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Un dos principais deberes das universidades é contribuír ó desenvolvemento cultural, social, científico e económico da sociedade. A Universidade de Santiago de Compostela fai desta obriga unha vontade de consciente
compromiso coa cultura galega, sexa cal sexa a expresión escollida para chegar ó público.
Nesta ocasión é a pintura do artista ourensán Alexandro a que nos permite cumprir con ese deber inexcusable de
dar a coñecer e facilitar a promoción dun dos representantes máis orixinais do noso panorama artístico contemporáneo. Pintor prolífico, que non rexeita a ampla variedade de soportes que lle proporcionan as distintas actividades nas
que a súa arte se pode facer presente, desde a obra pictórica de grande formato ata a ilustración de libros e carteis
promocionais. Pintor nado nas terras do interior pero que atopa a súa inspiración na luz, no mar e e nas xentes de
Muxía para mesturar o mellor dos dous mundos, o do interior –tamén persoal e ás veces abafante- e o do mar, que
limpa a dor e insufla alento.
Así, a forza da Costa da Morte chega ata nós a través da obra caleidoscópica de Alexandro, que hoxe nos trae esta
suxerente exposición Sólido, líquido, gaseoso. Galicia, terra e mar. Grandes figuras, cromatismo intenso, mesturas
de formas e cores que enchen a Igrexa da Universidade desa forza misteriosa que ó artista lle chega co nordés que
azouta Muxía ata sacar das xentes que o aturan as claves da súa maneira de vivir con el. Como azoutadas por ese vento, ás veces, ou como esvaídas na néboa, outras, se nos amosan as figuras que nos presenta Alexandro, poderosas,
coloristas, ofrecéndonos unha mostra que, ante todo, ten un grande poder de evocación emanado desas enormes
figuras que sobresaen das telas, como querendo tocar ó espectador que as contempla, para chegar ás súas emocións.
Por todo iso, para a Universidade de Santiago de Compostela, a través da súa Vicerreitoría de Cultura, é un
pracer colaborar coa Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia nesta exposición que atopa acollida nun dos
mellores espazos expositivos da cidade de Compostela, que contribúe coa súa historia e co peso dunha universidade
centenaria -pero coa mirada sempre no futuro-, á difusión da cultura do noso país a través da mostra de Alexandro.
Senén Barro Ameneiro
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela
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É para min un pracer que un pintor da valía de Alejandro Gómez Cruz, “Alexandro”, poida ser contemplado
na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela, este marabilloso espazo expositivo que permite que os
santiagueses volvan a gozar da arte de Alexandro case corenta anos despois da súa primeira exposición na cidade,
aquela feita no Hostal dos Reis Católicos polo 1970.
O pintor ourensán Alexandro é, sen dúbida, un artista de xenio así como unha figura clave da arte ourensá e
galega actual. Dende os seus comezos segue un vieiro persoal, unha rota allea ás modas e tendencias, un camiño
radical, no mellor sentido da palabra: fundamental, de raíz. Neste sentido, o catálogo da exposición dá conta da
expresión persoal que Alexandro elixiu na que, polo de agora, é a súa última etapa: óleos de gran formato onde
as capas de pintura se superpoñen e constrúen texturas de cores primarias.
Os meus parabéns aos comisarios, Cristina Carballedo e Miguel Santalices, polo seu excelente traballo e por
ter superado todas as dificultades na organización, deseño e montaxe desta exposición, “Sólido, líquido, gaseoso.
Galicia, terra e mar”.
Antes de rematar, gustaríame recoñecer o importante apoio da Universidade de Santiago de Compostela,
que fixo posible esta mostra. Unha institución senlleira que leva máis de cincocentos anos acrecentando a nosa
cultura e fornecendo educativamente a Galicia.

Roberto Varela Fariña
Conselleiro de Cultura e Turismo
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[dobre páxina seguinte]

s/t

T é c nica mixta sobre papel
45,5 cm x 33 cm. 2 0 0 9
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[cada un dos tres]

s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re p a p e l
45,5 cm x 33 cm. 2009
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s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re p a p e l
45,5 cm x 33 cm. 2009
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ALEXANDRO

Cristina Carballedo. Comisaria da Exposición

Presentar aquí e agora esta exposición
de Alexandro, convértese nun dobre pracer,
xa que me une a el unha profunda amizade
profesional e persoal. Son moitos os proxectos, conversas e amigos que compartimos na
última década, pero sen dúbida esta mostra
marca un punto de inflexión na súa traxectoria artística.
Alexandro, artista ourensán de espíri[esta páxina e páxina anterior]

to universal, fixo da Arte, en maiúsculas, a

s/t

T é c n i c a m ixta sobre papel
45,5 cm x 33 cm. 2 0 0 9

esencia da súa vida. Unha traxectoria na que
sofre a creación da propia obra con paixón, co dramatismo de quen deixa en cada pincelada unha parte
de sí.
É a súa produción artística, unha creación xestual cargada de forza vital, na que nunca nada está
rematado, só son fiestras que nos permiten afondar nese espírito libre comprometido coa Arte.
Desde aquel mozo pintor que nos anos 70 descobre París ata esta mostra neste espazo senlleiro,
como é a Igrexa da Universidade, son moitas as experiencias, pero Alexandro segue conservando esa
inxenuidade de a quen todo aínda lle queda por coñecer.
Afastado de encadramentos estéticos, afronta esta nova etapa desde o seu estudio de Muxía, como
unha carreira cara a adiante, na que lle esperan novas e interesantes propostas. No estudio, nese
espazo íntimo, atopa Alexandro a súa fonte de inspiración. O mar aberto, as súas xentes, as paisaxes,
e a súa experiencia é o que nos permite desfrutar e compartir con el esta mostra.
Moitas grazas á Consellería de Cultura, á Universidade de Santiago de Compostela, a través da
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Vicerreitoría de Cultura, á empresa privada e a todas aquelas persoas que co seu esforzo e ilusión fan
posible que hoxe poidamos introducirnos e estar un pouco máis preto da obra do artista Alexandro.

ALEXANDRO, PEREGRINO DEL ARTE

Miguel Ángel Santalices Vieira. Comisario de la Exposición
Director de la Fundación Xaime Quessada Blanco

Con la responsabilidad de ser el principal heredero de una generación de artistas ourensanos, “os
artistiñas”, que hicieron de nuestro Ourense la Atenas de Galicia, llega Alexandro a Santiago de Compostela,
capital de Galicia y de la cultura.
Santiago una ciudad que imperiosamente se encuentra inmersa en la preparación de un Xacobeo, que pese a la crisis y a
todos sus inconvenientes, será el mejor de
la historia y tendrá a buen seguro plenitud
cultural.
Alexandro llega como un peregrino del
arte, cargado de cuadros de gran formato, en
los que nos demuestra el entusiasmo con su
quehacer. Su talante vitalista, su fortaleza
y en ocasiones un cierto dramatismo, que
como bien dijo el gran Quessada emanan de
su buhardilla equinoccial, esa acrópolis de
soledad que impregna la obra de este pintor.
Estamos ante un artista ourensano, que

s/t

interpreta con el máximo interés el espacio,

T é c n i c a mixta sobre papel
45,5 cm x 33 cm. 2 0 0 9

cuya obra puede tener diferentes valoraciones, que sin duda hay en ella el interés de crear una obra muy personal, pero sobre todo, estamos ante un
artista de amplia experiencia.
Santiago Lamas, en la antesala de su jubilación y por lo tanto cargado de sabiduría, sostiene que hubo
un tiempo en el que las cosas no tenían misterio, pero que hay pintores que tienen la especial habilidad de
hacer de las cosas más sencillas algo misterioso, Alexandro es uno de ellos.
Extremadamente tímido, convulso en ocasiones, quizá como mecanismo de defensa, ampliamente
generoso en la solidaridad y empecinado en la reivindicación artística, definen los caracteres de este artista.
Hoy de la mano de la Consellería de Cultura y de nuestra Universidad, llega Alexandro a Santiago, lo hace
luego de recorrer la amplitud de la costa de Muxía y la profundad del interior ourensano, en este recorrido
que hoy se muestra, se han aglutinado muchas ayudas, entre ellas y hay que decirlo, la empresa privada, y
esto es positivo porque sólo así podemos entender que nuestros artistas dejen, como hace hoy Alexandro,
su huella en el corazón de Galicia.
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ALEXANDRO, PEREGRINO DA ARTE
Miguel Ángel Santalices Vieira. Comisario da Exposición
Director da Fundación Xaime Quessada Blanco

Coa responsabilidade de ser o principal herdeiro dunha xeración de artistas ourensáns, “os artistiñas”, que fixeron do noso Ourense a Atenas de Galicia, chega Alexandro a Santiago de Compostela,
capital de Galicia e da cultura.
Santiago é unha cidade que imperiosamente se atópa inmersa na preparación dun Xacobeo, que
pese á crise e a todos os seus inconvenientes, será o mellor da historia e terá a bo seguro plenitude
cultural.
Alexandro chega como un peregrino da arte, cargado de cadros de gran formato, nos que nos
demostra o entusiasmo co seu quefacer. Seu talante vitalista, súa fortaleza e en ocasións un certo
dramatismo, que como ben dixo o gran Quessada emanan da súa bufarda equinoccial, esa acrópole de
soidade que impregna a obra deste pintor.
Estamos ante un artista ourensán, que interpreta co máximo interese o espazo, cuxa obra pode ter
diferentes valoracións; que sen dúbida hai nel o interese de crear unha obra moi persoal, pero sobre
todo, estamos ante un artista de ampla experiencia.
Santiago Lamas, na antesala da súa xubilación e por tanto cargado de sabedoría, sostén que houbo
un tempo no que as cousas non tiñan misterio, pero que hai pintores que teñen a especial habilidade
de facer das cousas máis sinxelas algo misterioso, Alexandro é un deles.
Extremadamente tímido, convulso en ocasións, quizais como mecanismo de defensa, amplamente
xeneroso na solidariedade e teimudo na reivindicación artística, definen os caracteres deste artista.
Hoxe da man da Consellería de Cultura e da nosa Universidade, chega Alexandro a Santiago, faino
logo de percorrer a amplitude da costa de Muxía e a profundidade do interior ourensán; neste percorrido
que hoxe se mostra, aglutináronse moitas axudas, entre elas e hai que dicilo, a empresa privada, e esto
é positivo porque só así podemos entender que os nosos artistas deixen, como fai hoxe Alexandro, a
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súa pegada no corazón de Galicia.

[cada un dos cinco e dobre páxina seguinte]

s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re p a p e l
45,5 cm x 33 cm. 2009
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[cada un dos cinco]

s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re p a p e l
45,5 cm x 33 cm. 2009
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s/t

T é c n i c a mixta sobre papel
45,5 cm x 33 cm. 2 0 0 9

23

[esta páxina e dobre páxina seguinte]

s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re p a p e l
45,5 cm x 33 cm. 2009
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[cada un dos cinco]

s/t

T é c n i c a m ixta sobre papel
45,5 cm x 33 cm. 2 0 0 9
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Sólido, líquido,
gaseoso:
a pintura de Alexandro

Santiago Lamas
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da utilidade e da técnica. As botas de campesiño pintadas por
Van Gogh, son para Heidegger en apariencia, unhas sinxelas
botas e nada máis, pero... pola obscuro burato do luído interior do zapato albíscase a canseira dos pasos do traballo. Na
ruda pesadez do zapato estancou a marcha teimosa do camiñar
paseniño polos sulcos... sobre a pel está a lentura e a fartura do chan. Baixo a sola escoa a señardade dos camiños no
solpor. No zapato vibra a apagada chamada
da terra, o seu agasallo do gran maduro e o
seu inexplicable fracaso nos campos ermos da
invernía... Engade Heidegger: pero se cadra,
é só polo cadro que vemos todo iso no zapato.
A campesiña en cambio, só leva os zapatos...1
Non faltou quen dixera que Heidegger ollaba no
cadro o que a súa ollada poñía, e de feito, un
crítico coma Greemberg, mantiña xustamente
esa posición cando dicía que para apeciar un
cadro e recoñecer o seu valor, cómpría unha
ollada entrenada. Sen dúbida toda pintura esixe
esa ollada, pero o cadro cando é arte, ten xa que
ter ese aquel agardando a ollada desveladora ou
mesmo, provocala.
[esta páxina e páxina anterior]

s/t

Técnica mixta sobre papel
45,5 cm x 33 cm. 2 009
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1.- Gunther Anders, filósofo xudeo-alemán ao que a súa primeira esposa Hannah Arendt describía, sen dúbida inxustamente,
como parvo, difícil de aturar e moi pesimista, tiña un método
de seu para analizar certas cousas e situacións: no caso da análise dos fenómenos singulares e opacos, dicía, cómpre esaxerar para facer perceptible aquilo que se mantén voluntaria ou
abrigadamente agochado. Formulada como principio, a fórmula
de Anders dí: Torturar os obxectos até que ceiben a súa confesión. Amolecido o seu pulo sádico, moita pintura de Alexandro
semella axeitarse a este principio que podería ser tamén o de
moitas tendencias na arte de hoxe.
A fórmula de Anders, que foi discípulo de Heidegger de quen
se arredou non só polas simpatías nazis deste, senón tamén por
non compartir o que chamaba a súa filosofía de raíces, malia as
súas liortas, ten parentesco achegado coas ideas de Heidegger
sobre a obra de arte. A obra de arte segundo Heidegger, desvela, desoculta, o ser auténtico das cousas agochadas debaixo

2.- Houbo un tempo no que as cousas non
tiñan misterio. Un mexilón, poño por caso, era
un molusco que medraba nas cons da beiramar ou nas cordas
penduradas desas bateas que alguén inventou alá polos anos
cuarenta. Cousas de xantar, marisco achegado sen máis que fai
boa compaña cuns grolos de viño, pero as cousas son sempre asegun, dicía Risco, e hai pintores que teñen a especial
habelencia de facer das cousas máis sinxelas, algo misterioso,
de desvelar como dicía Heidegger, a súa verdade agochada, no
caso do mexilón, no seu valor alimentario, ou na súa elaboración
técnica como conserva. Alexandro é un deles.
Nestes cadros hai homes, cousas e animais. Os homes que pinta
Alexandro , cousa que ven de lonxe, procuran sempre a ingravidez, máis sólidos nos primeiros tempos, onde homes espidos
flotaban nun espazo cósmico sen referencias coñecidas, e mais
líquidos, deixando un ronsel nos derradeiros, como si se foran
esfiañando, achegandose ás medusas que atoparemos noutros
cadros e que supoño non
1. Heidegger.M. Sendas perdidas. Losada.1979.
están aí por azar. Michelet

no seu libro, La Mer, escribía hai mais dun século, que non
coñecía nada mais efímero e fuxidío que estas fillas da mar, que
se confían sen artes de navegar, ás correntes da vida. Son unha
métafora da vida cotíá de hoxe en día inzada de homes sen
atributos que diría Musil, sen principios nin referencias internas
nin externas, preto do estado líquido, dispostos a axeitarse a
calquera forma ideolóxica, moral ou estética que os poida acoller.
Un paso máis alá, os cristos case gaseosos, xa están na completa
ingravidez, imaxe metafórica do laicismo sen alicerces que hoxe
sobrancea no chamado Occidente. Non hai cruz chantada na ter-

ra que os sosteña e flotan ascendentes as veces na compaña dun
can ou doutras presenzas sempre esvaecentes e arrandeantes
como si estiveran fora do seu punto de equilibrio.
Ó seu carón, a fauna mariña, peixes e mexilóns, aparecen
sólidos, en lenzos ateigados de materia, case saíndo do
cadro para nos dar a súa confesión. Os homes e os cristos
fuxen, os peixes e os mexillóns veñen. Na pintura de
Alexandro o mundo humano e o divino faise estadea ingrávida; o mundo animal aparece grávido, cheo, podente,
como un agoiro, pois e cousa sabida, dicía Hazlitt, que os
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obxectos teñen significados
semellantes aos das palabras e o auténtico artista é
o traductor desa linguaxe.
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3.- Todo o sólido esvaece no
ar, lemos nas primeiras páxinas do Manifesto Comunista...
e acada o estado líquido segue Bauman Dende hai anos,
Zygmunt Bauman define o
noso mundo como un mundo
líquido onde non hai relacións
fortes nin duradeiras, onde os
homes teñen medo de calquera
atadura e onde os principios
acadan ese estado lamacento
no que as cousas son sempre
asegún conveña. Alexandro é
un pintor dese mundo líquido
que é o noso, onde os homes
asemellan neboas que escoan,
s/t
Técnica mixta sobre papel
pingan, asolagan e os mexillóns
45,5 cm x 33 cm. 2 0 09
xurden como esteos inmóviles,
entes sólidos sempre fixados as cons ou as cordas e vivindo do
mundo líquido aínda que esa fixación por sabida, non precisa ser
pintada. En tempos sen relacións humanas longas nin fortes,
sen traballos fixos, sentimos como unha saudade pola plenitude
do mexilón. Coma eles, procuramos raiceiras aínda que nos aferrollen, pero queremos tamén, vivir preto dese estado gaseoso
onde non existen. Somos medusas que flotan sen rumbo coñecido que arelan as raiceiras dos mexilóns.
Alexandro pois, pinta os tres estados tradicionais da materia: o
sólido, o líquido e o gaseoso que semella que son tamén tres

formas de vivir os homes. A materia do cadro inza segundo o
que pinta: agroma do lenzo agurgullante nos obxetos sólidos
para ir esmorecendo nos líquidos e chegar á pincelada escorregante e bretemosa nos gaseosos. Forma e contido fálanse entre
si e os cadros van tamén medrando facéndose grandeiros até
chegar aos cadros do finisterre, do fin do mundo. Muxía, con
fronteiras con Irlanda e Nova Iorque, mar por medio, trouxo a
pintura de Alexandro toda a esgrevia dureza da vida mariñeira
que se debruza neses cadros onde mariñeiros espidos bogan
coma Carontes dos mares do fin da terra en gamelas con rumbos
incertos no gume do alén.
Hoxe, tamén onte, a pintura se é verdadeira, é unha forma de
coñecemento do mundo e non é doado atopar pintores que sexan quen de converter en metáforas visuais na forma e no contido, o que o mundo de hoxe semella ser. Este que aquí pendura
os seus cadros, é un deles.
4.- A de Alexandro é unha pintura que foi medrando con ritmo
botánico, devagar pero sen pouso, con longos tempos calados
de invernía até chegar ao esplendor desta primavera formal e
cromática que agora ollamos. Mais que un camiño, a súa viaxe
foi unha corga, para á que compría afouteza para camiñala e
non poucos sacrificios que as veces levaron ao pintor preto da
bohemia marxinal por terras alemanas, irlandesas e catalanas.
Cando lle preguntaban a Borges polas súas influencias literarias
sempre dicia: a literatura universal. A pintura universal antiga e
moderna, é a fonte de Alexandro. Sen dúbida hai pegadas das
súas preferencias e das súas concurrencias, pero tamén, moitos
esqueceres de pintores moi gabados que andan por aí que nin lle
acaen nin lle interesan. Desa fonte universal, das súas escollas
e os seus esqueceres, da súa longa viaxe pictórica, do seu talento saen estes cadros desveladores, heideggerianos que hoxe
ollamos, por fin, nunha mostra ampla, aínda que inxustamente
serodia, onde o mundo líquido que nos tocou vivir, ten o seu
espello plástico.
Se cadra a mellor loanza do que aquí vemos, fixoa un mariñeiro
de Muxía que ollaba silandeiro unha das gamelas de Alexandro:
Esa ghamela, dixo, navegha...
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s/t Díptico

T é c n i c a m ixta sobre tela
200 cm x 350cm. 2 0 0 9
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34
s/t

T é c n i c a m ixta sobre tela
170 cm x 200 cm. 2 0 0 9
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s/t

T é c n i c a m ixta sobre tela
200 cm x 200 cm. 2 0 0 9
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s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re t e l a
200 cm x 200 cm. 2009

[cada un dos tres]

s/t

T é c n i c a m i x t a s o bre passepartout
112 cm x 81 cm. 2 0 0 9
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s/t

Técnica mixta sobre passepartout
100 cm x 81 cm. 2 0 0 9

s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re p a s s ep a rt o u t
120 cm x 81 cm. 2009

En Muxía, Alexandro ha iniciado una nueva etapa; se trata del encuentro inevitable con un espacio que favorece su evolución interior, aviva sus sentidos y se materializa en la creación de la obra que actualmente lleva a cabo
bajo renovadas fuerzas, cercana a la realidad de esa emblemática e histórica geografia occidental.
Inmerso en las especiales condiciones climáticas y humanas del grandioso paisaje natural de la Costa da
Morte, el pintor encuentra en ellas todo aquello que necesita y que manifiesta en su obra; la atmósfera poderosa,
envolvente, áspera y verdadera le proporciona emociones puras y directas. Su pintura se ha vuelto más densa y
corpórea; evidente en su materialidad, testimonio de sentimientos íntimos y personales, se llena de vigorosa
energía, mostrando una nueva forma de entender la vida desde una perspectiva interna que enfatiza la representación de los impulsos de la naturaleza en contraste con la existencia de la pintura.
Para Alexandro, el arte se revela como un conjunto de experiencias que se proyectan en el tiempo; lo
personal, lo biográfico, se reflejan en su obra plena de calidades y formas. Visiones cotidianas y humildes que
proceden de su entorno inmediato interpretadas desde una óptica personal próxima, en cierto modo, a la filosofía
vitalista de Nietzsche, se proyectan en primer plano, emblemáticas y ensalzadas, acentuadas en su significación.

Pilar Corredoira

42
s/t

T é c n i c a m ixta sobre tela
210 cm x 201 cm. 2 0 0 9
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s/t

Técnica mixta sobre passepartout
112 cm x 81 cm. 2009
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45
s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re p a s s ep a rt o u t
100 cm x 81 cm. 2009
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s/t

T é c n i c a m ixta sobre tela
175 cm x 200 cm. 2 0 0 9
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s/t

T é c n i c a m ixta sobre passepartout
120 cm x 81 cm. 2 0 0 9
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s/t

T é c n i c a m ixta sobre passepartout
112 cm x 81 cm. 2 0 0 9
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s/t

Ó l e o s o b re tela
212 cm x 206 cm. 2 0 0 7
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s/t

Ó l e o s o b re t e l a
210 cm x 206 cm. 2007
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[dobre páxina seguinte cada un dos tres]

s/t

Óleo sobre tela
210 cm x 206 cm. 2007

s/t

T é c n i c a m i x t a s o b re t e l a
150 cm x 150 cm. 2006
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s/t

T é c n i c a m ixta sobre tela
210 cm x 201 cm. 2 0 0 9
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Biobibliografía

Alexandro
no seu estudio en Muxía
© Xosé Lois Vázquez, 2009
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EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS
1970:
Hostal dos Reis Católicos, Santiago de Compostela.
Museo Arqueolóxico, Ourense.
Asociación de Artistas, A Coruña.
1971:
Sala de Exposicións Caixa de Aforros, Santiago de Compostela.
Sala da Diputación de Cáceres.
1973:
Galería Toixón, Madrid.
Museo Arqueolóxico, Ourense.
1976:
Ateneo, Ourense.
1977:
Galería Souto, Ourense.
1978:
Sala Caixa Vigo, Vigo.
1980:
Sala Caixa Vigo, Vigo.
1981:
Sala Anllelot, Barcelona.
1982:
Sala Caixa Ourense.
1985:
Sala Caixa Vigo, Vigo.
1986:
Caixa Ourense.
1988:
Museo Municipal de Ourense.
Sala Caixa Vigo, Vigo.
1989:
Galería Velázquez, Valladolid.
1990:
Galería Pardo Bazán, A Coruña.
1992:
Museo Municipal de Ourense.
Montserrat Gallery, Nova York.
1996:
Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela.
1997:
Galería Visol, Ourense.
1998:
Galería Área Central, Santiago de Compostela.
1999:
Trisquel e Medulio, Tui.
Dec. 1999 - Xan. 2000:
Museo Municipal de Ourense.
Galería Marga Prada, Ourense.
Galería José Lorenzo, Santiago de Compostela.
Museo de Lalín.
2002:
Galería José Lorenzo, Santiago.
2004:
“Crónicas dun delirio” Esmelgar, Lugo.
2005:
“Muxía, Muxíans sobre papel”. Galería José Lorenzo.
Marzo-Maio 2008:
”Comarea“. Centro Cultural Deputación Ourense.
2009:
“Sólido, líquido, gaseoso”. Igrexa da Universidade de Santiago de
Compostela

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS
1971:
“Becados dotación de Arte Castellblanch”. París e Barcelona.
“Artistas Gallegos”. Monforte de Lemos.
1972:
Círculo de Bellas Artes. Madrid.
1973:
Fundación Beiras. Vigo.
“Xoves artistas galegos”. Vigo.
1º Salón Independente de Galicia. Vigo.
Galería Toixón. Madrid.
1974:
“Xoves artistas galegos”. Concello da Coruña.
“Xoves artistas españoles”. Galería Toixón Itinerante. Madrid,
Barcelona, Sevilla, Lisboa.
1976:
Ateneo. Ourense.
“Mostra de outono”. A Nosa Terra. Santiago de Compostela.
1977:
Mosteiro de San Rosendo de Celanova.
1978:
Tres pintores ourensáns.
1979:
“Pintura galega”. Barcelona.
1982:
“5ª Bienal de Pontevedra”.
Comezo dos Murais de Pereiro.
1983:
“A pintura galega hoxe”. Concello da Coruña.
1985:
Finalización dos murais de Pereiro (5.000 m2)
1988:
Galería Velázquez, Valladolid.
1989:
“Pintores galegos”. Galería Pardo Bazán. A Coruña.
1993:
“Pintores europeos”. Monstserrat Gallery. Nova York.
“O gaiteiro nas artes”. 1ª exposición monográfica itinerante.
1994:
“Pintores ourensáns”. Galería Obelisco. A Coruña.
“Tres artistas ourensáns”. Araguaney. Santiago de Compostela.
“O gaiteiro nas artes”. 2ª exposición monográfica itinerante.
“Espellos do interior”. Itinerante. Xunta de Galicia.
Mosteiro de San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
Museo Municipal de Ourense.
Centro Cultural Caixa Vigo.
1997:
“Galicia, terra única”. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña.
1998:
“Artistas europeos contemporáneos”. Dowosky 3 Gallery. Nova York.
1999:
C.E.E. Santiago de Compostela.
“Arte no deporte”. Fundación museo celta de Vigo.
2000:
Galería Alauneda. Vigo.
Trisquel e Medulio. Tui.
Nadal 2000:
Galería Marga Prada. Ourense.
2001:
“Un escultor, un pintor”. Toñi Vicente restaurante. Santiago de
Compostela.
“Compromiso con Galiza”. Hostal dos Reis Católicos. Santiago de 62
Compostela.
2003:
“Desnudo”. Galería José Lorenzo. Santiago de Compostela.
2004:
“Camiñantes”. Galería José Lorenzo.Santiago de Compostela.

2005:
“Tres pintores”. Galería Visol. Ourense.
2006:
“Homenaxe ó pintor Tomé”. Tui.
2009:
“Matosinhos, terra de horizonte e mar. II Simposio internacional de
pintura”.
MUSEOS E FUNDACIÓNS
Diputación de Cáceres. Museo municipal de Ourense. Fundación
Castellblanch, Barcelona. Patrimonio artístico, Palacio da
Deputación da Coruña. Parlamento galego, Santiago de Compostela.
Caja Madrid. Universidade de Santiago de Compostela. Fundación
Celta de Vigo. Museo do viño, Ribadavia. Colección Visierts,
Madrid. Museo Ramón María Aller, Lalín. Fundación Árbole, Porto.
Cámara de Matosinhos, Portugal. Consellería de Cultura da Xunta de
Galicia. Universidade de Santiago de Compostela.
GALERÍAS E COLECCIÓNS
Galerías e coleccións privadas repartidas por todo o mundo.
COLABORACIÓNS E ILUSTRACIÓNS
1980:
Ilustra durante este ano artigos sobre a muller en A Nosa Terra.
1988:
Ilustra os poemas Two Confessions from an almost ex-schoolgirl de
Kathryn, L. Nevin.
1991:
Realiza con Xaime Quessada o cartel das festas de Ourense.
Ilustra o libro de poesía do Grupo Dolmen Poesía dos alens.
1992:
Portada do díptico realizada para as xornadas en torno a Rosalía
de Castro.
Portada para a revista Magazine OR (dúas portadas).
1993:
Ilustra o libro 1º Concurso de contos infantís. Concello de Ourense.
1994:
Realiza para La Región Internacional o cartel do Día da patria
galega.
1995:
Realiza o cartel do entroido de Ourense.
Ilustra o poema gañador do “1º Premio de poesía Tovar”.
É autor do primeiro cartel da festa da cacheira en Carballiño.
1996:
Desde este ano ilustra a última páxina do diario La Región.
Ilustra o libro de poemas de Laura Carrera.
Ilustra no Correo Gallego. Poema de Antón Tovar.
1997:
Realiza o cartel das Xornadas de folclore internacional. Deputación
de Ourense.
1999:
Participa cun debuxo na carpeta “Artistas galegos en homenaxe a
Uxío Novoneira”.
Colabora en diversos artigos sobre arte en diversos medios de
comunicación.
2001:
Realiza o cartel da “XXXVIII Feira do viño no Ribeiro” presentado
en Lisboa.
2003:
63 Serie de serigrafías para o Juan Canalejo. A Coruña.
2005:
Cartel da XXII Homenaxe ás Brigadas Populares. Santiago de
Compostela.

2005, 2006, 2007:
Serie de serigrafías “Axuda á hemofilia”. Ourense.
2006:
Cartel “Conversaciones con Siro Villacián III”. San Clodio. Ourense.
Cartel da festa da República. Ourense.
2009:
Cartel do Entroido de Ourense. La Voz de Galicia
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