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A idea de vincular a creación artística e o territorio non é nova,

Non en balde o espazo elixido para esta exposición é unha das

existe desde o mesmo instante en que nace a Historia da Arte. Nos

institucións culturais máis activas, ambiciosas e desinteresadas do

albores do nacemento desta disciplina como manifestación críti-

Barbanza. O Museo do Gravado á Estampa Digital de Artes ten

ca, utilizábanse argumentos de carácter físico para demostrar que

como vocación facer que o contemporáneo conviva co histórico,

cada pobo só podía crear un tipo de arte de acordo co “medio” físico

a vanguardia coa tradición e, por suposto, os artistas cos espec-

no que se desenvolvía.

tadores.

Nada máis afastado da realidade, baixo ese prisma determinista,

BarbantiaRte, nesta súa segunda edición, móstrase como un novo

as manifestacións artísticas do Barbanza virían condicionadas po-

testemuño da vitalidade da creación artística en Lousame, Noia,

los fortes ventos do nordeste, pola humidade, as choivas e os ceos

Porto do Son, Riveira, Pobra do Caramiñal ou Boiro. Como un

plomizos e grises. A experiencia acumulada coa anterior edición

percorrido que nos pon ao día sobre os camiños que emprendeu

de BarbantiaRte demostrounos que a arte dun espazo como o Bar-

a arte nos últimos tempos; un balance necesario onde, recollendo

banza tamén pode ser cor, forza compositiva, enerxía expresiva,

o positivo daquelas primeiras afirmacións deterministas, a arte e

fantasía e creatividade.

os artistas compréndense dentro do territorio onde se desenvol-

Todas estas calidades teñen que ser un argumento único para xustificar a necesidade de abrir as portas da nosa pequena península
á liberdade creadora de artistas que afunden as súas raíces, ben
pola súa orixe, ben por adopción, nestas terras. Tamén atopa a súa
razón de ser na posibilidade que brinda a curiosos e interesados
para descubrir un novo universo, onde a pintura, a fotografía, a
escultura, o collage, o graffiti e, por suposto, o gravado, marcan e
impoñen as súas directrices.

veron como individuos. Recordemos que non existe historia sen
territorio, pero que o territorio constrúeo o ser humano coa súa
actuación sobre el; igual que un pintor -ou calquera outro artistatransforma o seu particular territorio -o lenzo, o papel, o soporte
escultórico- a través da súa acción creadora para contarnos unha
historia.
Juan M. Monterroso Montero
Universidade de Santiago de Compostela
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Quizais na orixe da estética, da arte, estea o acto, a posibilidade

estilo de cada artista, pero tamén a posibilidade que está en po-

de repetir: percibimos polos sentidos porque comprendemos, e así,

tencia en toda obra de ir máis alá, de atopar terreos e paisaxes da

sen linguaxe, sen memoria, non habería arte. Mais ten que haber

alma que non coñecemos, que están en potencia en toda obra de

un alén, un punto indeterminado, un punto do non recordo, de

arte, se o é. A arte non pode só confirmarnos no que xa sabemos,

esquecemento, para poder ir cara ao futuro, para non converterse

ten a obriga de deixar unha fenda pola que albiscar aquilo do que

en estatua de sal, para non mirar só o pasado.

non sabemos, aínda que o presintamos, a sombra do que perdemos

Todo artista, escribía Rimbaud, carga ás costas coa Humanidade,
coa ignorancia e a sabedoría da humanidade. A arte é o movemento que ordena o futuro; quen indica o camiño, sitúase por diante
do mesmo acto de crear, de pintar, de esculpir, de escribir. A arte
ve, por iso o artista é un vidente, mentres que a acción sen máis é
pura cegueira.
Temos agora a ocasión de buscar lugares novos, de confirmar os
nosos gustos estéticos, de asegurar a tradición que coñecemos, o

e agardamos recuperar. E isto, dende os esteos do canon estético
para ir alén, sempre por riba de nós mesmos, incluso por riba da
sensibilidade individual, pois as obras inscríbense non só nunha
tradición, senón tamén como fitos das tradicións do futuro, nun
vieiro, ás veces difícil por descoñecido, que percorreremos adiantándonos á pura realidade continxente.
A. C. Barbantia

OBRAS
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Pitusa Rivas
Sumidoiro
Esmalte transparente aplicado en húmido sobre cobre
19x14,5 cm
María del Carmen Rivas Olveira, coñecida como Pitusa
Rivas.
Móbil: 685535581

Pitusa Rivas

9

Abso
Mirador de proa
Fotografía feita en picado
20,5x29 cm
Abelardo Soler Torrente
Móbil: 685535581

Abso
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Xosé Comoxo Rodríguez
O derradeiro transo
Óleo
65x81 cm
Eran intres difíciles. A enfermidade non tiña cura… Ao pintor
viñéronlle á cabeza as súas vivencias da nenez, entón necesitou plasmar ese momento.
DOR!!!
Email: xosecomoxo@hotmail.com

Xosé Comoxo Rodríguez
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Nuco Losada
O grito espido
Fibra de vidro
110x32x32 cm
Dende tempos inmemoriais a muller semella ter nacido
coa obriga de vivir espida e atada, física e mentalmente.
Sen recoñecementos, sen igualdade, tratada con violencia en moitos casos.
Web: http://museonuco.blogspot.com.es/
Email: riodexeixos@hotmail.com

Nuco Losada
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Javier Sande Iglesias
Mater Gallaeciae
Óleo sobre lenzo
116x74 cm
Maio, 2012
Sempre sentiu unha atracción particular polo ámbito da
pintura, unido a un forte desexo de representar certas
vivencias que considera especialmente valiosas. A linguaxe pictórica ofrécelle a oportunidade de interpretar
esas experiencias, descontextualizándoas para dotalas
dun novo significado. A “memoria”, unha memoria de carácter máis ben rural, convértese na principal protagonista dos seus lenzos.
Email: javiersandepintura@gmail.com
Móbil: 620722973

Javier Sande Iglesias

13

Simón Balvís
Tractor
Fotografía en branco e negro, pintada con
acuarela fotográfica
20x25 cm
2001
Nace en San Cibrao das Viñas, Ourense en 1967, aínda
que reside dende hai anos en Caamaño (Porto do Son).
Cursa estudos de fotografia na Politécnica de Alcalá de
Henares, Madrid, e no IDEP de Barcelona.
O seu inicio profesional é no xornal La Voz de Galicia,
na delegación de Ourense en 1990, traballando tamén
para xornais como La Región. Dende 1993 traballa nas
delegacións de Valdeorras, Lugo e o Barbanza, onde está
actualmente. A súa primeira exposición individual sobre
o entroido de Venecia tivo lugar en 1989 en Ourense.
Email: sbalvisf@gmail.com

Simón Balvís
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Pío Costa
San Martiño (Noia)
Acrílico
100x81 cm
2013
Pío Costa Beiro. Noiés, nado en 1952, cunha longa
traxectoria de exposicións individuais que comezou en
1980. É a súa unha pintura que conxuga a figuración coa
forza lírica, cun grande sentido do movemento e da cor.
Acadou importantes premios, entre eles, o Premio de
Honra Sant Jordi 2000 e o Premio Ciutat de Sabadell do
mesmo ano.
Móbil: 626175833

Pío Costa
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Soledad Penalta
O esforzo reflectido
Escultura en ferro
80x50x52 cm
2013
A escultora noiesa Soledad Penalta ten xa unha longa
traxectoria como artista pois celebrou en 1981 a súa
primeira mostra individual. Formada na Escola de Oficios Artísticos da Coruña, completou a súa visión artística en Minnesota, onde foi artista invitada e onde se
formou xa dende 1989. Con presenza en museos como
o da Torre de Hércules da Coruña ou o Bello Piñeiro de
Ferrol, son moi coñecidas as súas obras ao aire libre na
Coruña, Baiona, Porto do Son e Noia.
Email: soledad.penalta@gmail.com
Tlf.: 981655351
Móbil: 629319140

S oledad Penalta
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Antoñeta Castro
Sen título
Retrato ao carbón
45,5x32 cm
Tlf.: 981820171
Móbil: 687667196

Antoñeta Castro
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Rosana Calvo
PETRA, atrapada no tempo
Gravado á augaforte e augatinta
50x33 cm
En cada viaxe que percorres agárdate unha sorpresa.
Esta é a miña forma de expresar o impacto que Petra
deixou na miña memoria cando a descubrín. A maxia do
gravado está no proceso creativo, na transformación da
imaxe a través do ácido que, caprichoso como un amante, acaricia a superficie da matriz penetrando nos seus
baleiros, deixando alí a súa pegada indeleble.
Email: rosacalvo14@gmail.com
Móbil: 646623275

Rosana Calvo
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Victoria Osés Calvo
Perfil grego
Esmalte grisalla
17,5x24,5 cm
Licenciada en Historia da Arte e Xeografía, con estudos
no Mestre Mateo de gravado, esmalte e vidreiras. Ten
realizado exposicións colectivas en varios centros, así
como individuais, sendo seleccionadas varias das súas
obras pola Calcografía Nacional.
Tlf.: 881987185

Victoria O sés Calvo

19

Carlos Agrafojo
Chalanas
Acuarela
30x46,5 cm
Natural de Noia, de 57 anos de idade, autodidacta.
Comezou a pintar acuarela en 1983, inspirándose nos
acuarelistas Rafael Alonso e Antonio Heredero. Varias
exposicións individuais e colectvas levárono por Santiago, Ribeira, Noia, Porto do Son e a Aula de Cultura de
Santiago.
Email: carlosagrafojo@hotmail.com
Móbil: 676559364

Carlos Agrafojo
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Teresa Creo
Calas azuis
Técnica mixta
80x93 cm
“Este óleo azul, con calas da miña horta, pintado ao meu xeito nese momento cunha técnica mixta”.
Comezou pintando a finais dos anos 70. A partir de
1984, exposicións colectivas por Madrid, Coruña, Ferrol. Hai cinco anos que participa no taller de gravado Alfonso Costa do Liceo de Noia, recibindo varios premios
como o da Xoiería Petisco de Noia, en 2008, o Premio á
Creatividade Alfonso Costa (2009) ou o Premio Atlante do
Barbanza 2010 do Museo de Gravado á Estampa Dixital
de Artes (Ribeira).

Teresa Creo
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Encarna Méndez
Sen título
Gravado sobre madeira sen aditivos
30x39 cm
2013
Encarna Méndez Hidalgo, profesora de Educación Primaria, dedica todo o seu tempo libre á práctica da pintura de esmalte a lume sobre cobre, para o cal cursou
estudos na Escola Mestre Mateo de Santiago de Compostela, e gravado no taller de gravado Alfonso Costa
do Liceo de Noia. Na actualidade está inmersa na búsca
de novas texturas no gravado, froito do cal é o presente
traballo.
Email: enmehi@yahoo.es
Móbil: 670660705

Encarna Méndez
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Emilio Mariño
Gaiola da memoria II
Ferro forxado encerado
38,39x33 cm
2009
Esta peza xorde da linguaxe dos labirintos dos petróglifos galegos. Os seus debuxos trasládanse ao espazo en
sucos longos e profundos que anudan o aire dirixíndoo e
ordenándoo, carreiros enlazados nun constante xogo de
ida e volta, concavidades asimétricas superpostas.
Unha vez máis, a necesidade de volver ao primitivo, elixindo o ferro como material que coa súa achega revoluciona o que toca, xa sexa na idade dos metais como na
escultura contemporánea.
Email: contacto@emiliomarino.com
Móbil: 653075948
Enderezo: R/ Lugo,10, 1º B – 15200 - Noia

Emilio Mariño
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Maralla
Bos días Primavera
Óleo sobre lenzo
150x280 cm
2006
Pintora de Corrubedo, que gusta na pintura de todos os
estilos e de todas as épocas. Interésanlle, sobre todo,
os movementos artísticos do século XIX, pero aínda
máis os da segunda metade. Sente admiración polos
impresionistas franceses, mais prefire o expresionismo
americano dos anos 50, e actualmente, o seu verdadeiro interese radica nos campos de cor de Mark Rothko.
Nunha viaxe a Florencia, na Galería dos Uffizi, quedou
marabillada diante de La Primavera, de Sandro Botticelli.
Web: www.maralla.es
Facebook: www.facebook.com/maralla.pazfranco
Email: marallabalieiros@hotmail.com
Tlf.: 981865183
Móbil: 648749492

Maralla
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Antonio Pérez
Naufraxio con estrelas e medusas
Gravado
85x64 cm
Antonio Pérez naceu en Ribeira en 1952, de familia mariñeira. É capitán de Pesca, e o mar é presenza constante
na súa obra. De raíz expresionista, con esteos na tradición de Pesqueira e de Maside, a identidade galega, as
nosas xentes, os temas eternos da terra son parte consustancial da súa pintura. Os traballos e os días dende
unha pintura que evolucionou da forza dos ocres a un
grande dominio da cor, cun sentido moi volumétrico das
figuras e grandes acertos compositivos.
Tlf.: 981873797
Móbil: 679071060

Antonio Pérez
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Mónica Ayaso
Anunciación
Collage, técnica mixta.
21x27 cm
Licenciada en Historia da Arte e Conservación de Bens
Culturais. Estudou na Universidade de Rutges (USA), na
Complutense de Madrid e na Universidade de Urbino
(Italia). Realizou exposicións colectivas en Italia e Galicia.
Email: monicaayaso@yahoo.com

Mónica Ayaso
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Manuel Ayaso
O estudo do monxe
Acuarela–punta de ouro
49x49 cm
1972
Manuel Ayaso. Nado en Aguiño en 1934, formouse en
Estados Unidos onde alcalzou grande prestixio, pois tras
dominar moi diferentes técnicas e estilos, conseguiu
unha pintura persoa, intransferible, que amosa a forza
do seu mundo onírico e a potencia do mundo tradicional
e relixioso galego, cun expresionismo que ten a súa principal definición no debuxo e que crea unha obra única de
grande forza lírica e persoal.
Email: ayaso.manuel@yahoo.com

Manuel Ayaso
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Ana Cambeiro
@74
Augaforte e augatinta
78x57 cm
Gravadora natural de Ézaro, formouse co pintor Alfonso
Costa dende 1995. Colabora en revistas da nosa comarca
como Alameda e Casa da Gramática. Foi premiada no X
Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo da Deputación da Coruña en 2008, ademais de gañar o II e no
IV Premio de Gravado Atlante 2010 de Ribeira. A súa
obra foi exposta tamén en México, ademais de en moitas
cidades españolas.
Email: cambeiro24@gmail.com

Ana Cambeiro
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Jontxu Argibay
Mariño
Talla
35x19x10 cm
2013
Resulta moi fácil falar de Jontxu Argibay, porque coñecendo
a súa traxectoria dende fai anos, pódese dicir que é escultor
de medula ósea. Ser artista é sempre unha decisión valente,
pero se realmente é o que levas no sangue, as súas obras o
terán que amosar sen lugar a dúbidas. Hai moita sinceridade
nese traballo. O modelado é sempre para os escultores un
bo exercicio de execución e un desfrute, aínda que Jontxu
toca todos os materiais e técnicas con total solvencia. A el
iso nótaselle, e diría incluso que é un perfeccionista ata nos
aspectos non sempre visibles da obra rematada, sexa técnica
ou tratamento formal.
Pero o material que coido define a súa personalidade é a
madeira, ben en estado puro ou policromada. Estas obras
adquiren un protagonismo absoluto grazas, precisamente
a case querer pasar desapercibidas. Sempre se dixo que as
cousas sinxelas son as máis díficiles de facer e estas esculturas teñen ese poder....... ¡de non existir, alguén as tiña que
inventar!
E Jontxu dálles a vida coa pincelada amable, agarimosa,
poética e tamén, en moitos casos, irónica e divertida...
Cuqui Piñeiro. Xuño 2013

Jontxu Argibay

Web: http://pindrions.blogspot.com.es/
Email: jontxuargibay@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/jontxu.argibay
Móbil: 646031995
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José Manuel Fontaíña Rivas
Aditos á arte
Acrílico sobre táboa
105x85 cm
2011
Nace en Ribeira o 13 de abril de 1961. Vive en EEUU
dende o ano 1978. Graduose na William Paterson University de New Jersey en 1985. A partir dese ano dedicase a crear arte.
Web: josefontaina.webs.com

José Manuel Fontaíña Rivas
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Tantino
A fin do camiño
Óleo sobre lenzo
81x100 cm
Constantino Rodríguez Gómez, nado en Isorna (Rianxo),
o 10 de xuño de 1957. Dende un principio destaca polas
dotes innatas para o debuxo e as cores. Considérase autodidacta a pesar da súa formación realiza na Escola de
Artes Aplicadas e Oficios Artísticos “Mestre Mateo” de
Santiago de Compostela, deseño, decoración e interiorismo. Considera que nace a súa arte como paisaxista,
encantado pola paisaxe galega.
Realiza varias exposicións, tanto individuais como colectivas, estando a súa obra en coleccións particulares en
países como Venezuela, Francia, Noruega…
No ano 2004 funda o colectivo Desk.arte coa fin de descubrir, desenvolver e promocionar as artes, de dar a
coñecer a creadores e formar unha fronte común.
Nos últimos tempos dedica tamén tempo á escultura e
a fotografía.
Email: tantinorg@hotmail.com
Tlf.: 981869103

Tantino
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Paco Casal
Illa de Sagres (Aguiño)
Acrilico sobre táboa
42x89 cm
Xuño 2013
Paco Casal, pintor nado en Ferrol en 1956, mais afincado en Aguiño dende 2005. O seu tema base son as
mariñas e a paisaxe galega xeral. Entre as súas técnicas
están o carboncillo, acuarela, acrílico, óleos e mixtas.
Email: pacocasal.pintor@gmail.com
Facebook: paco casal
Móbil: 681086147
Enderezo estudo: R/ Vicanso 21, Aguiño (cita previa)

Paco Casal
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Veiras Manteiga
Théâtre 50
Acrílico sobre lenzo
100x100 cm
2003
“Veiras Manteiga encádrase nunha arte de postmodernidade, onde prevalece, por enriba de todo, o concepto de pintura, mesmo alén da realidade trasmitida. Amplos fondos en
mosaicos de cores aparentemente lisos pero -matizados, a
microescala-, siluetas que lembran personaxes de espectáculos ancestrais, unha linguaxe clara e poderosa.”
Jaume Fàbrega
Membro da Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)

Email:
veirasluis@yahoo.es
veirasmanteiga@hotmail.es
Tlf.: 981766624
Móbil: 696088054

Veiras Manteiga
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Canelas
Heichegar
Vídeo-instalación
Variables
2008
a criatura lentamente
desprendeuse do
creador
errática vagou
baixo as estrelas
ata que ao fin
reproduciu o lugar
onde habitar
a espera
o fareiro
Móbil: 696983640

Canelas
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Manuel Teira
Musa de Nova York
Granito país
68x30x30 cm
Vinculado dende moi novo ás vangardas artísticas e a proxectos e organizacións culturais, Manuel Teira desenvolveu
ininterrompidamente dende a década do 70 unha longa actividade cultural. Poeta, colaborador da revista universitaria
Dorna, autor do poemario Detido nos Confíns e colaborador
en distintos libros colectivos, Por Man Propia, Voces na Materia, A Cor dos Soños e Luces na Cidade. Tamén é articulista do
xornal La Voz de Galicia.
Colaborou ao longo destes anos con diversos colectivos.
Pintor, autor da homenaxe ao escritor Anxo Rei Ballesteros
e escultor, cabe reseñar, entre outras, a súa mostra de escultura na colectiva da galería Bomarzo cos pintores Alfonso
Costa, Manuel Ayaso e J.M. Fontaíña. É destacábel a súa
participación na mostra Iberoamericana cunha mostra dos
seus murais en mármore, na Feira Internacional de Marbella
(2009 e 2010), así como na Feira Internacional de Vigo, Puro
Arte, ou no 25 aniversario do Instituto Barreras Puente.
Tamén é autor dunha importante obra en mosaico, pedra
e, ultimamente, mármore. Algunhas das súas obras poden
verse en lugares públicos, pero, sobre todo, en coleccións
privadas. Unha das súas últimas exposicións foi no Centro
Español La Nacional de Manhattan (Nova York) e hai escasos meses vén de ser seleccionado para expoñer no Xardín
Coruña. Unha das súas útlimas exposicións de escultura e

Manuel Teira

pintura, foi unha retroespectiva que se levou a cabo no Pazo Torre
de Xunqueiras, e a súa última mostra de escultura e murais levouse
a cabo no Liceo de Noia.

Email: teiraluaces@gmail.com
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Nacho C. Beiro
Serenata
Acrílico / tea
100x81 cm
2010
Pintor noiés formado en Barcelona e en Berlín, de longa
traxectoria artística, foi premiado por vez primeira xa en
1967. Dominio da cor, forza expresisva, lirismo profundo, caracterizan unha obra de grande calidade artística,
que, na nosa comarca, está representada, sobre todo,
pola bóveda do Coliseo Noela. É tamén gravador e escultor.
Web: http://nachocbeiro.blogspot.com
Email: nachocbeiro@hotmail.com

Nacho C. Beiro
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Xoán Fernández
Estebo
Gráfito sobre papel
49,5X67 cm
2013
Xoán Fernández (Ribeira, 1938) é un pintor e debuxante
de longa traxectoria que tras pasar por diferentes estilos artísticos, chegou a unha pintura figurativa cargada
de sutiles resonancias oníricas. Expuxo en diversas cidades galegas, así como en Madrid, Alemaña, Bélxica e Holanda, lugares onde se conserva obra súa en varias institucións públicas e coleccións privadas. Do seu traballo
dixo Carlos García Bayón: “Los retratos que brotan de las
manos de Xoán Fernández, dibujados o pintados, cristalizan
en personajes que viven un mundo de ensoñaciones. Es tan
leve el trazo creador, los esfumados, el mismo escorzo o perfil
que los rostros se hacen casi irreales siendo reales”.
Email: xoanfdez@hotmail.com
Móbil: 666337982

Xoán Fernández
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Manuel Romero
At the edge of eternity
Óleo sobre lenzo
122 cm de diámetro
Xaneiro de 1985
“…Unha verdadeira sinfonía de cores verdes con toques en
vermellos e amarelos que traslocen por debaixo de acuosos verdes até chegar á superficie, todo isto nunha vibrante
explosión de cor ebulicindo dun cráter, é posible que é aquí
onde máis se apalpe a explosión da música, ao meu entender, estamos ante a obra mestra dun artista que fai mover os
máis íntimos sentimentos espirituais a través da cor…”
Lady Mary Rose Beaumont
Crítica Internacional de Arte na apertura da exposición no
Museo Adzak de París

Email: artema@hotmail.es
Móbil: 649418125

Manuel Romero
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Inés Lemos - Manés
Espiral da vida
Acrílico
116x81,5 cm
2011
Inés Lemos estudou en Madrid Deseño de Interiores,
pasando por todas as técnicas dende o modelado con
barro, esmalte a lume, pintura ao óleo e acrílico.
Email: ineslemos@mundo-r.com
Móbil: 607726121

Inés Lemos - Manés
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F. Blanco Alcaide
Agora Siria. (Casas derruídas/casas construídas). Re-visión.
Técnica mixta (pintura acrílica, madeira, escaiola e metal)
Variables
2008-2013
Francisco Blanco Alcaide (Boiro, 1969) é profesor de
Debuxo no ensino secundario. Licenciado en Belas Artes na especialidade de escultura pola universidade de
Vigo, cursou estudos artísticos na escola de artes Mestre Mateo, na facultade de Belas Artes de Pontevedra
e na Fine Arts School of Limerick en Irlanda. Leva realizando numerosas exposicións, tanto colectivas coma individuais, dende 1989. A súa obra caracterízase por un
traballo interdisciplinar que abarca a pintura, escultura,
instalación, gravado ou a fotografía. Ten realizado diferentes traballos no campo do deseño gráfico e editorial.
Email: blancoalcaide@gmail.com

F. Blanco Alcaide
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Alfonso Costa
Mundos
Acrícico / tea
146x120 cm
2011
Se miras ou amas
a pegada das nubes,
os brancos vulnerables,
vive a sombra do verán
na pel da memoria.
E son signo
que descifras revés de rostro
no ronsel do vento.
Eva Veiga
Email: alfonsocostabe@yahoo.es

Alfonso Costa
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Carmela Queijeiro
No Touro
Fotografía en branco e negro
50x60 cm
2013
Nace en Cambre no ano 1967. A súa experiencia fotográfica débolla ao seu traballo como Fotoxornalista no
diario La Voz de Galicia en Barbanza dende o ano 1992.
Email: carmelaqueijeiro@gmail.com
Móbil: 690684680

Carmela Queijeiro
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Xerardo Crusat
Maruxa Crusat, evocación 2
Mixta sobre táboa
95x120 cm
2004
Construída nos comenzos do ano 2004. Na efervescencia
dos encontros coa materia da paisaxe, xurdiron espazos que
engadían sentimentos de natureza e, ao tempo, negaban
toda precisión. Ao tratar os aspectos físicos da persoa que o
actor pretende retratar, só tendo os da memoria, esvárase a
distinción entre o feito plástico e o recordo. Non é, polo tanto, unha lembranza, nin merece a consideración de retrato.
Podería ser se acaso, unha “evocación” do retrato?
A pintura presentouse en Madrid nese mesmo ano no conxunto “Soedades, encostas, testas e calugas”.
Email: naghasin@hotmail.com
Enderezo: Rúa Marcial Adalid 1-3º B (Ribeira)

Xerardo Crusat
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Raúl Gil Burés
Controversia de Rastán
Óleo
78x44,5 cm
2012
Raúl Gil Burés (1965), natural de Taragoña (Rianxo).
Estuda Belas Artes na Universidade Politécnica de Valencia.
Email: raulgilbures@hotmail.com
Móbil: 608086874

Raúl G il Burés
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Paola García Paz
E mellorou tralo descanso
Óleo sobre lenzo
81x65 cm
2013
Nada en Santiago de Compostela en 1965, é Licenciada en Belas Artes pola Universidade Complutense de
Madrid (1988). A súa actividade profesional céntrase
na creación artística tanto como mestra de debuxo e
pintura, no seu estudo de Boiro, como na realización de
numerosas exposicións, individuais ou colectivas, dentro e fóra de Galicia.
A obra que forma parte desta exposición E mellorou tralo
descanso pertence á última serie de pinturas na que está
traballando nestes momentos titulada: A única defensa
que permitiu a liberdade.
Email: paolagp2009@gmail.com

Paola García Paz
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Alfonso Novo
No corazón de Yunnan
Fotografía
100x38 cm
2013
Alfonso Novo, fotógrafo Ribeirense.
Esta fotografía corresponde a unha colección de imaxes
realizadas na provincia China de Yunnan.
Centos de persoas, principalmente das minorías Naxi,
Bai e Yi, reúnense aos pés da Montaña do Dragón de
Xade para celebrar mediante rituais e danza, a harmonía
da natureza e das almas humanas.
Web: www.alfonsonovo.com
Móbil: 662152591

Alfonso Novo
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Marian Paredes Villaronga
Sen título
Escultura con material de refugallo
21x26 cm
2012
Marian Paredes é unha artista, cun estilo propio e multifacética. Nesta ocasión a artista preséntanos unha das
súas obras escultóricas, marcada polas súas características liñas sensuais e femininas. Realizada en materiais
orgánicos, de refugallo e textura areosa.
Email: mapavi@edu.xunta.es
Tlf.: 676824149

Marian Paredes Villaronga
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Natalia Lampón Pimentel
Todos somos un, un somos todos
Fotografía dixital
31x41 cm
MESTURA DOS SENTIDOS - TODO É UN
Todos somos UN, Un somos TODOS.
EU son outro TI, TI es outro EU
Todo, incluído no mundo que ves,
así como ti mesmo, a testemuña do mundo,
todo é UNO
TODO O QUE CONSIDERAS QUE É EU, TI, EL, ELA E
ISTO….TODO
É UN
“Na Imaxe, véxome capaz de poder chegar a onde non
poden chegar as palabras”
Deseñadora Gráfica e Fotógrafa Artística, actualmente
dedicándose a impartir obradoiros creativos, tratando
de transmitir un mundo onde cada un poida desenvolverse con liberdade xogando coa imaxinación e a creación.
Email: nalualp@yahoo.es
Móbil: 636086243

Natalia Lampón Pimentel
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Ricardo de Barreiro
Un Ataque de Amor
Acrílico sobre madeira
80x60 cm
2012
Ricardo de Barreiro (Lousame, 1974), é un autodidacta
das sensacións, un creador de micromundos con cores
vivas e palabras tinxidas de forza e retranca. Pintor, narrador, escritor e actor, faceta esta máis coñecida, traballou en películas como: Celda 211, Somos gente honrada, 18 comidas, Encallados, Los girasoles ciegos, After, ou
en series como Matalobos. Como pintor expón as súas
obras por toda a nosa xeografía.
Web: www.ricardodebarreiro.wix.com/viriscron
Email: ricardodebarreiro@gmail.com

Ricardo de Barreiro
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Manuel del Río
Sen título
Óleo sobre madeira
55 cm de diámetro
Nace na Pobra do Caramiñal en 1963. Comeza a súa
formación artística en 1992 no taller de Antonio Pérez,
onde se inicia no mundo da pintura, e no ano 2005, na
arte do gravado. Ten realizado exposicións individuais e
colectivas nos distintos concellos do Barbanza.
Móbil: 630065215

Manuel del Río
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Isabel Soler Rivas
Estereotipos
Vídeo en bucle sen audio
Reprodutor 21,6x16,8x3,6 cm
Pantalla 7”
2011
A idea de beleza que os outros teñen afecta directamente á
nosa, que á súa vez tamén condiciona a deles, sendo todas
froito da sociedade na que vivimos e escravas das modas que
nacen no seu seo. Isto condiciónanos de maneira decisiva,
tanto a nivel emocional coma físico.
En Estereotipos proxéctanse debuxos de muller sobre unha
muller cun canon non prototípico, e debuxos de home sobre
un home de canon non prototípico, feitos por diferentes persoas de distintas idades e niveis de formación, realizados en
función da petición de que cada persoa debuxase un home
nun papel din A4 e a unha muller noutro, sen máis explicación. Estes traballos ao ser proxectados a través dun canon
de imaxe sobre os modelos, fúndense cos corpos destes, recortándoos á súa vez, e transformándoos en función da idea
de home ou muller de cada debuxante voluntario.
Isabel Soler Rivas é licenciada en Belas Artes pola Universidad Complutense de Madrid en 2013, leva realizado distintas exposicións colectivas e individuais en
distintos lugares de España.

Isabel S oler Rivas

Email: isasoler.77@hotmail.com
Móbil: 635317266
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Santiago Gabán Granizo
Sen título
Augaforte, augatinta e técnicas mixtas
56x76 cm
2004
É Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño en Gravado e Técnicas de Estampación pola Escuela de Artes nº
10 de Madrid, ademais de poseer o Máster en Xilografía
e Calcografía do Centro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos. Leva dende 1997 sendo seleccionado e premiado en distintos certames, así como
participando en diversas colectivas en Galicia e España.
Email: esegaban@yahoo.es
Móbil: 655176011

Santiago Gabán G ranizo
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José Andrés Gude Teira
Rosa dos ventos
Fibra de vidro
105x25 cm
2010
José Andrés Gude Teira, nado en Aguiño no ano 1973.
Estudou escultura na Escola de Artes e Oficios Pablo Picasso da Coruña.
Web:gudeescultura.blogspot.com
Faebook: facebook.com/jgudeteira
Email: jgudeteira@gmail.com

José Andrés Gude Teira
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Manuel Rodríguez Varela
Xuventude “Colección Fraxilidade”
Tintas
95x60 cm
2006
Este cadro forma parte dunha colección títulada “FRAXILIDADE” na que o autor intenta facer una reflexión
sobre a fraxilidade da vida en xeral.
Email: galihabitat@hotmail.com
Móbil: 669872317

Manuel Rodríguez Varela
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Manolo Blanco
Mariscadoras
Fotografía
119,5x81cm

Manolo Blanco
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Manuel Mariño Reino
Idilio Máxico
Granito, ferro e aceiro
120x20x10 cm
1998
Manuel Mariño Reino produce a súa obra en variados
soportes: óleo, acrílico, tintas, dixital, ferro, vídeo, música…
Blog: http://mmreino.blogspot.com.es/
Email: marinhoreino@yahoo.es

Manuel Mariño Reino
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Damián Eiras e Xaba
Sen título
Serigrafía sobre madeira
55x75 cm
2013
Damian Eiras, licenciado en Belas Artes pola
Universidad de Vigo.
Xaba, diseñador gráfico e ilustrador .
Móbil: Damián Eiras: 619883811
Móbil: Xaba: 605019797

Damián Eiras e Xaba
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Elena Fernández Reiriz
Kurt
Óleo sobre lenzo
42x46 cm
Nada en Artes.
Pintora con comezos autodidactas e discípula de Gil Burés, co desexo de conseguir non prostituír a arte.
Email: eledez66@gmail.com

Elena Fernández Reiriz
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Fernanda Álvarez Pérez
A dorna varada
Acrílico
105x86 cm
Nacida na Coruña en 1966 e residente en Ribeira dende
hai anos. Para ela, a pintura é unha maneira de canalizar
as emocións e evadirse da realidade tanxible a fin de
crear o que un sente nun momento dado. É unha vía de
escape e, ao mesmo tempo, un refuxio de un mesmo.

Fernanda Álvarez Pérez
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Óscar Bonigno
Compenetración
Baleirado en Cemento
Óscar Bonigno Santa Cruz é natural de Portosín (Porto
do Son). Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño
de Artes Aplicadas á Escultura.

Email: oscarbonigno@gmail.com
Móbil: 666243269

Ó scar B onigno
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Lesmes
Unha viaxe no tempo
Fotografía
80x63 cm
1968
J. Manuel Iglesias Martínez (Lesmes) utiliza nesta fotografía a técnica tradicional (exposición do negativo
fotográfico 6x6, revelada con revelador convencional),
cunha cámara Yashica Mat 6x6 ISO:125 VEL:100 f:8.
Un dos momentos máis importantes nun acontecemento social é a festa. Instantáneas que nos marcan o paso
do tempo, mostrándonos o cambio, na festa, na vida.
Web: www.lesmesfotografos.com
Email: administracion@lesmesfotografos.com
Enderezo: R/ Agustín Fernández Oujo (Ribeira)
Tlf.: 981870146

Lesmes
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Alén Pérez Maneiro
O Adeus de Xoán Carlos Valerón
Fotografía
20,99x29,7 cm
2013
Alén Pérez, 1997, é un rapáz afeccionado ao fotoxornalismo. Leva tres anos adicándose seriamente á fotografía e colaborando con diversos medios de comunicación.
A súa publicación máis importante foi na revista Pronto,
a máis vendida a nivel Nacional.
Actualmente, mentres cursa estudos de ESO, tamén é o corresponsal no Barbanza para o xornal dixital Galifutbol.com
Nun futuro, Alén espera poder cubrir conflitos armados
como en Siria.
Nesta imaxe, Xoán Carlos Valerón, xogador do RC Deportivo da Coruña no seu último partido co club herculino, despois de estar 13 anos debutando no Dépor. Aquí
vese a Valerón chorando. Valerón era un dos xogadores
de referencia do club coruñés e todos os seguidores do
Dépor o pasaron moi mal pola súa marcha. É unha imaxe
que temos. Un número reducido de fotógrafos (20), que
eramos os que estabamos acreditados en Riazor.
Twitter: @AlenPerz
Email Alenperez97@gmail.com
Móbil: 661863613

Alén Pérez Maneiro
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Esther F. Carrodeguas
Fantasía nº 2 (para catro mans)
Performers: Raquel Ramos – Esther F. Carrodeguas
Esther F. Carrodeguas (Rianxo, 1979) escribe dende
moi pequena e xa mociña comeza a estudar e traballar
no eido da comunicación audiovisual, ata que no 2006
descobre que o que lle apaixona é o teatro e decide cambiar o seu rumbo vital empezando a formarse e formando grupos de xente cos que desfrutar da teatralidade.
Na actualidade, ademais de desenvolver proxectos teatrais propios, estuda Dirección e Dramaturxia na ESAD
de Vigo, dirixe o Grupo de Teatro Airiños e organiza as
veladas de recitado slam.arousa.
Web: http://sther-ika.blogspot.com.es/
Facebook:
https://www.facebook.com/stherika.f.carrodeguas
Email: estherika@gmail.com

E sther F. Carrodeguas
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Fidel Vidal
Sen título
Acrílico
100x80 cm
Estudou Medicina na Universidade de Santiago de
Compostela, é especialista en Psiquiatría e Neurofisioloxía Clínica, ademais de ser profesor de Ciencias
Psicosociais e de Enfermaría Psiquiátrica na E.U.E. do
Hospital “Juan Canalejo” da Coruña. Tamén é escritor.
Como pintor ten exposto ademais de en Galicia en Madrid, Barcelona, Huelva, na Casa de España en Utrech,
Seattle (EEUU), no Museo de Arte Contemporánea de
Florianópolis (Brasil), Milán, Oslo e Ontario, entre outros lugares.
Email: fidelvidalperez@gmail.com

Fidel Vidal
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Serafín Marcos
Performance “O morto”
Buscaba unha pedra e atopei un morto. 17 de maio 1997.
Pedinlle permiso ao seu dono, José o Portughés, para facer
unha obra con el na exposición “acción” organizada por Xerardo Crussat.
A obra consistiu en arrastrar o morto dende Corrubedo á
Casa da Cultura de Ribeira co fin de coñecer o entorno e ás
súas xentes con pausa, sen présa.
Puxen o morto sobre un pequeno carro feito con restos dos
barcos do carro de Aguiño e cunha cámara de fotos emprendín o camiño sen auga nin bebida, arrastrando o morto de
cen quilos. Cunha cámara de fotos ía sacando instantáneas
do meu entorno, a comida e a bebida íanmas dando os veciños.
Foron seis horas nas que observei a vexetación, a paisaxe,
falei cos veciños que me ofreceron auga e comida, fotografei
todo canto crin conveniente. Algunhas daquelas fotografías
están hoxe aquí.
Despois de permanecer a obra na exposición fun devolverlle o morto ao seu dono, recibiume a súa compañeira, a Sra.
Rogelia, e díxome que mo regalaba, que ela xa tiña un morto
moito máis pesado: nese espazo de tempo morrera José o
Portughés.
Serafín Marcos

Serafín Marcos

Email: omorto1997@gmail.com
serafinmarcossm@gmail.com

Datas:

do 29 de xuño ao 31 de xullo

Horario: martes a sábado de 10:30 a 13:30 e de 16:00 a 19:00
festivos de 16:30 a 19:30

Asociación Cultural Barbantia

Centro Social . Rúa Principal, nº 77 - 4º andar
15930 Boiro . Tlf: 981 842 635
www.barbantia.org . www.barbantia.es
@barbantia
Asociación Cultural Barbantia

Artes - Lugar de Outeiro s/n 15969 • Ribeira - A Coruña
Tel.: 981 871 342
fundartes@gmail.com . www.facebook.com/museodeartes
www.riveira.es/museodeartes

