
OUTRAS SECCIÓNS DA 

EXPOSICIÓN 

• ACTUALIZARTES 

• A CEPA DOS LEMAS 

• ESCULTURAS DE 

REINTERPRETACIÓN DA 

TORRE. E O VIÑO 

• A OLLADA DOS MOZ@S 

SOBRE CAMBADOS E O 

ALBARIÑO. 

• VIDEOCREACIÓNS DIXITAIS E 

INSTALACIÓNS  DE LUZ E 

SON. 

• OBRAS DE PROFESORES E 

ARTISTAS CONVIDADOS. 

EXPOSALNÉS do 9 de xuño ó 2 de xullo 2017

ARTSOREY 

Dentro da exposición ARTSOREY, 

colaboraron un nutrido grupo de artistas da 

Comarca do Salnés, nunha intervención 

artística sobre embalaxes da Adega Condes 

de Albarei, denominada EMBALARTES. Este 

catalogo recolle as súas aportacións.  
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LINO SILVA,  Cambados 

Estudou na Real Academia de San Fernando en Madrid e na 

Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela. Influído 

por clásicos como Goya ou Velázquez e por Saura, e polo 

expresionismo e o surrealismo. Ten numerosas exposicións 

que o acreditan como pintor relevante da pintura galega das 

últimas décadas. 

FRANCISCO PAZOS,  Cobas (Meaño) 1961 

Formado na Escola de Canteiros, onde foi posteriormente 

Profesor. Gañou a Beca de Novos Valores da Deputación de 

Pontevedra. Premiado en varias oportunidades, como o Antón 

Fraguas de A Coruña, ou o Certame Asorey. Numerosas 

exposicións avalan a súa traxectoria profesional. 

GUILLERMO PEDROSA, Vilagarcia 1958 

Autodidacta, innovador e en constante evolución. Gusto 

polo volume, os valores matéricos e as texturas.  Entre 

moitas outras Exposicións, destacan Galería de arte Luis 

Seoane (Buenos Aires) Salón Internacional de Artes Plásticas 

(Barcelona), Galería Margarita Summers (Madrid), Casa 

Cultura de Vilagarcía. 

MARCELA SANTORUM, Bos Aires 1966 

Licenciada en Belas Artes e Psicoloxía. Pintora que amosa nas 

súas obras un alto nivel de sensibilidade polo mundo interior, 

a soidade, onde a figura humana sempre ten protagonismo. 

Numerosas exposicións: Sala Rivas Briones Vilagarcia, Pazo 

Torrado en Cambados, Citania en Santiago Compostela, ... 
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UXÍO LÓPEZ,  Irún 1958, reside en Vilagarcía 

Uxío falando de si mesmo, confesa que manexa unha serie de 

constantes como a utilización de pigmentos, aplicados aos 

variados soportes que utiliza (lenzo, papel, madeira ou o 

propio alumino, que lle permiten a creación dunhas texturas 

moi especiais e cunha vitalidade colorista evidente. 

Exposicións numerosas, dende a Rivas Briones de Vilagarcía á 

Sargadelos en Compostela,Vigo,... 

arTsorey 

JORGE AGRA, Vilagarcía 

Realizou estudos na Politécnica de Madrid. Traballou no 

deseño gráfico e fai as primeiras  exposicións dentro do 

colectivo Imaxe, con Menchu Lamas, Antón Patiño e Carlos 

Berride. Despois de distintas exposicións entra no mundo da 

publicidade. Influído polo grupo Crónica e a estética PopArt. 

EMÉRITA MÉNDEZ,  Castro de Rei (Lugo) reside en 

Cambados. 

Licenciada en Historia e Belas Artes. Pintora cunha sólida 

formación literaria e cinematográfica. Obra onde o ser 

humano importa e, o seu trasmundo e as súas 

circunstancias  moven sempre á reflexión  cun toque de 

ironía e xogo de espellos.  

CARLOS MAÑO,  Zaragoza 1960, reside en Vilagarcía 

Estuda na Escola de Artes e Oficios de Vigo. Becado pola 

Deputación de Pontevedra. Multiculturalismo, resonancias de 

ecos moi afastados, preocupación polo global e as súas 

consecuencias, influenciado polo mundo urbano e a estética 

multidisciplinar, simbólico e colorista .  
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ROSANA BOULLOSA,  reside en Poio 

Formándose en Pintura na Escola de Arte do Concello de 

Poio. Cursos de Debuxo na UNED de Pontevedra. 

Exposicións en Sanxenxo, O Grove ou Pontevedra. Gusto 

polo debuxo e as paisaxes urbanas. 

MANOLO CHAZO,  Vilagarcía 1957 

Autodidacta. Viviu e formouse en Barcelona. Exposicións 

colectivas con Francisco Leiro e Manolo Paz. A madeira ten 

a raigame que pervive nas súas obras, a terra de símbolos e 

arcanos que manexa. Distintos materiais para un numerosa 

obra pública como a Porta da Luz Salgada en Vilagarcía.  

FERNANDO BÚA, Dorón, Sanxenxo 2002. 

Estudante, compaxina estudos e formación en pintura con 

Rafael Prieto. Premiado en varios concursos, e con 

preferencia pola plumiña e as paisaxes. Expuxo no Liceo 

Casino de Pontevedra, entre outras . 

KANTABUDHA,  afincado en Pontevedra 

Autodidacta. Innovador na utilización de recursos pictóricos 

na procura de potencia expresiva mediante a utilización de 

cores intensos e liñas sinuosas. Utiliza recursos, como a 

colaxe e diversas texturas.  
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SAÚL OTERO, Sanxenxo, 1953 residíu en Cambados e agora 

Pontevedra 

Mestre, Pintor con formación autodidacta na procura 

constante de novas linguaxes. Emprega técnicas mixtas e 

logra obras de grande forza expresiva e de gran colorido. 

Movemento, formas e liñas que semellan neuronas ou raíces. 

Destacaron grandes coleccións como a das Xilocromías para 

a Historia do Cine, ou Neuromanías.  

MANOLO BUSTO, Pontevedra, 1957 

Licenciado en Belas Artes en Madrid. Becado pola Deputación 

de Pontevedra. Premio Eixo Atlántico 2001, ou certame Isaac 

Díaz Pardo da Deputación da Coruña. Profesor. Ten realizadas 

numerosa exposicións dende Sargadelos e Santiago, ata 

Chaves en Portugal, pasando por Guadalajara ou Madrid. 

ANA CANCELA, Santiago Compostela, 1957, reside en 

Sanxenxo. 

Licenciada en Psicoloxía e Belas Artes. En evolución 

constante dende un realismo expresionista, ata a 

abstracción, na procura dunha voz propia, onde explora os 

valores matéricos, os usos da cor e a tensión controlada 

entre figuración e abstracción. 

FERNANDO ARENAZ, Cambados, 1970 

Licenciado en Belas Artes. Profesor e organizador de iniciativas 

culturais, como Artefacto Salnés. Interesado na posta en valor 

da propia linguaxe artística, e na constante procura das 

texturas, que a cor e os grafismos das liñas, debuxan nos seus 

cadros, fuxindo de estereotipos e correntes.  
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MON COSTA, Cambados 

Pintor con formación autodidacta e gusto polos valores 

técnicos do clasicismo pictórico. Gusto polas paisaxes 

urbanas e naturais. Luz matizada que define os obxectos e 

cor que vibra nas liñas definitoras dos obxectos. Numerosas 

exposicións do Norte ao Sur da nosa xeografía. 

MARÍA CASAL, Catoira, 1954 

Pintora das suxestións cromáticas, do xogo de reflexos da luz, 

con formas que se constrúen dende o movemento, coa 

sutileza de toques que acenden o cadro coa intensidade dun 

incendio. Numerosísimas exposicións , destacando Vilagarcía, 

Cambados, O Grove e a comarca do Morrazo, así como 

Portugal Vigo ou Cacabelos. 

EDUARDO BAAMONDE, Vilalba (Lugo) 1962, reside en 

Cambados 

Licenciado en Historia. Profesor Secundaria. Ampla 

actividade artística, dende a ilustración, cadernos de viaxes 

ata certames de pintura rápida. Innovador e 

experimentador dunha pintura con toques de fantasía e da 

realidade dos soños. Luz, debuxo, precisión e ampla bagaxe 

de influencias.  Numerosos premios 

ELENA SILVOSO, Cambados 

Mestra de Primaria. Pintora vocacional con dominio no 

tratamento da luz e da cor. Crea atmosferas envolventes, que 

suxiren espazos con positividade e acougo. Hai unha claridade  

contaxiosa nas súas obras, e unha gran precisión da liña e do 

debuxo. Numerosa exposicións, individuais e colectivas, 

avalan a súa traxectoria. 
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XAIME FUENTES,  Ourensán que reside no Grove 

Autodidacta, innovador e experimentador de técnicas e 

modelos, fai propostas diversas con materiais e texturas 

que buscan a profundidade, os contrastes e os realzados 

mediante uso de cores e colaxes. 

LUIS PAZOS, Cambados 

Pintor autodidacta, que fonde realidade e fantasía nas súas 

obras, que gusta da representación de personaxes cheos de 

vida, na fronteira entre a realidade e o mundo dos soños. 

Cores intensas e dinámicas. Participa en exposicións  

destacando a de Unión Fenosa na Coruña ou Cambados e 

Salnés. 

MONCHO PAZOS, Cambados 

Con formación autodidacta, Pazos acada una visión persoal 

sobre a realidade das paisaxes e os espazos que o rodean, 

recreándoos cunha pincelada chea de materia, cor e enerxía. 

Participa en numerosas exposicións individuais e colectivas.  

CARLOS BESADA, O Grove 1974 

Con traxectoria profesional como delineante. Pintor 

autodidacta, interesado polos retratos e a paisaxe urbana. 

Membro fundador de ArteGrove. Ten a galería Besada no 

Grove. E asiste á cátedra Antonio López.  Gañador do concurso 

de pintura “Ernesto Goday” 
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P. PALOMAR, Astorga, reside en Pontevedra 

Autodidacta cun universo propio cheo de simboloxía, onde 

mestura diversos elementos para lograr unha expresividade 

fonda. Numerosas exposicións por toda Galicia e León. 

MON DAPORTA, Cambados 1952 

Activo e inquedo, participou en numerosas actividades e 

colectivos relacionados coa arte, a natureza e o ensino, como 

Candea, ou libros de texto de A Nosa Terra. Pintor cunha 

técnica chea de orixinalidade e personalidade. Gran 

debuxante e creador de contos infantís que tamén el mesmo 

ilustra. 

JUAN CARLOS VILAR, Pontevedra 

Mestre de Ensino Primario, ten una visión especial que 

recolle nos seus debuxos e plumiñas. Minucioso, detallista e 

perfeccionista, busca recoller a realidade da maneira máis 

auténtica. A súa obra está presente en moitas coleccións 

nacionais e Iberoamericanas. 

GERARDO RODRÍGUEZ, “CHERE”, O Bolo 1967, reside en 

Pontevedra 

Enxeñeiro informático, pintor autodidacta que participa de 

numerosas tendencias, arte efémero e muralismo. 

Numerosas exposicións, como as de Noia, Vigo, O Barco…

Realizou murais con técnicas de colaxe en Vilagarcía e 

Pontevedra.  



Para pedidos llame al 

Página 9 

arTsorey 

Página 9 

MANOLI MARTINEZ RAMOS,  Tui e reside en Sanxenxo 

Autodidacta con formación en deseño e traballa en axencias 

de publicidade.  

Exposicións a nivel local e comarcal. 

JAVIER GONZÁLEZ, Cambados 1975 

Autodidacta no mundo da escultura cunha linguaxe plástica 

orixinal e moi persoal. Finalista no certame Asorey 2015. 

Participou en exposicións colectivas como na sala Rivas 

Briones de Vilagarcía.  

IRENE GAGO, Vilagarcia 1981 

Arquitecta e Profesora de Secundaria. Combina a súa paixón 

polo deseño arquitectónico, coa creatividade pictórica. 

Gusto polas formas xeométricas e os volumes. 

JUAN FERNANDO DE LAIGLESIA,    reside en Cambados. 

Catedrático de Escultura na Universidade de Vigo.  Na actualidade a 

súa obra percorre instalacións interactivas e pintura sobre carteis de 

cine (“Canis absconditus”, sala X.2007 Pontevedra), propostas de 

instrumentos simbólicos experimentais (“Telescopio transparente”, 

sala Erdel, 2009. Regensburg), ou construción de prototipos con 

materiais encontrados (“Seis fisterras de auga” Alterarte, 2016).  



Página 10 Página 10 

MANOLO PAZ, Cambados 1957  

Formado na Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo de Santiago. 

Foi profesor na Escola de canteiros de Poio. Escultor de ampla 

traxectoria con obra en moitos lugares do mundo. Coñece a 

linguaxe das pedras e consegue darlle texturas e diferentes vidas.  

Creou a fundación Manolo Paz para promover o estudo e o 

coñecemento da arte moderna e contemporánea, punto de 

encontro de iniciativas artísticas e culturais.  

DOMINGO TABUYO, Pontevedra 1959 

Licenciado en Historia. Profesor e animador cultural de 

diversas iniciativas artísticas, literarias e de innovación 

educativa. Escritor. Ten participado en exposicións colectivas 

en Marín, Pontevedra, Cambados ou Vilagarcía.  

MARIANO ORTEGA, O Carballiño 

Estudio  Belas Artes. Profesor da escola de Artes da 

Deputación de Ourense. Numerosos traballos en instalación 

escultóricas con exposicións diversas en Santiago, Ourense e 

Coruña. 

AURORA SOUTO,  Tarrasa e residente en Pontevedra 

Licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa. Vinculada a Nullán 

de As Nogais. Profesora e colaboradora en diversas actividades 

de música tradicional galega.  Cantante e pandeireteira. 

ELLIE BLANCO  WHASHINGTON reside a Pontevedra 

Licenciada en Filoloxía Inglesa. Artista multidisciplinar adicada 

a música, interpretación, ballet. Colaboradora en iniciativas 

artisticas e culturais.  



ARTSOREY 2017 

    
 A Arte é unha Linguaxe universal. Unha ollada sobre a vida e unha 
(re) interpretación das emocións e dos afectos, utilizando códigos e 
estruturas articuladas en base a elementos e conceptos, que buscan acadar 
a expresión máxima de recursos que impacten ao espectador. Que sexa 
capaz de captar o seu interese, de facerlle deter o paso, e de sinalar puntos 
de vista que, en circunstancias normais, seguramente pasarían 
desapercibidas.  
 
 Facemos esta aportación como comunidade escolar, coma 
conxunto de voces plurais que se achegan dende distintas idades e niveis de 
formación, a un feito único que é o motor da nosa inspiración e ilusión, o de 
sinalar e destacar á nosa vila, coma lugar especial que merece esta e moitas 
outras distincións. Así que xogando con técnicas e estilos moi diversos, e con 
recursos procedentes de áreas tamén moi diferentes, pretendemos 
evidenciar a importancia das nosas realidades socio-económicas, e do viño 
como referencia de primeira magnitude, da nosa imaxe no exterior. 
 
 Pensamos que os Centros de Ensino teñen tamén un importante 
papel que cumprir, o de seren dinamizadores culturais, potenciadores de 
voces e apostas artísticas, e multiplicadores de iniciativas que conteñan 
propostas innovadoras, e que dean saída ás múltiples inquedanzas que os 
moz@s teñen neles e con eles, dentro e fóra da aplicación das novas 
tecnoloxías. 
 
 Dende o IES Francisco Asorey de Cambados, queremos contribuír a 
facer do evento de Cambados CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017, un lugar de 
encontro de posicionamentos artísticos e de creatividade. Unha 
oportunidade que non podemos deixar que pase desapercibida, e que 
deberá quedar na memoria de tod@s os cambades@s como algo singular e 
especial. E por suposto, na memoria colectiva deste Instituto, como nexo de 
unión dunha colectividade que decidiu, no curso académico 2016/17, saír 
das súas aulas e compartir con toda a sociedade, a súas voces, a súa 
creatividade, e o feito de sentirse orgullosos de vivir e sentir Cambados. 
 
EXPOSICIÓN COMISARIADA POR: 

MARÍA GÓMEZ PAZ e DOMINGO TABUYO ROMERO. 
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IES F. ASOREY 

(+34) 886 159 160 
ies.francisco.asorey@edu.xunta.es  

ARTSOREY 

Organización 

ESCULTURAS DE REINTERPRETACIÓN DA TORRE. E O VIÑO.  

“EVOLUCIÓN DA VAIXELA DE VODA”. GERARDO RODRIGUEZ, 2017 


