal upang matugunan ang bawat pangakong kanyang nagawa. At sa unang dalawang
dekada na aking naihayag, siya ay nakagawa ng taunang pagtatanghal na umabot sa isang daan
– isang milestone ng isang artista na sa aking pagkaalam ay tanging siya lamang ang nakagawa.
At marahil kung tutuusin ang kabuuan ng mga pagtatanghal na kanyang nagawa sa buong buhay
niya bilang alagad ng sining, mahigit pa sa dalawang daan pagtatanghal ang kanyang naisagawa.
Hindi ko na babanggitin ang mga commission works na kanyang nagawa pagkat wala naman
akong tiyak na kaalaman. Narinig ko lamang ang mga ito sa usapan o nabasa sa mga pahayagan.

************
May dalawang pagkakataon akong naranasan sa paggawa ni Uwing. Sa pagsangguni ko sa
kanya ng nararapat na disenyo ng gagawing watawat para sa Sentrong Pangkultura ng Paete,
taimtim niyang pinakinggan ang aking saloobin hinggil sa mga diwang nararapat na mailarawan
sa bandila. Sa aking harapan, kanya itong iginuhit habang ipinaliliwanag sa akin ang
paglalarawang kanyang ginagawa. At sa loob lamang ng ilang sandali, natapos niya ang disenyo
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na tuwiran kong sinang-ayunan. Ganito rin ang ginawa niyang demonstration ng pagsasaayos ng
mga pahina ng una kong sinulat na aklat. Waring alam at tukoy niya ang paggawa, walang pagaalinlangan sa magiging kayarian nito. Ganyan gumawa si Uwing – mabilis, tukoy at lubos na
nakatuon sa ginagawa….. para siyang diyos-diyosang lumilikha.
At sa aking kaiisipan, ito ang katangian ni Uwing na naghatid sa kanya sa tugatog ng
tagumpay. Ang PAGGAWA ay ang kanyang Buhay.

Mag-anak -Hugpungan ng Buhay

162

Take time to think, it is the source of power
Ang lahat ng paggawa ay masusing pinag-iisipan ni Uwing na nagbunga ng kanyang
paglikha. Ngunit paano nga ba ang gawang paglikha? Tunghayan natin ang gawang paglikha ng
Poong Maykapal sa sanlibutan. Ang mga namumuong diwa sa Kanyang kalooban na ibinulong ng
kanyang puso ay ninais niyang makita, mailarawan, kayat Kanya itong ginawa ayon sa kanyang
pagtatakda. At nang Siya ay natapos, nasiyahan siya sa Kanyang namalas… at na ibulalas …ang
Kanyang gawa ay Mabuti… Maganda.
Naalaala ko ang pahayag ni Uwing nang gawin niya ang mga obra hinggil sa pagputok ng
bulkang Taal. Nagsisilakbo ang kanyang damdamin sa mga kaisipang naghahari sa kanyang
kalooban hinggil sa mapinsalang pagsabog ng bulkan. Hindi siya mapakali, makatulog. Naguumapaw sa kanyang puso ang pagnanais na mailarawan ang kanyang nararamdam. Sasabog din
ang kanyang puso tulad ng Taal kundi ni niya ito mapigilan. At siya ay dagling humayo sa lugar,
tanging dala ay ang kanyang pinsel, pangkulay at pad ng papel na pipintahan. Sa isang pook na
malawas ang tanaw sa bulkan at sa paligid nitong naging biktima ng kanyang karahasan, siya ay
umupo, inayos ang dala-dalang kagamitan, pinaghalo ang kanyang tubig at abo sa ibat ibang
kulay, ipinatak unti-unti sa papel at hinipan, ikinumpas ang kanyang pinsel ayon sa tibok ng
kanyang puso at humayo ang kaisipan sa paghaplos ng pagsinta’t pagmamahal. At nang siya ay
matapos, nakita niya ang kabutihan, kagandahan ng kanyang paglikha. Napawi ang dalamhati sa
kanyang puso’t diwa at nagharing muli ang kagalakan.

Pagsabog ng Bulkang Taal
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Sa namamayaning diwang pilantropo sa kanyang pagkatao, inihayin ni Uwing ang kanyang
mga obra sa isang tanging pagtatanghal sa Mall of Asia upang maging isang fundraising event
para sa mga taong naging biktima ng Taal tulad ng kanyang nakagawiang pakikiramay sa mga
mamamayan ng Inang bayan na nasadlak sa dusang dulot ng mga naunang trahedya na naganap
sa ibat iba nitong lugar. At sa aking pagsulat, naibaling ko ang aking pansin sa mga obrang
nakadisplay sa aming sala na sa kanyang kagandahang- loob ay ibinigay sa amin ni Bel. Sumagi sa
aking kaisipan na marahil ganito rin ang ginawang paglikha ni Uwing sa lahat ng panig ng daigdig
na kanya nang napuntahan.

Diwa ng Paglikha na mula sa Kanya
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Ang pagtatanghal ng hayag-sining ay isang mahalagang gawain ng isang artista upang
maipagpatuloy niya ang kanyang pagkamalikhain. Kailangan itong mabuting pag-isipan upang
maayos itong maisagawa nang matiyak ang ikapagtatagumpay. Tuwiran itong nabigyan ng pansin
ni Uwing mula pa sa una niyang pagtatanghal. At sa dami at haba na ng panahon ng kanyang
nagawang pagtatanghal, masasabi ko batay sa aking pagmamasid na si Uwing ay mayroon ng
nagawang panuntunang sinusundan na nagbibigay katiyakan sa pagtangkilik ng kanyang hayagsining ng mga taga-subaybay.
May anim na katangian ang bawat pagtatanghal ni Uwing na sa akin ay naging kapansinpansin. Una rito ay ang pagiging pagkakaiba-iba ng bawat hayag-sining niya. Laging may
nababago na labis na ikinamamangha, ikinasisiya ng balana. Ito ay aking nakita sa kanyang tema,
sa paggamit ng ibat-ibang mediyum sa pagpinta, ng kumbinasyon ng mga kulay at pagpapahid ng
pintura, ng paglalarawan ng mga paksa na bagamat nagamit na ng ibang artista o sadyang
pangkaraniwan nang nakikita ay nabibigyan niya ng ibayong kaakit-akit na anyo. Marahil hindi
naging mahirap itong gawin para kay Uwing dahil sa kanyang maraming karanasang nakamit sa
pagpunta sa ibat-ibang bansa, nakitang kakaibang kultura doon, nabighani sa kariktan ng
kalikasan sa lugar, natamong kaalaman na labis na pumukaw sa kanyang mapanuring kaisipan.
Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang nababago karanasang natamo, nailalarawan pa rin
niya ang mga impresyong namayani sa kanyang diwa sa kanyang natatanging istilo ng pagpinta,
na kapag nakita ay masasabing sadya at tuwirang Baldemor ang obra.
Sadya ring mahalaga ang ginagawang pagpili ni Uwing ng tanging venue ng kanyang
pagtatanghal. May aura agad ng pagka- mataas na uri ang hayag-sining kung ito ay gaganapin sa
mga pangunahing museo o galerya tulad ng Ayala o Lopez Museum at ng Hidalgo o Gallery Y sa
Edsa Megamall.
Lalong higit na tumutingkad ang kahalagahan ng isang pagtatanghal kung ito ay bubuksan
o pangungunahan ng isang pinagpipitaganang panauhing pangdangal tulad ng ginawa ni Uwing
sa pag-anyaya kina Honorable Blas Ople at Sigfrey Ordonez- mga mataas na opisyal ng gobiyerno
o Art Connoisseur-Columnist Rosalinda Orosa at ng Ambassador ng mga bansang kanyang
tinigilan bilang artist-in- residence.
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Neolights na bumalot sa Dubai Tower sa pagpupugay sa Pilipinas
nang buksan ni Uwing ang kanyang pagtatanghal
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Nagkakaroon din ng ibayong kulay at halaga ang pagtatanghal ni Uwing kung inilalaan niya
ito bilang fundraiser for a cause para sa mga charitable institutions o sa mga biktima ng malagim
na sakuna. At ito ay kanyang ginagawa sa tuwing may tawag ang pagkakataon.
Napaiimbuyo rin ang pagtatanghal sa pagbibigay ni Uwing ng mabuting publisidad bago
ito maganap, lakip ang magandang brochure, flyers o journal na naghahayag ng mga mahalagang
impormasyon hinggil dito na sinulat ng mga pinagpipitaganang manunuri ng sining o kaya’y TV
coverage at ibang exposure sa social media. At ang mga naturang panuntunang ito ay patunay ng
mayamang kaisipan ni Uwing.
Ngunit walang hihigit na pang-akit sa mga tagatangkilik kundi ang galing at talentong
ipinamamalas ng artista sa kanyang mga obra at ang kanyang natatanging pagkatao. Alam ito ni
Uwing kayat siya ay maingat sa kanyang pagkilos, pananalita, pagdadala ng sarili at pakikitungo
sa lahat ng may kaugnayan sa kanyang gawa. Ang mundong kanyang ginagalawan sa
pagtatanghal ay daigdig ng mga taong na bibilang sa mataas na lipunan, may pinag-aralan, may
kaya sa buhay, may kapangyarihang umugit sa lipunan. Kayat si Uwing ay kaisa at kabilang na rin
doon- isang ambassador of goodwill ng bansang Pilipinas. At sa biyayang kanyang nakakamtan sa
bawat niyang pagtatanghal, siya ay nagkakaroon ng kakayahan, kapangyarihang magawa ang
kanyang naisin sa buhay para sa kanyang sariling kabutihan at sa mga nilalang na sa kanya ay
nananangan.
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Take time to read, it is the foundation of knowledge

Minsan sa aking pagdalaw sa kanya, dinatnan ko si Uwing na nagbabasa ng aklat. Bati ko
sa kanya:
Naabala yata kita sa iyong pagbabasa. Mukhang maganda ang iyong binabasa… di ka
agad makapuknat.
Oo nga…. Naglalaro pa kasi sa aking isipan ang mga mahalagang diwang sa akin ay
pumukaw… bagong aral… bagong kaalaman. Ang sagot niyang waring namamalikmata.

Habang ibinabalik niya ang aklat sa book shelf, ganito ang kanyang idinugtong:
Kailangan kong magbasa….. marami pa akong dapat malaman….sa pagbabasa ako
maraming natututunan.
Sagot ko sa kanya:
Totoo yan…… life is a continuous process of learning.

Tinanaw ko ang mga libro sa book shelf. Pilit kong binasa ang mga titles nito…. maraming
uri…iba-iba. Napansin ko ang mga diksyonaryo… English, German, Spanish, French, Italian….at
hindi ko na mabasa ang mga sumunod. Naisip ko na kailangan ni Uwing ang mga ito…. marahil
marunong na siya ng mga ito … nakapag-aralan na…nakapagsasalita na’t naisusulat pa… isa na
siyang polygot.

Napabulalas ako:
Ang ganda ng book collection mo…. May mini- library ka na….marami ka ng reference
materials.
Dagli siyang nagsalita:
Mabuti’t nabanggit mo yan… Yan ang itinawag ko sa iyo…..may proposal kasi sa akin si
Eric Duldulao…. Ibig niyang inegotiate sa akin yun library ng kanyang Daddy… si Manny
Duldulao na pumanaw kamakailan lamang…. Baka pwede nating gawin project sa
Paete…. Doon sa ating Sentro…… ano sa tingin mo?
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Hindi na ako nag-isip ng isasagot:
Aba… Oo ! Maganda yan…. Magaling yan para sa ating mga batang mag-aaral... Bakit
ang hindi…. Basta gusto mong makatulong sa kanila at kaya mo….. kung hindi man natin
magagawa ito ….. ay di sa Iyo.
Matagal na di nagsalita si Uwing…..waring siya ay nag-isip. Maya-maya siya ang nagwika:
Sige…. Pag-isipan nating mabuti …. Ipaaalam ko sa iyo.

Nadama ko sa mga sandaling iyon na mahalaga na makuha ni Uwing iyon para sa kanya.
Magkakaroon siya ang balon ng karunungan na kanyang dagliang makakadluan ng kaalaman.

Opisyal na paglalarawan ni Uwing ng Kalinangan ng Paete
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And Take time to love, it is the one sacrament of life.

Fresco ng Langit, Lupa at Impyerno
At ng Pitong Sakramento ng Simbahan
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Sa matagal na panahon ng aming pagkakaibigan ni Uwing, lubos kong napagtanto na siya
ay puno ng pag-ibig. Hindi niya magagawa, maipamamalas ang libong kabutihan ng loob at
damdamin kung hindi tunay at dalisay ang kanyang pag-ibig. Mahirap gawin ito nang pahuwad o
may pagkukunwari. Ang kanyang sariling budhi ang magsasabi, uukilkil, uusig sa kanya na di tama
ang kanyang ginagawa. Ang kanyang pagka-masining, pagka-makabayan, pagka-makatao, pagkamaka Diyos at pagka- Ama ng tahanan ay tanda ng kanyang dalisay na pag-ibig, ng kanyang buong
pagka-tao.
At kung ihahambing natin ang pitong sakramento ng Simbahan na inilaan nito sa mga
mananampalatayang katoliko upang maging malakas at matatag ang pananalig at pagmamahal
sa Poong Maykapal, ang pag-ibig ang siyang nagbibigay lakas, liwanag at buhay kay Uwing.

PAETE – BAYAN NAMING MAHAL
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Marahil naipahayag ko nang lahat ang mahahalagang bagay tungkol kay Uwing. Kung may
nakaligtaang man akong ibang bagay, marahil hindi na ito kakulangan sa aking pagpapahayag.
Batid ko na maraming detalya sa kanyang buhay ang hindi ko na binanggit dahil maaring naihayag
ko na ito sa aking mga naunang aklat tungkol sa ating Inang –Bayang Paete. Ngunit mayroon
akong tanging hangad para kay Uwing na malimit kong mabanggit sa kanya…..ang tanghalin
siyang NATIONAL ARTIST ng bansa. Ngunit sa tuwi ko itong mababanggit sa kanya, may pagaatubili siyang ipinakikita, ipinararama sa akin. Waring hindi na ito totoong mahalaga para sa
kanya. Marahil batid niya sa sarili na ang kanyang buhay ay naging lubos nang ganap at ang
karagdagang parangal na ito, bagamat mahalaga sa kanyang sarili, sa Inang-Bayang Paete at sa
bansang Pilipino ay maaring kalabisan na para sa kanya sa libong biyaya na kanya nang nakamit
sa buhay. Batid ko ito, at marahil ay masasabi na rin niya sa sarili, na natupad na niya ang
pinakamahalagang aral na ibinigay ng Punong Maestro - ang Kanyang tagubilin sa lahat : BE
PERFECT AS YOUR HEAVENLY FATHER IS PERFECT – Maging lubusang ganap ang iyong pagka-tao
tulad ng lubusang pagka-Diyos ng Dakilang Poong Ama na nasa langit.
At kung mayroon mang akong ibig sabihin pa…. sana ang aklat kong ito ay lubos nang
nakapagpaliwanag sa aking pagtatalaga kay Uwing ng:

ANG MAGINOONG ANAK NG PAETE NANG SANSIGLO

DEO GRATIAS

