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Comezamos a albiscar o remate do ano e non podía faltar antes

estamos a vivir— e no que autores consagrados comparten espazo

de dar paso ao 2017 a proposta sempre magnífica e estimulante

con novos artistas desexosos de exhibir a súa valía.

que dende hai tres anos nos trae á sede do Museo do Gravado
a Asociación Cultural Barbantia, converténdonos por unhas

Témonos que felicitar porque no marco de BarbantiArte terá

semanas no gran epicentro da arte en Galicia.

cabida un acto singular que para min como riveirense é moi
significativo: a presentación dun libro-obra inédito do aguiñense

BarbantiaArte eríxese unha vez máis como unha exposición

Manuel Ayaso, un xenio da pintura que está a colleitar en vida

colectiva e multidisciplinar que afonda nun dos obxectivos

os meles do recoñecemento e cuxo legado estou seguro perdurará

perseguidos nos últimos tempos pola fundación que me honro

nos séculos elevándoo entre os máis grandes mestres do noso país

en presidir: a de servir de escaparate das distintas especialidades

e o noso tempo.

artísticas co obxecto de que persoas de todas as sensibilidades e
intereses poidan disfrutar das estupendas instalacións que temos

Por último, quero dar as grazas a todo o colectivo de Barbantia e

no lugar de Outeiro, ao tempo que contribuír na medida das nosas

en especial á súa directiva por apostar unha vez máis polo Museo

forzas a divulgar e dinamizar a acción creativa.

do Gravado de Artes e animar a todo aquel que teña este catálogo
nas súas mans a que se deixe seducir por BarbantiArte.

Pintura, escultura, fotografía, gravado, esmalte, pero tamén deseño
de mobles e ata moda, terán cabida nunha mostra cun alto grao de

Manuel Ruíz Rivas

representación barbancesa —espello do momento de esplendor que

Presidente da Fundación Museo de Artes
Alcalde de Riveira

Juan Ares | Jontxu Argibay | Teresa Argibay | Gloria López (Arteguiglo) | Guille de la Paz (Arteguiglo)
| Manuel Ayaso | Mónica Ayaso Rivas | Lucía Barreiro | Manuel Blanco | Nacho C. Beiro | José
Caamaño | Quico Calo | Rosana Calvo | Ana Cambeiro | Paco Casal | Antoñeta Castro | Jesús Costa
Beiro | Pío Costa Beiro | Teresa Creo | Xoán Fernández | José Manuel Fontaíña | Javier Frío | Juan
García | Paola García | Juan Edgar Gómez Barraña | Sandra González | Virginia González Pouso
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Piñeiro | Pili Sampedro Lampón | Delio Sánchez | Darío Santarelli | Xan Santos | Inés Silvalde Videla
| Abelardo Soler Torrente (ABSO) | Beatriz Suárez Creo | Manuel Teira | Che Tembra | Lara Torres |
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V

A festa das artes do Barbanza chega á súa quinta edición e volve

Un mundo complexo esixe unha arte complexa, plural. E esta

abrir as portas no Museo do Gravado de Artes, demostración

exposición é boa mostra de como nun espazo xeográfico conviven

evidente de que a colaboración entre entidades culturais é

formas distintas de entender a arte, que abranguen estilos, formas

sempre posible e sempre útil, un bo camiño para amosar toda

e sensacións diferentes. Un camiño aberto para todos, un diálogo

a potencialidade dos creadores e creadoras da nosa bisbarra,

permanente, unha interrogación ás nosas certezas.

nunha síntese produtiva entre os consagrados e os emerxentes,
entre a pintura, a fotografía, a escultura, as artes aplicadas, o

Pero toda exposición esixe ser vista, contrastada, disfrutada e

deseño e a moda. Unha ventá ao pulo creador do século XXI

discutida; por iso, nós, os espectadores, somos tamén parte do

para dar visibilidade á nosa comunidade artística, aquilo que

proceso, para que esta sexa eficaz esteticamente. Fagamos esa

tamén nos identifica nunha parte fundamental do ser humano:

viaxe libre de prexuízos, pero alerta e conscientemente para

a contemplación, a reflexión, o gozo e a crítica. Unha ventá

termos un diálogo que nos faga máis lúcidos, máis comprensivos,

que permite albiscar a complexidade da arte contemporánea,

máis felices. A nosa imaxinación forma parte asemade desta

a multiplicidade de perspectivas enriquecedoras, as miradas

exposición, desta festa das artes.

diferentes, en diálogo e contraste.
Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
Coordinador da A. C. BARBANTIA

OBRAS
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Juan Ares
Antucas, máis alá dun produto elaborado final, é unha
contribución paisaxística ó litoral mariño e ó mantemento
de certas profesións artesás ligadas ós pobos de mar.
Antigamente as redes de pesca izábanse ó sol e
sustentábanse en grandes mástiles de madeira.
Era unha estampa que predominaba nos pobos
pesqueiros de principio do século XX. Así era a maneira
de secado das antigas redes de algodón. Paisaxes
portuarias caracterizadas e singularizadas por texturas e
cromatismos inherentes ó día a día das súas xentes. Ditas
“postais” portuarias quedaron anuladas, en certa medida,
pola evolución dos novos materiais cos que se fabrican os
aparellos de pesca.
A confección dos primeiros prototipos de “Antucas” surxiu
da proposta da “Fundación Centro Galego de Artesanía
e Deseño” de desenvolver un curso formativo, dentro
do programa “Enredadas”, que se realizou na praza de
Abastos de Ribeira, e na que participaron redeiras artesás
conducidas polas instrucións do deseñador Juan Ares.
Juan Ares Marine Design
web: www.juanares.es
mail:info@juanares.es

Juan Ares

Antuca cola de peixe
Prototipo de tapiz sombreador realizado por redeiras artesás con rede
de pesca reutilizada. Deseño realizado por Juan Ares, pertencente á
“Colección RED_Use”, caracterizada pola reutilización de rede de pesca
mariña. Este prototipo conta coa colaboración especial da artesá
contemporánea Idoia Cuesta (Premio Nacional de Artesanía, 2014)
2016
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Jontxu Argibay
Jontxu Argibay nace en Castiñeiras en 1976.
Cursa os estudos de escultura na especialidade
de volume na escola de Artes Aplicadas Mestre
Mateo en Santiago de Compostela entre os
anos 1996 e 1998.
Posteriormente especializarase no ciclo
Superior de Ilustración na escola Pablo Picasso
da Coruña entre os anos 1998 e 2000.

Caracola
Técnica mixta
66 cm alto x 34 cm ancho x 76 cm fondo
2016

No ano 2005 crea a que foi a súa primeira
escultura pública, O Polbeiro de Castiñeiras,
cumprindo así un soño de neno, como é facer
unha escultura no pobo que o viu nacer, e
dedicado ao oficio que máis respecta, o de
mariñeiro.
Será no ano 2007 cando chegue a segunda
escultura pública, A Segadora de Bretal, na
parroquia de Olveira, poñendo en valor a valía
da muller traballadora coa representación
dunha persoa traballadora do campo.
É seleccionado en diversos certames como pode
ser o Antonio Fraguas ou o Isaac Díaz Pardo da
Coruña con pezas que mostran a súa madurez
escultórica e a creación dun estilo propio que
segue evolucionando a día de hoxe.

“Y los géneros de concha en
los cuales jugó naturaleza con
extraña variedad, haziendo
tantas diferencias de
colores, tantas figuras llanas,
cóncavas, largas, a manera
de luna... También con
distinción variada, cabelluda,
crespa, con canales, con púas
como de peine, ondeada a
manera de bóveda, enredada
con enrexados; espesada,
prolongada, con senos;
atadas con ñudo pequeño
o asidas por todo el lado;
abiertas para el aplauso (y
favor que se da) o cóncavas
para bocinar.”
Plinio el Viejo. Historia natural.
Libro noveno.
móbil: 646031995
mail: jontxuargibay@gmail.com

Jontxu Argibay
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Teresa Argibay
É de Palmeira, Ribeira. Pinta de maneira
autodidacta e as súas obras son todas
figurativas, baseadas sobre todo en
paisaxes galegas, moitas das cales son
mariñas. En óleo ou acuarela.
Vén expoñendo dende o ano 2011.
Parece, mar, que luchas
-¡oh desorden sin fin, hierro
incesante!Por encontrarte o porque yo te
encuentre.
¡Qué inmenso demostrarte,
En tu desnudez sola,
(….) creando el espectáculo completo
De nuestro mundo de hoy!
Estás, como en un parto,
Dándote a luz -¡con qué fatiga!A ti mismo, a ti solo y en tu misma
Y sola plenitud de plenitudes,
…¡por encontrarte o porque yo te
encuentre!
Juan Ramón Jiménez
mail: argibay2010@hotmail.com

Teresa Argibay

Temporal
Óleo sobre lenzo
100 x 50 cm
2015
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Gloria López Paz
ARTE GUIGLO
NON IMPORTA COMO pero
ARTE GUIGLO TRABALLA
INTEGRANDO o cotián,
envolvendo a imperfección
para ROMPER TODO en
continua dicotomía. COMER/
CREAR.
ARTE GUIGLO PENSA que a
beleza reside na simplicidade
das formas, integrando o
imperfecto e inacabado,
círculos, luces e sombras
en perigoso equilibrio,
ROMPENDO TODO ata facelo
real.

BROK EN ARTes
Lapis e óleo. Lenzo sobre bastidor
100 x 100 cm
2016

G loria López Arteguiglo
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Guille de la Paz
ARTE GUIGLO
NON IMPORTA COMO pero
ARTE GUIGLO conduce a
cor, dourados, avermellados,
verdes, entre dúas luces, de
bosques vivos cheos de luz
dispostos a acoller a mirada,
convidando á PAZ.
ARTE GUIGLO suxire sen
impoñer, transporta coa
imaxinación un percorrido
de ramas, follas e árbores
que se abren para acoller
a LUZ.

O bosque alegre
Acrílico. Lenzo sobre bastidor
100 x 100 cm
2016

Guille de la Paz Arteguiglo

13

Manuel Ayaso
Para o xenial artista, Manuel Ayaso
atravesamos o mar da confusión
en cada medo en cado asombro en cada esquezo
e arribamos a cada hora anterior
dende a esperanza que aínda ha de vir
traernos a fame máis límpida e máis cruel
porque o tempo non é aquí esa sucesión
de aneis nun vogar de escamas
é un espertar en todas as direccións
un espremer o sangue como deixando un rastro
esa tea acesa que poderiamos chamar amor
ou morte estrelando a noite unha e outra vez
porque ti ben sabes de atoutiñar entre claridades
na teimosa busca dos fragmentos desta viaxe absurda
eis o único sentido
encaixar esas arestas esas vertixes eses delirios
nun instante irrepetible
que traza e pendura e pon en danza a representación
velaí a mirada
a fronteira mesma do ser e non ser
pois sempre estamos do outro lado
dun espello que nos devolve sempre algo distinto
parede que nos rompe na intemperie do invisible
alí onde en abraio aínda agardamos por un significado
ou simplemente por un sorriso que ilumine as augas

Romanesque Chimera
Acuarela punta de prata
45 x 36 cm
1972

mail: ayaso.manuel@yahoo.com

Eva Veiga

Manuel Ayaso
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Mónica Ayaso Rivas
ZELDA FITZGERALD (1900 - 1948)
Esta collage é unha homenaxe a Zelda, a esposa do
novelista F. Scott Fitzgerald. Ela ocupa un espazo especial
no meu corazón. Cando eu comezo unha obra nunca se
sabe cal vai ser o resultado final, pero con esta sucedeu
algo diferente, xa que, ao pouco de comezala sentín unha
grande unión con Zelda. A gama de cores e tons pastel e
os contornos suaves inmediatamente trouxeron á miña
mente a delicada figura de Zelda Fitzgerald, á cal o seu
home alcumara “A primeira Flapper dos Estados Unidos”.
Sempre me fascinou a Era do Jazz (tamén coñecida
como “A Xeración Perdida”) que xurdiu a principios do
século XX. Lin moitas biografías sobre os protagonistas
deste movemento e, para min, destaca ela. Xa que eu
me identifico con Zelda como muller que nunca cesou de
buscar unha identidade artística propia.
mail: monica.ayaso@gmail.com

Zelda Fitzgerald
Collage
27.5 x 23.5 cm
Colección Privada: Srs. Arevalillo/Romero
2013

Mónica Ayaso Rivas
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Lucía Barreiro
“Non teño preferencias en canto ás
flores, sempre que sexan salvaxes,
libres e espontáneas”.
Edward Paul Abbey
mail: lucia_breg@outlook.com

Lene maruxía
Técnica mixta
30 x 16 x 16 cm
2015

Lucía Barreiro

16

Manuel Blanco Suárez
A imaxe pretende establecer códigos comúns e reflectir
os límites reais ou ficticios entre a natureza esencial
e o home. Indaga sobre as diferentes, destrutoras e
complementarias conexións, reflectindo a íntima maraña
vital que se desprega potente en si mesma e máis alá dos
seus propios límites. Ilusións que invaden e baleiran, que
calma e adormecen antes de mutar no reflexo violento,
vibrane e abrasador da conxunción perfecta.
Manuel Blanco Suárez, fotoxornalista, artista e cámara de
TV. Dezaseis anos de profesión avalan a súa traxectoria
en diversos campos da imaxe e o son. Ao longo da
súa carreira traballa para diferentes medios como o
Grupo Correo Galego, a revista internacional Celtics
e participa en numerosas publicacións e exposicións
acadando múltiples galardóns como 1º e 2º premio no
Concurso Igualdade de Xénero do Concello de Noia en
distintas edicións e o premio absoluto do xurado no
concurso 1000 Caminos Martín Codax .
Entre a súa formación destaca a adquirida no Moma de
Nova Iorque no curso Seeing Throug Photographs .
mail: manufotoson@hotmail.es

Manuel Blanco

Tango do mar
Fotografía dixital. Impresión en cartón pluma
100 x 100 cm
2013
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Nacho C. Beiro
Pintor noiés formado en Barcelona e
en Berlín, de longa traxectoria artística,
foi premiado por vez primeira xa en
1967. Dominio da cor, forza expresiva,
lirismo profundo, caracterizan unha
obra de grande calidade artística, que,
na nosa comarca, está representada,
sobre todo, pola bóveda do Coliseo
Noela. É tamén acuarelista, gravador
e escultor.
web: nachocbeiro.blogspot.com

Bodegón
Óleo / tea
46 x 55 cm
2008

Nacho C. Beiro
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José Caamaño
Seguindo a liña do seu traballo escultórico máis
recente (Cemiterio), o escultor José Caamaño
preséntanos unha das pezas clave para
introducirnos na súa nova serie “Summer in the
city aka ata o fondo”. Nesta ocasión, por medio do
concreto, o artista reflexiona sobre o modo de vida
contemporáneo, creando unha serie de vanitas
que, con grande ironía, nos sumerxen de cheo, ata
o fondo, en cuestións relativas ao paso do tempo,
ao perecedeiro, ao plástico e a aqueles veráns
onde nada estaba perdido.
José Caamaño (Ribeira, 1985). Mestre escultor pola
escola de Pontevedra e experto en xestións de
proxectos culturais, vive en Ribeira e esta mostra
súmase a outras exposicións a nivel nacional
en lugares como a sala de exposicións do BBVA
de Vigo, o Museo de Lugo, Factoría de Arte y
Desarrollo en Madrid, a Galería 9 en Valencia, Art
Deal Proyect en Barcelona, a feira Room Art Fair en
Madrid...
web: www.josecaamano.tumblr.com

José Caamaño

Sen título
Baleirado en cemento
14 x 18 x 12 cm
2016
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Quico Calo
“Vivimos nun mundo onde as
imaxes se atopan en todas partes.
Canto mellor comprendamos as súas
mensaxes visuais e verbais, máis
nos entenderemos a nós mesmos...”
Laurie Schneider Adams
mail : tojino@hotmail.com

Can e motorista
Acuarela
32 x 27.5 cm
2013

Quico Calo
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Rosana Calvo
“El lugar de trabajo de un artista
es la imaginación, donde se
gestan las ideas, los recuerdos
sin vivir, las sensaciones que te
llevan... a tu destino. Nada es que
no fuera. Sé fiel a ti mismo”.
TALLER DE GRAVADO
GALERÍA DE ARTE
Rúa Xosé Suárez, 6 - baixo
15200 - Noia
móbil: 646623275
mail: rosscalvo14@gmail.com

Sen título
Pintura sobre táboa
40 x 55 cm
2014

Rosana Calvo
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Ana Cambeiro
Natural de Ézaro. Trasládase a
vivir a Noia en 1994. Iníciase no
gravado co pintor e gravador
Alfonso Costa.
Dende 1995 vén participando en
diversos premios e exposicións
tanto nacionais como
internacionais.
mail: cambeiro24@gmail.com

Sen título
Gravado
72 x 92 cm
2015

Ana Cambeiro
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Paco Casal
Cando pasa a serie de
ondas que veñen xuntas
e que varían en cantidade
segundo estea a baixar ou
subir a marea prodúcese
unha calma, pero ao mesmo
tempo un sen sentido
de augas en turbulencia
absurda, rebotando e
mesturándose entre si, que
só se volve a ordenar cando
chega a seguinte serie. O mar
necesita forza e continuidade
para non entrar nunha
confusión sen sentido.

Esperando a seguinte serie
Acrílico sobre táboa
Espátula e pincel
120 x 81 cm
2016

Paco Casal

23

Antoñeta Castro
María Antonia Castro Piñeiro colabora dende o ano 2000 co artista
Alfonso Costa nos cursos que imparte no Liceo de Noia. Así mesmo,
colaborou en demostracións de gravado cos concellos de Porto do Son,
Ribeira e Ferrol; coas revistas Alameda e Casa da Gramática, de Noia; e
mais achegando ilustracións para os libros O berro, de Xavier A. Olariaga,
e mais Voces na materia (Biblioteca Barbantia).
Acadou os premios “Isaac Díaz Pardo”, da Deputación da Coruña;
a Bienal Internacional do Gravado de Caixa Ourense; e foi artista
seleccionada na Bienal Internacional do Gravado de Caixanova.
Tivo exposicións nas fundacións Caixanova de Vigo, Ourense, Santiago
de Compostela e Lugo; na sala “A. Avilés de Taramancos” de Noia; no
Liceo de Noia; na sala “Picasso” d´A Coruña; no “Coliseo Noela”; e nas
casas da cultura de Boiro, Esteiro, Porto do Son e A Pobra do Caramiñal,
entre outras.
móbil: 687667196

Selma Lagerlöf
Gravado calcográfico
augaforte - augatinta - punta seca
Mancha: 49 x 32.5 cm
Soporte: 72 x 50 cm
2015

Antoñeta Castro
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Jesús Costa Beiro
Noia (A Coruña). Escola de Artes Aplicadas e
Oficios Artísticos.
Cursos de: Gravado, fotografía, serigrafía,
Motlles I nous materials aplicats a l’art.
En 1994 funda o grupo de pintores,
“TARLATANA” en Hospitalet de Llobregat,
levando a cabo diversas actividades, tanto
artísticas como solidarias, entre elas: “Mercat
d’Art” de 1994 a 2004, “Concurso de Pintura
Rápida”, de 1995 a 2006, “Solidart” Mercado
de arte solidario, de 1994 a 2005.
Ten realizado diferentes exposicións, tanto
individuais como colectivas, ao longo da
xeografía española e recibido premios e
accesits. Ilustrador de revistas e libros, así
como editor dos mesmos.
mail: tarlatana94@gmail.com

Pomar en penumbra
Acrílico / tea
100 x 81 cm
2016

Jesús Costa Beiro
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Carreira de cabalos
Acrílico
80 x 40 cm
2015

Pío Costa Beiro
Noiés, nado en 1952, cunha longa traxectoria de exposicións
individuais que comezou en 1980. A súa pintura 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 Beiro
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Teresa Creo
Noiesa. Comezou a pintar a
finais dos anos 70. En 1984
comeza con exposicións
colectivas, sendo a primeira
en Madrid, con motivo do 75
aniversario de Fenosa. Expón
na cidade da Coruña, no Casino
de Ferrol e en diversos lugares
de Galicia.
Alumna do taller de gravado de
Alfonso Costa do Liceo noiés.
En 2007 foi premio da xoiaría
Petisco de Noia. En 2008
premio á creatividade Alfonso
Costa. En 2009 Premio Atlante
do Barbanza polo Museo do
Gravado á Estampa Dixital de
Artes. En 2010 o mesmo museo
seleccionou unha das súas
obras.
mail: mteresacreo@gmail.com

Teresa Creo

Sen título
Monotipo
36 x 49 cm
2013
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Xoán Fernández
Xoán Fernández, Ribeira (1938),
participou en numerosas exposicións
individuais e colectivas en Alemaña,
Holanda, Bélxica, Madrid e Galicia.

Homenaxe a Piero
Óleo sobre táboa
30 x 60 cm
2013

Consérvanse obras súas en diversas
institucións (Universidade de Santiago,
Concello de Santiago, Casa de
España en Utrecht, Casa de España
en Amberes, Museo Valle-Inclán en
Pobra do Caramiñal, Centro Galego de
Barcelona, etc ), e coleccións privadas
en Amsterdam, Bruxelas, Madrid,
Santiago, Vigo, Pobra do Caramiñal,
Ribeira...
“Na obra de Xoán Fernández a
propiación da obxectividade para crear
mensaxes, nos que o espectador ten
que chegar a calibrar o seu significado,
é inseparable do tratamento da cor e
do refinamento da luz”.
Mercedes Rozas

Xoán Fernández
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Fontaíña
“Teño oído que a boa arte se explica
por si soa. Gústame que a miña arte
tamén se explique por si soa, pero
cos ollos abertos”.
web: jmfontaina.wixsite.com/artwork
mail: jmfontaina@yahoo.com

Vaidoso!
Acrílico sobre lenzo
65 x 54 cm
2015

José Manuel Fontaíña
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Javier Frío

Bailarinas
Cámara: Nikon D7000
Exposición: 1/125 seg. a f/2.8 e ISO 800
Non se usou Flash - Distancia Focal: 50 mm
Técnica: Recreada con Photoshop
50 x 75 cm
25 de maio de 2014

Javier Frío
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Juan García

A mirada
Cámara: Nikon D300
Exposición: 1/1000 seg. a f/10 e ISO 200
Non se usou Flash - Distancia Focal: 44 mm
Composición en: Photoshop
50 x 75 cm
Setembro 2015

Juan García
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Paola García Paz
E aquí os tés:
agardando nunha ilusión,
sospeitando a verdadeira realidade
da natureza furtiva.
Día e noite escoitan o latexar do vento,
da chuvia,
da fame e da sede.
Día e noite soportan as moscas
teimudas
que martirizan a súa pel.
Día e noite foxen dese cuspe dos ceos,
deses homes malditos
que suicidan a súa terra.
mail: paolagp2009@gmail.com

Agardando nunha ilusión
Serie: Bestas
Óleo sobre lenzo
81 x 65 cm
2016

Paola García
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Juan Edgar Gómez Barraña
Esta obra xorde a partir dunha placa de negativo
de cristal atopado, de finais do século XIX comezos
do XX. O negativo foi revelado dixitalmente para
logo ser impreso sobre pergameo. A continuación
procedeuse a intervilo pictoricamente, completando
así o proceso de creación. A raíz do achado do
negativo nace a necesidade de profundizar no
espazo e no tempo que nos mostra a imaxe. As
veladuras da emulsión conseguen un efecto case
fantasmal, que nos transportan a unha dimensión
entre a realidade e o soño. As cores empregadas
na intervención pictórica nos someten a esa
atmosfera concreta na que a identidade das persoas
se desvanece e funde entre as brétemas. Unha
reflexión sobre o paso do tempo e o efímero do
instante captado pola cámara.
Juan Fontaíña
móbil: 660206194
mail:juangomez.barranha@gmail.com

Juan Edgar G ómez Barraña

Sen título
Técnica mixta
60 x 40 cm
2016
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Sandra González
Paxaros do mar,
algún día ides voltar
das terras ilusorias
das que oístedes falar.
Paxaros do mar
a vosa estela ha de quedar
na retina e no corazón
dos que vos ollan marchar.
Artista autodidacta, dende hai uns anos sumérxese no
mundo do gravado, e proba agora coa fotografía analóxica
e dixital; a experimentación entre os métodos antigos e
modernos é toda unha declaración das sensacións que a
rodean na vida cotiá.
mail: sangon.ds@gmail.com

Val Paraíso
Técnica Mixta. Fotografía analóxica e
impresión dixital
Papel: 18 x 24 cm
Soporte: 25 x 34.5 cm
2016

Sandra G onzález
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Virginia González Pouso
(1982)
“Volver” é un proxecto que nace no ano 2015
baseado na busca no pasado como estudo da
identidade. Trátase do abastecemento, dun
inventario de recordos e da expulsión dos mesmos
a través da imaxe fotográfica.
África inspírase nun poema de Luis García Montero:
Yo sé
que el amor tiene letras diferentes
para escribir: me voy, para decir:
regreso de improviso. Cada tiempo de dudas
necesita un paisaje
Comisaria e Galerista. Dirixe a Galería “O Garaxe_
o Faiado” de Ribeira. Colabora coa tenda Galería
“O Faiado” e é Presidenta e socia fundadora da
asociación fotográfica “Ollo de Peixe”. Fotógrafa
social e publicitaria. Organiza e dirixe talleres de
creación artística e culturais.
Actualmente o seu interese céntrase na fotografía
como obra persoal, traballando en proxectos para
lugares expositivos e publicacións.

Virginia G onzález Pouso

África
Proxecto: “Volver”
Fotografía
45 x 31 cm
2014
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Jose Gude
Escultor ribeirense con taller de escultura en Aguiño.
Rematou os seus estudos de escultura no ano 2001,
obtendo o título de Técnico superior de artes plásticas e
deseño en artes aplicadas á escultura na escola de Arte
Pablo Picasso d’A Coruña.
Ao longo destes anos foi aprendendo de técnicas novas
e experimentando con distintos materiais, probando con
dedicación cada área de actividade. O resultado é unha
ampla obra onde xorden pezas en bronce, fibra de vidro,
talla en madeira, cartapesta, etc...

Arquitectura do corasón
Cerámica refractaria, esmalte e pvc. Peza única
34 x 33 x 35 cm
2016

Na actualidade segue unha liña de traballo orientada á
escultura cerámica, que trata de implementar de maneira
autodidacta e con formación de destacados ceramistas
do eido galego.
web: www.gudeescultura.blogspot.com
mail: jgudeteira@gmail.com

Jose Gude
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Pablo Lado Vidal
“E aquí as partes limpadas, varridas, do
rostro toman un novo sentido, posto que
elas marcan a zona mesma onde a forza
está golpeando”. Deleuze en Francis
Bacon. Lóxica da sensación.
móbil: 717122672
mail: plv.autentico@yahoo.com

Estudo sobre fotocarnet
atopada
Óleo sobre lenzo
65 x 54 cm
2016

Pablo Lado Vidal
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Dominga Lago
Dominga Jesusa Lago Lago, pintora
e gravadora nacida en Louredo
(Carnota). Residente en Noia. Asistiu
a cursos de gravado impartidos por
Alfonso Costa no Liceo de Noia.
Participou en exposicións colectivas e
en certames. Recibiu varios premios
destacando a Mención Honorífica no
“I Premio Gravado ATLANTE” e Premio
Barbanza-Ría de Arousa no “VI Premio
gravado ATLANTE”.
mail: golagolado@yahoo.es

Outono
Gravado a aguaforte e resinas
Prancha: 33 x 25 cm
Papel: 48 x 38 cm
2013

Dominga Lago
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Verónica Leis
Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.
Y había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.
Todas estas cosas
había una vez.
Cuando yo soñaba
un mundo al revés.
José Agustín Goytisolo
mail: veronicaleis@gmail.com

Verónica Leis

O gran Platten e Auxiliar
Acrílico
100 x 100 e 12 x 12 cm
2016
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José Mª Lojo Vizcaya
(14-10-1950)
R/Carballal, 8 – Palmeira
Ribeira (A Coruña)
tel.: 981838847
móbil: 600540012

Obxectos imposibles
Ferro, madeira e outros materiais
de refugallo
80 x 275 cm
2015

José María Lojo Vizcaya
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Nuco
Figura (in)animada, pregante, non sabemos a quen,
poida que aos deuses do perpetuo socorro, angustiada
polo maltrato a que a sometemos. Si, é a TERRA, esa
minúscula forma que ocupa, ou non, o cerebro da
humanidade, obxecto continuo de oprobio. Ese ser,
desvalido, que clama impotente á procura dalgún
miramento e de todo o respecto. O noso fogar no
universo.
Escultura-colaxe e metáfora, alegoría e imaxe, símbolo
e representación do que xamais debería ocorrer. Pero
tamén cousificación da persoa, agoniada por un futuro,
de non cambiar, sen mañá: “Reduce, reutiliza, recicla;
pensa que aquí e agora estás de prestado, e igual que me
recibiches un día da man de teus pais, han de herdarme
os teus fillos. Pensa en ti, pensa en min, pensa neles”.
A TERRA FALOU.
mail: riodexeixos@hotmail.com

A terra ferida
Fibra de vidro
55 x 26 cm
2014

Nuco Losada
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Mecky Maceiras
Unha foto, mostra do traballo que veño
desenvolvendo dende hai dous anos no
lugar de Sabucedo, as súas bestas, a súa
xente, a súa rapa e, sobre todo, o seu lugar,
a súa paisaxe e o que transmite cando o
respiras.
móbil: 630738283
mail: mecky@hotmail.es

As bestas de Sabucedo
Fotografía dixital
33 x 48.5 cm
2015

Mecky Maceiras
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María Magán Lampón
Boiro. 1983
Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo,
actualmente é directora da galería/academia formativa
“la doce”. Fundadora e membro de L.I.B.A. colectivo,
defínese como artista plástica e visual de carácter
interdisciplinar, interesada na xestión e produción de
contidos artístico-culturais. Entre as súas exposicións
e participacións destacan: o ciclo de videocreación
coa peza “Espacio íntimo”, no Centro Galego de Arte
Contemporánea de Santiago de Compostela, 2006;
Pioneiros da Videocreación en Galicia nos anos 80, no
MACUF, 2006; a exposición individual “Tactilidades”, no
Centro Social de Boiro, 2008; a instalación multimedia
“Desexa, pensa e pestanexa”, en LABoral, Centro de Arte
e creación industrial, Xixón, 2009; a exposición colectiva
“Estratexias urbanas deslocalizadas”, na Casa Galega
da Cultura de Vigo, 2009; a realización de performance
“perforesearches” e “BEliba”, na Fundación de Serralves,
Oporto, 2009 e 2010; ou a exposición “Star System”, na
Sala Alterarte, en Ourense, 2010.
web: www.ladoce.net

María Magán

Doces soños
Bordado sobre almofada
90 x 35 x 13 cm
2016
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Maralla Paz Franco
“Vin e recorrín mundos, imaxinei e
soñei mundos, pero nada é igual ao
mundo do fondo do mar.”
móbil: 648749492
mail: marallabalieiros@hotmail.com
facebook: Maralla pintora

Peixes
Óleo e outros elementos sobre lenzo
97 x 146 cm
2009

Maralla
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Emilio Mariño
Curruncho da meditación
Todos necesitamos dun lugar
acolledor e tranquilo para a relaxación,
onde desocupar a mente e parar as
atarefadas vidas por un momento.
Neste hábitat a espiral conduce os
pensamentos atemporales modulando
a enerxía da contorna. A madeira
achega un ambiente cálido creando
un mundo maternal sosegado que
nos dá seguridade e nos traslada á
meditación.
móbil: 653075948
web: www.emiliomarino.com
mail: contacto@emiliomarino.com

Curruncho da meditación
Madeira
Dimensións: 27 x 27 x 27 cm
2016

Emilio Mariño
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Vanesa Mariño
Nada en Rianxo, mostrou un temperán
interese pola fotografía que a levou
a cursar estudos de Imaxe e Son.
O verme do espectáculo levouna a
traballar detrás das cámaras nunha
serie de destacadas producións para
a TVG; asemade realizou estudos
de Xoiaría Artística. Este contacto co
mundo artístico encamiñouna a cursar
Historia da Arte e a involucrarse no
mundo da Arqueoloxía, no que, a día de
hoxe, aínda continua.
mail: vanesinhamarinho@gmail.com

Canóns do Sil
Fotografía dixital
42 x 29.7 cm
2016

Vanesa Mariño
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Encarna Méndez Hidalgo
Natural de Orgiva (Granada) e residente en Noia onde
exerce como docente.
Forma parte do taller de gravado do Liceo de Noia e asiste
así mesmo aos cursos de gravado que imparte Alfonso
Costa. Participa en todas as convocatorias do concurso
Atlante quedando finalista en dúas delas e, o presente
ano, gañadora do Premio Barbanza. Formouse como
esmaltadora na Escola “Mestro Mateo” de Santiago de
Compostela. Na actualidade está formándose na técnica
da fotografía.
móbil: 670660705
mail: enmehi@yahoo.es

Encarna
Fotografía
Medidas: Sen marco: 40 x 50 cm
Con marco: 60 x 70 cm
2016

Encarna Méndez Hidalgo
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Polifemos
Escultura
TEMA ICONOGRÁFICO:
Conxunto de faros sobre
peana forrada de teas
negras de diferentes
texturas que representan
a escuridade da noite, do
mar, da vida...
Sobre esta peana aparece o
proverbio xaponés:
“A escuridade reina
aos pés do faro”.
Pasta de papel e
material de refugallo con
policromado ao acrílico.
45 x 45 x 1.60 cm
2014

Mónica Paula Montero Parcero
POLIFEMOS
Seres míticos.
Cos seus lategazos intermitentes golpean a
escuridade da noite.
Seres poderosos.
Vixías hipnóticos no negro mar dos soños.
Seres vivos.
Cíclopes oceánicos.
Señores das rochas e da xerfa.
“Hai un lapsus no Xénese. E é que non di cando foron
concibidos os faros. Son obra humana, pero pertencen a
unha orde especial da natureza, como os barcos. Por moi
prodixiosas ou grandiosas que sexan outras construcións,
non hai arquitectura comparable. Os faros son seres
vivos. Máis que formar parte da paisaxe, créana.”
Manuel Rivas
móbil: 605789382
mail: cronopiam@gmail.com
facebook: O berro de Melusina

Mónica Paula Montero Parcero
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Elia Núñez Bárez
Arquitecta pola UEM dende 2007 e Graduada en
Belas Artes na Universidade de Vigo en 2012. Ten
realizado estancias de intercambio na Universitá
degli Studi di Parma (Italia) e no Kingston
University of London (UK). Recibiu o 2º premio do
Concurso de Redacción do Proxecto e Execución
de Obra do Centro de Interpretación do contorno
fluvial do Chelo convocado pola Deputación da
Coruña en 2011 e colaborado en proxectos de
arquitectura en Italia, España, Inglaterra e Senegal.
Ademais, autoeditou dous libros con fotografías
e escritos propios e participou en diversas
exposicións nacionais e internacionais, entre elas
Parallaxes e Protest Art: a banner, en Londres.
Na actualidade, foi seleccionada e becada polo
Consello da Cultura Galega para unha estancia a
finais de 2016 como artista en residencia na Casa
Velázquez en Madrid. As súas pezas forman parte
de diversas exposicións colectivas en España,
mentres traballa preparando unha exposición
individual no Centro de Humanidades Sierra Norte
en Madrid, que terá lugar a fins de 2016.
www.elianunezbarez.com

Elia Núñez

IMAGINE PEACE: agora é o momento
Instalación composta por sobres dispostos en
contedor transparente, dimensións variables
2013
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Victoria Osés
Victoria Osés Sánchez. Licenciada
en Historia da Arte e Xeografía,
curso de gravado, esmalte,
vidrieiras no Mestre Mateo.
Exposicións colectivas en varios
centros así como individuais. Varias
das súas obras foron seleccionadas
pola Calcografía Nacional.

Cardos
Pastel sobre papel
25 x 23 cm
2000

Victoria O sés
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Eva Outeiral
O amor ilumina trata da emoción que nos produce
cando se nos acerca o ser que amamos, ilumínanos
e encéndenos o corazón.
Eva Outeiral Otero estudou deseño de moda e patronaxe
industrial na escola de deseño Marper. Presentouse
a varios concursos de deseño de moda, entre eles, A
Tesoira, concurso que organizaba e patrocinaba a Xunta
de Galicia na que quedou finalista.
Segundo premio e premio especial do público no
concurso de xoves deseñadores de moda na Mostra
do Encaixe de Camariñas en 2001. Premio especial do
público na Mostra do Encaixe de Camariñas en 2007.
Despois de traballar varios anos para unha empresa
de deseño de moda, decide emprender a aventura de
deseñar vestidos de noiva e invitada a medida.
móbil: 678367245
mail: evitaooh@yahoo.es
facebook: Eva Outeiral Diseñadora
Instagram: Eva Outeiral
web: http://www.disenadoraevaouteiral.com

Eva Outeiral

O amor ilumina
Seda natural
bordada, tul e raso
duquesa. Luces
de led e sensor de
movemento
2016
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Antonio Parada Mariño
Antonio Parada Mariño é
mariñeiro xubilado e ten a
fotografía como pasatempo.
Iso non quita que teña algunhas
obras publicadas, maiormente en
libros sobre natureza, que é unha
das súas paixóns.
Esta fotografía está tirada o 16 de
febreiro do 2014, un día despois
dunhas chuvias que anegaron a
parte norte da duna.
mail: tuchoparada@gmail.com

As Dunas
Fotografía dixital
Cámara Nikon D700 con obxectivo Sigma 24/70 mm
Exposición: 1/400 seg. a f/10 e ISO 200
Non se usou Flash - Distancia Focal: 24 mm
Técnica: Recreada con Photoshop
50 x 75 cm
Febreiro 2014

Antonio Parada Mariño
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Marian Paredes Villaronga
A escultura elaborada en escaiola de protésico é unha
obra xenuína na que a artista Marian Paredes xoga
mediante curvas e planos, ata crear unha peza de vulto
redondo na que se combinan elementos realistas con
trazos abstractos e de forte carga expresionista.
O resultado é unha obra con movemento, que invita
o espectador a circunvalala e así chegar a atopar
unha interpretación persoal e subxectiva por parte do
observador co que interaccione.
Marian Paredes Villaronga, natural de Santiago de
Compostela, onde cursou estudos de Maxisterio, e en
Pontevedra na Facultade de Belas Artes.
En Porto do Son atopou o marco idóneo para amosar
os seus primeiros traballos creativos. En 1998 tivo a súa
primeira exposición, nesta ocasión a artista amosaba no
seu traballo un realismo pictórico, que desembocou en
debuxos, moi expresivos nos que domina o uso da liña
curva. Fixo tamén incursións no mundo do gravado, ata
culminar no seu estilo actual, no que os seus debuxos
cobran vida volumetricamente en esculturas baseadas
en xogos de liñas curvas e planos, nos que ten especial
protagonismo a textura.
mail: mapavi@edu.xunta.es

Marian Paredes

Inexpresión
Escultura en escaiola de protésico con
incrustracións de cristais erosionados
20 x 18 x 14 cm
2012

53

Paulova
Se existe unha constante na obra de Paulova, á parte do apocalipse,
esta é a fauna. Nesta ocasión a artista abandona o seu particular punto
de cruz ao óleo para realizar unha serie limitada de collage onde recorre
á repetición do motivo, ao bucle dixitalizado, que non fai máis que
constatar a existencia dunha realidade anodina, onde a propia natureza
trata de imitarse a si mesma baixo un ceo azul, podería existir algo máis
desnaturalizado e sinistro que iso?
Paulova (Lugo, 1983). Licenciada en Belas Artes. Artista multidisciplinar,
máster en Educación Plastica e Experta en Xestión de Proxectos
Culturais. Reside en Ribeira dende 2014 e esta exposición súmase ás
súas numerosas mostras en galerías e feiras a nivel nacional como son
a Sala Miscelánea (Barcelona), Room Art Fai (Madrid), Mercado Central
de Diseño (Matadero, Madrid), Galería 9 (Valencia), Museo de Cacabelos
(León), Museo de Lalín, Museo de Lugo, Bienal de Pontevedra...
mail: www.paulova.org

Lions in the Sky
Collage dixital
53 x 43 cm
2015

Paulova
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José Francisco Paz
(Chicho de Marcos)

Amencer
Cámara: Canon 5D Mark III
Exposición: 1/50 seg. a f/8 e ISO 100
Non se usou Flash - Distancia Focal: 11 mm
Técnica: Recreada con Photoshop
50 x 75 cm
Marzo 2015

José Francisco Paz (Chicho de Marcos)
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Soledad Penalta
Testemuña. Esta é unha proba da
necesidade primordial e ineludible de
construír unha explicación puramente
formal, da identidade que un miliario é, un
punto do camiño. Orientado a calquera
eixo, sinaliza a dirección, sempre recta e
inequívoca da Vía. Contendo información, in
extenso, suficiente, dinamiza o pensamento,
a conversación, o comentario dos viaxeiros
atentos.
web: http://soledadpenalta.com/
mail: soledad.penalta@gmail.com

Testemuña
Aceiro inoxidable. Manuscrito
Base de madeira pintada
229 x 173 x 80 cm
2104

S oledad Penalta
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Antonio Pérez
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 consubstancial da súa pintura. Os
traballos e os días dende unha pintura que
evolucionou da forza dos ocres a un gran
dominio da cor, cun sentido moi volumétrico
das figuras e grandes acertos compositivos.
tel.: 981873797
móbil: 665673654

Xentes do mar
Maternidade
Óleo sobre lenzo
92 x 73 cm
2004

Antonio Pérez
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Luís F. Polo

Mariscadores de Aguiño
Fotografía dixital. Técnica de altas luces e
procesado básico
50 x 70 cm montado sobre 70 x 100 cm
Setembro 2016

Fotoperiodista e colaborador de AGN, MUNDIARIO,
La Alacena Roja. En 1982 iniciouse na fotografía
ligado ao mundo do rally. Colaborou no
semanario Andorra7 e en 1984 foi premio
fotográfico da revista francesa L’Echapement
do Rally de Montecarlo. Tamén colaborou con
diversos medios en probas do Mundial de Rallyes.
Realizou exposicións colectivas con membros da
Federación Internacional de Arte Fotográfico en
Francia, Dinamarca e España; seguiu os festivais
de jazz do Principado de Andorra, onde foi
recoñecido con varios premios. En Andorra tamén
colaborou coa revista da Casa de Galicia.
Afincado en Santiago de Compostela e
Castiñeiras.
En 2016 realizou o libro Percebeiros de Aguiño.
móbil: 649841590
web: www.galiciadefoto.com
mail: info@galiciadefoto.com

Luís Polo
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Ponte Santiago - Canelas
Érguese de entre as augas do río.
Na(s) súa(s) beira(s) embadurnou a vida
coas cores da terra
e, “sangorromango”, foi penetrando
en espazos de compromiso,
até facernos compartir
sensacións de primeiro bico.
mail: josemanuel@p3cad.com

Sen título
Técnica mixta sobre lenzo
100 x 100 cm
2013

José Manuel Ponte Santiago - CANELAS
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María José Puente Vázquez
Nada en Boiro, pintora autodidacta.
Realiza esta actividade dende o ano
1990. Participa en múltiples exposicións
colectivas ao longo destes anos. Tamén
participa en diversos concursos, onde foi
seleccionada ou premiada.
Esta obra forma parte dunha serie de
catro obras onde o tema é o cabalo do
monte, nesta ocasión é a rapa das bestas.
mail: mpuentevazquez@yahoo.es

Curro 2
Óleo sobre lenzo
61 x 46 cm
2010

María José Puente Vázquez
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Loli Regueira
“Cando tódolos osos brancos
deciden marcharse”, está
inspirada na fuga de recén
graduados fóra do noso país, na
procura de algo descoñecido. É
a imaxe vista por aqueles que os
miran dende terra, sen saber moi
ben se as historias que circulan de
éxito son verdade. A aniquilación
das capacidades dun individuo
deberíase considerar outra guerra
máis. É algo individual, é persoal
e interno.
Como dicía un gran xenio a este
respecto: “Todo o mundo vale
para algo, pero se xulgas un peixe
pola súa capacidade de trepar
árbores pensará que é un inútil”,
Albert Einstein.
móbil: 651543484
web: www.loliregueira.es
mail: loliregueira@gmail.com

Loli Regueira

Cando tódolos osos brancos deciden marchar
Técnica mixta sobre táboa
130 x 90 cm
2014
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Sofía Regueira Gómez
Sofía Regueira Gómez. Graduada en
Belas Artes (Pontevedra, 2014).
Penumbra (do latín paene, “case”
e umbra, “sombra”) é a rexión de
sombra débil entre a luz e a total
escuridade que non deixa percibir
con exactitude onde remata unha e
comeza a outra”.
móbil: 676836637
web: www.sofiaregueira.com
facebook: www.facebook.com/
Sofia-Regueira-Artista-plástica

Penumbra
Técnica mixta
125 x 170 cm
2006

S ofía Regueira
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Andrés Rial
Nacido en Alemaña en 1972. Fillo de emigrantes.
Actualmente residente en Boiro.
Fotógrafo afeccionado. Membro da Asociación
fotográfica “Olláparo”. Aparece periodicamente
en varias exposicións colectivas e individuais en
diferentes concellos da comarca.
A obra vai dedicada a toda esa xente que coma
meus pais, tiveron que emigrar buscando unha
saída para poder darlles aos seus fillos unha
oportunidade que eles non tiveron a sorte de ter.
mail: andres_perez_ria2@hotmail.com

O peirao
Fotografía en branco e negro
50 x 70 cm
2016

Andrés Rial
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Esther Rincón-Benzalá
A súa obra sitúase entre a figuración
e a abstracción. Nas súas preferencias
destaca o uso da cor. Desenvolve a
súa actividade en diferentes técnicas,
temas e modalidades.
Neste gravado “asistimos a un puro
exercicio de delicadeza poética nas
marxes da abstracción, onde as
formas se apropian da cor e compiten
por un sentido recoñecible”.
mail: esterrinconbenzala@gmail.com

Trampa
Gravado en prancha de metacrilato
con tarlatana.
28 x 28 cm
2014

E sther Rincón-Benzalá
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Manuel del Río
Nace na Pobra do Caramiñal.
Ten realizado exposicións
individuais e colectivas
en distintos concellos do
Barbanza.
.

Sen título
Óleo sobre madeira
39 cm de diámetro
2012

Manuel del Río
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Mónica Rivas
Mónica Rivas, natural de Boiro, licenciada en Belas Artes e
profesora de Educación Plástica e Visual.
A autora recrea nas obras como a que aquí presenta,
a resulta dun vínculo que mantén cunha visión
pictórica impresionista, a súa evocación poética e
sobredimensionada coa inclusión da escritura sobre a
figuración paisaxista. Un aporte textual evocador que
imprime un descarado e refulxente corpo de contidos.
Esta obra pertence a unha serie de obras que levan por
asociación entre elas o nome de “Paisaxes Entornadas”.
Nelas pálpase o apego da autora aos materiais de pintura
tradicionais e a contundencia matérica da pincelada, que
superpón con capas texturizadas e que lles aporta un
percorrido de carisma case tan visual como táctil.
mail: monicarivas@edu.xunta.es
web: www.menudoartegenial.blogspot.com.es

Once upon a time
Técnica mixta: óleo sobre lenzo e texturas
65 x 54 cm
2016

Mónica Rivas
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Pitusa Rivas
Estudou no Mestre Mateo, en
Santiago de Compostela de 2007
a 2011. Especialidade en esmalte ao
lume sobre metal e xoiería.
móbil: 654049217
mail: abelardosolertorrente@gmail.com

Redeira no peirao
Esmalte ao lume sobre cobre (800º a 900º)
10 x 15 cm
2013

Pitusa Rivas
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Manuel Rodríguez Varela
Este é un cadro máis da colección
“FRAXILIDADE”, un mundo de realidade
absurda a través do cal nesta ocasión fago
unha homenaxe ás avoas.
móbil: 669872317
mail: galihabitat@hotmail.com

Súper avoa
Colección FRAXILIDADE
Tintas sobre papel
100 x 70 cm
2016

Manuel Rodríguez Varela
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Lucía Romaní
Ribeira (A Coruña), 1981
Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Participa en diversas experiencias colectivas no
ámbito da creación e investigación como membro
do proxecto Retratos x 1euro (2015) xunto a
outras artistas da Barbanza, do proxecto Canais
Alternativos de Creación Experimental da USC
(2010-2013), do Laboratorio de Creación Artística,
Aprendizaxe e Investigación Cooperativa Explolab
(2007-2009) e do Seminario de Intervencións
Artísticas no Espazo Público da UVIGO (20052006).
Ten realizado diferentes exposicións individuais e
colectivas en España e Portugal e recibido bolsas de
estudo de diferentes organismos.
web: www.luciaromani.es

Organismos I
Lapis e gouache sobre papel
16 x 22.5 cm
2016

Lucía Romaní
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Antón Romero Piñeiro
Dotar de personalidade e deixar
pegada propia nas súas obras é a
meta de todo gran artista. Empresa
difícil pois estamos rodeados de
estereotipos que, ademais de
inspirar, condicionan á repetición dos
mesmos modelos.
A illa privada onde habitan seres
coma Antón non está contaminada
polas obras doutros, por iso a súa
arte é auténtica e persoal. O noso
pequeno artista ten un molde propio
onde plasma os habitantes do seu
mundo particular.

Orquestra animal
Composición impresa de debuxos
a rotulador
50 x 70 cm
2015

Malena Sánchez
Profesora de debuxo e pintura

Antón Romero Piñeiro é un artista
sonense de 10 anos con TEA
(Transtorno do Espectro Autista), as
dificultades que ten para expresarse
oralmente disípanse cando se pon
diante do folio en branco. Os seus
debuxos (case todos de animais)
teñen vida, expresión, movemento,
contan unha historia que Antón
imaxina e cos que fala antes de
empezar a debuxar. A cor é outra das
características dos seus debuxos, pinta
e debuxa a rotulador e dun só trazo,
o que o convirte nun artista máis que
especial.
Desde o mes de abril, e baixo o nome
O MUNDO MÁXICO DE ANTÓN, a
exposición dos seus debuxos viaxa de
concello en concello cun grande éxito
alí onde recala.
móbil: 626863953 (Avelina Piñeiro)
mails:
omundomaxicodeanton@hotmail.com
avepin26@hotmail.com
facebook: o mundo máxico de Antón

Antón Romero Piñeiro
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Pili Sampedro Lampón
Pili Sampedro Lampón, nada en Xuño,
Porto do Son o 7 de abril de 1987,
licenciouse en Belas Artes na especialidade
de Escultura II Pintura II pola Universidade
de Vigo no ano 2010, posteriormente
realizou o Mestrado en Educación
Secundaria Obrigatoria e Bacharelato,
Formación profesional e Ensinanza de
Idiomas pola Universidade da Coruña no
ano 2011 e actualmente cursa a licenciatura
de Educación Infantil na Universidade
Internacional da Rioja.
mail: pili.sampedro.lampon@gmail.com

Trazo
Acrílico sobre madeira
100 x 100 cm
2010

Pili Sampedro Lampón
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Delio Sánchez
Pintor, escultor. Noia, 1968
“Nacer preto do mar, é nacer ben. O noso
mar é pródigo en historias de aventuras e
imaxinacións.
As Rías Baixas Galegas son unha paraxe
nada da man da Nai Natureza, que a
apoiou sobre a terra cando a creou,
e por tanto, as mulleres e homes que
nacen nas súas beiras son misteriosos e
soñadores.

Double bassist
Ferro oxidado
70 x 90 x 196 cm
2016

Como Delio Sánchez, que desde neno
quixo levar aos seus papeis e lenzos
a natureza exhuberante do mar e o
acougo das rúas empedradas da súa
Vila Medieval, Noia. Aquela querenza
por absorber a beleza da súa terra non
lle abandonou nunca e os azuis e grises
dos ceos, o aceiro do mar bronco ou
o esmeralda das súas praias brancas,
unxírono de paixón creativa.

ou ben estrepitosas obras expresionistas
de acción impulsiva con cores primarias
que se refregan nun caos primixenio.
Inspira por tanto a natureza e o home
inmerso nela, a música do home e a do
mar rumboso, inspírao a paixón, o sinxelo
e o rústico.
Pero tamén Nova Iorque, cidade global,
onde atopa todo o anterior nun só
escenario e onde viaxa cando o corpo e a
alma llelo piden.
Nada escapa ao seu pincel, nin aos seus
modelados en escultura que, arrincados da
terra, dan vida a formas terreais vestidas
de ferros oxidados e graníticas pedras.
Todo o absorbe e transforma para que
alguén mais poida gozalo nas súas obras”.
J.L.Iglesias Diz
web: www.deliosanchez.com
email: artedelio@gmail.com

Delio, apaixonado do Jazz, pinta tocando
xa sexa suaves melodías do ambiente do
Club, interiores con músicos desvelados

Delio Sánchez
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Jorge Darío Santarelli Piriz
Jorge Darío Santarelli Piriz é uruguaio
autodidacta radicado en Santa Uxía de
Ribeira. Artista plástico e deseñador gráfico
nado en Montevideo, de firme vocación pola
pintura e o debuxo. Dende novo comeza con
pinturas e debuxos dedicándose á publicidade
como o seu medio de vida ata 1995 no que
inclúe cursos de programación e deseño por
ordenador. Dende 1980 a 1985 traballa para
varias empresas como deseñador free lance en
Asunción, Buenos Aires e Brasil.
Expón as súas pinturas en Asunción, Buenos
Aires, Montevideo, Portugal, Punta del Este,
España e Brasil.
En 1981 frecuenta o taller do maestro Manolo
Lima. No inverno do ano 2000 realiza curso de
estudos da color (colorimetría) en Montevideo
no taller de arte do mestre Gómez Carrasco. Os
seus traballos atópanse en Argentina, Portugal,
Brasil, Paraguay, Canadá, Chile, Colombia,
España, Estados Unidos, Francia, Suiza, Suecia,
Uruguay, Venezuela, México e Italia.
mail: jdarod@gmail.com
móbil: 638547048
web: www.redcamelot.com/santarelli

Darío Santarelli

Desexos de fuxida
Leo sobre lenzo
90 x 60 cm
Agosto 2016
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Xan Santos
Nado en Queiruga, Porto do Son, en 1978.
Licenciado en Belas Artes.
Esta peza é o resultado dunha proba realizada
con parámetros de medición controlados,
rexistrando sobre lenzo 120 ml de colorante
vermello en solución acuosa. Este volume de
pintura vén dado polo tempo de aplicación
proposto, que foi de 7 minutos, e o método;
procedemento indirecto, a través de goteiro e
unha vía de transfusión médica configurada a
unha velocidade de 60 gotas/minuto introducida
no centro dunha tea sen imprimar.
A imaxe final, produto da transferencia e
acumulación de tinta, é a marca deixada por
7 minutos de existencia sobre soporte “artístico”.
“7 minutos de sangue” de artista.
mail: xansantos@hotmail.com

“7 minutos de sangue”
Pigmento vermello, goma arábiga e lenzo sen imprimar
73.5 x 73.5 cm
Pontevedra 2012

Xan Santos
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Inés Silvalde Videla
“Exóticos lugares que me trouxeron
ata aquí, aínda sen telos coñecido.
Non quixen onte seguir nesa longa
estrada. Mentres os paxaros arrullan...
non quixera perder a vida enteira..
Hoxe de novo abrazo un presente,
aínda doe. Unha fragancia que me
invade, traspasa o tempo, os soños...
Cantas veces esperei a man, cantas
veces caín... Prefiro mirar como xace
o mar, acariciar ese son.”
Julia Iglesias Fernández
mail: ines.silvalde@gmail.com

Sentir
Acrílico sobre táboa
100 x 93 cm
2007

Inés Silvalde Videla
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Abelardo Soler Torrente (ABSO)
móbil: 685535581
mail: abelardosolertorrente@gmail.com

O sol de setembro
Romaría do Nazareno 2016
A Pobra do Caramiñal
Fotografía cor negativo e positivo
29 x 20 cm
2016

Abelardo S oler Torrente (ABSO)
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Beatriz Suárez Creo
Noia 1961
Pintora e gravadora. Formada como gravadora
a través dos cursos de gravado celebrados no
Liceo de Noia e impartidos por Alfonso Costa,
nos que recibiu varios premios e no Taller de
Gravado do Liceo. Participou en diferentes
exposicións colectivas co grupo do Taller de
Gravado do Liceo.

O Xeneral
Gravado ao augaforte e resinas
Papel: 40 x 56 cm
Prancha: 24.5 x 32.5 cm
2015

Beatriz Suárez Creo
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Manuel Teira
Un artista polifónico
Taller de creación artística
Devesa Nº 6 A
Pobra do Caramiñal
móbil: 646137655
mail: teiraluaces@gmail.com
facebook: mteiraluaces

Camposa
Talla directa
Granito negro de
Campo Lameiro
75 x 25 x 23 cm
2016

É, Manuel Teira, un artista con moitas voces,
iso que agora chaman multidisciplinar. Son
súas a voces da escultura, da pintura, do
mosaico, da poesía. Un home fronte á materia
para arrincarlle a forma, a forma que debe
agromar da pedra, da madeira, do papel e
do lenzo, e, como non, das palabras. Unha
forma que amosa o misterio da creación, pero
tamén agocha, para que a obra dialogue co
espectador ou co lector.
Un activista, Manuel Teira, da cultura nun
senso amplo, que inclúe o compromiso e o
pracer da arte. Sempre co galeguismo como
motor, mais sempre aberto á novidade sen
esquecer a tradición. Arte que respecta e
coida o artesán, a admiración pola materia,
coa que loita pero á que garda amor e, de
aí, o inacabado, a unión do artista e a súa
materia prima para abraiar o espectador. Un
triunfo (o de Teira) da vontade, da persoal e
da expresiva, como home e como artista, un
mundo que podemos compartir.
Pastor Rodríguez

Manuel Teira
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Che Tembra
Artista de nobre oficio milenario pois descende do
deus Vulcano, forxador de escudos e apeiros de
terra e de mar, ten a súa fragua en Fontesusán, no
lugar de Beluso onde vive, en Taragoña.
De Vulcano, deus dos ferreiros, dos artesáns e
dos escultores, herdou o Che o saber e o poder
dos metais que agarima e domea na forxa
con arte e oficio, reescribindo novas historias
nos palimpsestos de ferro que pasan de seren
chatarra a baixorrelevos que colga en museos.
Leva realizadas diversas exposicións no contexto
de propostas e iniciativas culturais, destacando a
individual do Centro Cultural de Taragoña (2010),
a feira Franca (Pontevedra, 2011), a individual
do Centro Galego de Madrid (2011), as das seis
Romarías das Letras no Barbanza (2010-2016), o
XIII Memorial Antonio Odriozola (Pontevedra, 2011),
a da sala Sargadelos (Boiro, 2012), a sala Lustres
Rivas (Ribeira, 2015) ou o Ateneo Ferrolán (2015), e
a súa presenza nas varias conmemoracións a prol
da República. .
móbil: 697320564
facebook: Che Tembra Redondo

Che Tembra

O señor
Cangrexo
Ferro e aceiro
inoxidable
Base de pedra
100 x 84 x 80 cm
2006
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Lara Torres
Rianxo (1989)
Rianxeira de nacemento e afincada en Santiago de Compostela.
Graduada en Belas Artes e Técnico Superior en Ilustración, compaxina
a súa faceta como ilustradora coa de artista plástica.
Parte dunha formación pictórica realista pero ao mesmo tempo
sempre lle interesou o mundo da ilustración e poder crear contornas
e personaxes da nada. Sempre mantendo a importancia da cor, cores
vibrantes que transmitan alegría e vitalidade.
Na súa faceta máis pictórica o tema polo que máis se ve atraída é o
do retrato e todas as posibilidades que pode agochar. Premiada en
diferentes ocasións, o máis recente o Xuventude Crea 2015, co 3º
premio na modalidade de fotografía.
web: www.laratorres.net
mail: laratorresilustracion@gmail.com

“Serie XÉNEROS”
Óleo sobre lenzo
40 x 30 cm
2016

Lara Torres

80

Toño Vila
Esta obra forma parte da exposición
“Faros de Galicia” composta por outras 48
fotografías nas que o autor intenta amosar a
beleza dunhas paraxes naturais e a riqueza
paisaxística galega nas que predominan unhas
estruturas que máis alá do seu cometido
semellan ollar todo o que acontece ao longo de
todo o litoral.
Dende Cabo Silleiro en Baiona, ata Illa Pancha
en Ribadeo, existen auténticos paraísos
naturais onde se pode disfrutar da natureza
en estado puro. Moitos destes faros están
situados en lugares recónditos e aillados
nos que a man do home aínda tivo pouca
repercusión no seu contorno.
Independentemente da súa función, os faros,
tratan de integrarse co contorno que os rodea
e son fantásticos miradoiros onde se pode
contemplar a bravura do mar e a beleza dos
cantís que conforman a costa galega.
mail: joseantoniovila1@hotmail.com
web: www.flickr.com/photos/tonovila
500px.com/tonovila

Toño Vila

Faro de cabo
Ortegal
Fotografía
100 x 65 cm
Xuño 2014
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Laura Vilasó
Natural de Pobra do Caramiñal (A Coruña, Spain),
Laura Vilasó conta con estudos de deseño,
modelado, esmaltes (Escola de Artes Mestre Mateo,
Santiago de Compostela), cerámica, policromía,
debuxo e pintura e seguiu cursos de escultura en
pedra, deseño de xoias e outros.
É membro do Centro Internacional de Difusión da
Arte do Esmalte (CIDAE, Barcelona) e do CICE de
Londres, e participou en 1993 en dúas exposicións
(Universidade de Berkeley e Museo Iberoamericano
de California, USA) dentro dunha mostra selectiva do
último e máis novidoso esmalte español.

Atardecer
Óleo sobre lenzo
81 x 65 cm
2015

En 1994 mostrou a súa obra en París (Casa de
Galicia) e Santiago de Compostela (Real AeroClub). En 1995, Alemaña (Galerie Hock Grasslin, de
Wolzach), Santander (Artedeco), Arxentina (8º Salón
Internacional do Esmalte Artístico, en Bos Aires) e
Xapón (The Clpisonne Jewrly Contest. Syosenkyo
Ropeway Shippo Museum, de Tokio).
Desde o 2000 compatibiliza o esmalte cos óleos.
tel.: 981801704
móbil: 698174358
mail: laura@vilaso.net
web: www.vilaso.net

Laura Vilasó
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Pura Villar
Como lume agochado na
cinza, o inverno oculta un
ardor segredo.
Baixo a luz invernal
latexan as vermellas
lapas da árbore
incandescente.
mail: pillar@edu.xunta.es

Inverno vermello
Técnica mixta sobre táboa
80 x 80 cm
2015

Pura Villar
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Helena Villar Janeiro
Xogar a un tempo con palabras
e imaxes, resemantizando as
cousas cando é posible facelo, é
unha experiencia creativa das máis
estimulantes. Como poeta descubro
que a prosopopea é anterior á
palabra, porque xa estaba na
natureza. Esta árbore da Carballeira
de Chaián (Trazo) ben puidera ser
un pé humano chantado na terra,
imposibilitado para andar cando ten
cabo de si unha chamada constante
ao longo percorrido, ao deslizamento
cara ao salto que farán máis abaixo
esas augas tranquilas polas rocas de
Pontemaceira. E só por iso é unha
árbore ben desafortunada.

Ao pé do río
Técnica mixta: Fotografía dixital impresa en tea
56 x 42 cm
2016

Ao pé do río
vou vendo como pasa
e eu co pé preso.

Helena Villar Janeiro
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Sara Willisch
Esta pintura de campo expandido e carácter feminista
forma parte da intervención resultante dunha performance
do colectivo SaK (Sara Willisch e Rubén Sánchez). Esta peza
fala do papel da muller aínda estereotipada e minusvalorada
nun marco onde, debido á chegada de internet 2.0, o
receptor pasa a ser parte do proceso de creación dos
produtos culturais ou mediáticos, que son a base do
intercambio simbólico no mundo contemporáneo. Nunha
sociedade de entretemento xeralizada, na que se dilúen as
fronteiras antigamente existente entre a “alta” e a “baixa”
cultura.
Nesta situación de competición pola atención do gran
público, as industrias culturais recoñecen o poder da
influencia da imaxe pública dos ídolos e grandes marcas
a través de todas as formas virais de comunicación, e
comezan as alianzas entre a cultura mediática e o mundo
da Arte.
mail: sarawillisch@hotmail.com

DESIGUAL_dade
Gravado, crochet e impresión dixital
200 x 150 x 30 cm
2016

Sara Willisch
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Rapaciña
Técnica mixta
70 x 30 cm
2014

Stella Zanoni
Rapaciña é unha das primeira obras de Stella
Zononi. Está inspirada na doce e máxica
infancia, adornada con piruletas, flores de
sandía e un arco da vella...

tipos de animais e tamén as estacións do
ano, dándolles o toque final con pinturas en
3D e purpurina, que son as características
das súas obras.

Unha obra sinxela, pero á vez surrealista. A
partir desta obra, a autora comezou a darlle
máis alegría aos seus traballos, engadindo

móbil: 650066846
mail: stellazanoni@hotmail.com

Stella Zanoni
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Folla de Artista
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Folla de Artista

Datas:

do 21 de outubro de 2016 ao 14 de xaneiro de 2017

Horario: martes a sábado de 10:00 a 15:00 e de 16:00 a 18:00
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

