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Golpes
J O S É

PA Z

Golpe a golpe
No Renacemento, o máis destacable non era que o artista se convertese nun observador da natureza, senón que a obra de arte
se transformase nun estudo desta. «A medida –relata Arnold
Hauser- que a sociedade e a economía se liberan das cadeas da
doutrina da igrexa, a arte vólvese con rapidez progresiva cara á
realidade». «Unha realidade en modo inmediato, sen nin sequera quedar abraiado ante o fisiolóxico e bestial, reducindo esta a
un feito privado de significado ningún», son os riscos. «Aspectos
destrutivos do naturalismo», que diría o filósofo Whilhelm Dilthey.

ducia de figuras a ambos os lados, homes e mulleres cubertos por
unha pintura casta que os identifica, en actitude de espera, coma
quen agarda a vez; eles tamén queren participar.

Polo bosque
Cae a tarde, escurece. Unha brisa suave discorre entre as árbores,
perfila as pólas, axita as súas follas. Cada exemplar parece máis
nobre que o anterior. O aire avanza entre eles coma se se tratar
de deixarse seducir polo máis belo, o de maior envergadura. Ao
bosque envólveo a noite; talvez non sexa máis que unha escusa.
O ocaso da tarde, a contraluz das pólas entrelazadas nun ceo azul
anil desvélase na improvisada sinfonía sonora de quen habita no
seu interior; na súa maioría, paxaros que copan as cimas das árbores. Tamén outras voces.

A vida é xogo
Sobre un gran mesado, un grupo de figuras entréganse ao xogo
do amor, rebuldan entre si sen preámbulos e sen outra causa que
se afaste do gozo. A escena, ambigua, é contemplada por media

375 figuras miúdas saltando, correndo de aquí para aló. A escena
de por si é sorprendente. É coma se un ser superior lles inoculase
a vida e as soltase na sala. Entre elas desátase a loucura, unhas
están berrando, outras collen impulso, elévanse; hainas tamén
amándose, alleas a calquera perigo, coma na vida mesma. O pequeno exército déixase levar como partícipe dunha estraña ceri-
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monia en que cadaquén interpreta o seu papel. «O xogo –segundo

Tamén o corpo

Gadamer- imponlle as súas propias regras a quen participa nel» e

O corpo é a cuestión, o tema: o corpo humano como campo de
batalla. Golpe a golpe, perfilando cada figura coa nobreza do oficio
e a curiosidade infinita do artista atento. Golpe a golpe. Dar vida co
machado, co instrumento mesmo co que outros a quitan. O artista
faino con destreza desde neno, como cando alimentaba os soños
cos troncos que quentaban a panadería da familia. Son pezas expresivas, dun primitivismo rabioso; intúese a figura humana, pero
son esculturas, non réplicas, por iso invocan a vida.

onde son posibles distintas opcións. Estes seres coñecen o xogo.
E déixanse levar. O artista míraos impávido, coma se foren os seus
propios fillos, que non o son.

O conxunto
A árbore, historicamente, pola ductilidade da súa madeira, é materia coa que as persoas representaron os seus soños e anhelos. As
árbores coas que o artista traballa tamén foron bosque. Aínda que
a el chegasen recicladas doutros usos, Álvaro sempre tivo esa querenza. O artista labra o tronco, golpéao preciso, a súa mente xa sabe
o que habita no seu interior, é cuestión de tempo. Golpéao firme, o
machado afiado desbasta a madeira ata alcanzar a forma. A figura
déixase entrever, semella inquieta, desexando ser ela mesma.
A árbore da vida, de Álvaro de la Vega, é unha grande escenificación
onde a humanidade representada vaga libre de pecado como o
mito ao que alude. Figuras xoviais, tenras, ensimesmadas, hip-

A escultura

notizadas polo momento, polo frenesí dun mundo despreocupado

A tradición da escultura figurativa non é un camiño moi transitado
na arte contemporánea, aínda que hai un nutrido número de ar-

dos problemas. E a dicir verdade, así, a quen lle importa o mañá?
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En A árbore da vida evoca, como non, a árbore do coñecemento
do ben e do mal, o Xardín do Edén, do «Xénese 2-3», onde Adán e
Eva, espidos, caen na tentación enganados pola serpe. Toda unha
mensaxe católica, a mesma que a iconografía relixiosa perpetuou
durante séculos nos arcos e pórticos das igrexas, a modo de advertencia seria do perigo de calquera tentación mais tamén é recollido
por todas as relixións, tradicións mitolóxicas ou filosóficas.

tistas moi significativos. Un ten en mente a Bourgeois, a Stepehen
Balkenhol, Antony Gormley, por expresalo nunha breve nómina de
artistas. Álvaro coñéceos ben a todos eles pero segue –sempre o
fixo- as súas propias premisas, tamén esta aposta polo escenográfico como forma de ampliar os mundos aquí representados. No
deambular entre as figuras no seu frenético divertimento, o autor
fainos cómplices, completando o xogo, tamén a peza.
A escultura bebe da figura e da realidade humana. De la Vega indaga
a esencia da condición humana, no seu existir anhelante, as súas
pulsións eróticas; no xogo. Seres que, como no principio dos tempos, se entregan ao desexo e á tentación da carne; personaxes
que son escravos das súas emocións: «quen estea libre de pecado
que tire a primeira pedra».

Troula
Álvaro de la Vega sempre profundou na Historia da Arte, na Mitoloxía
e nas proxeccións filosóficas. Tomouno como referente necesario.
Se noutras ocasións pousou a súa mirada en Géricault, agora semella
inspirala nun fragmento do Xardín das delicias do Bosco. Tamén aquí
é libre o universo simbólico recreado, cada unha e cada un de nós,

espectadoras e espectadores, completaremos o revivido ata onde
esteamos dispostas e dispostos a soñar. Na escena inicial do Bosco,
onde o Deus creador suxeita o pulso de Eva baixo a mirada dun Adán
deitado, aparece a Árbore da Vida, unha árbore exótica, un drago;
nun segundo plano, unha árbore do ben e do mal, onde está presente
a serpe tentadora. O conxunto está repleto de animais voadores,
réptiles e insectos, representantes do pecado masculino e feminino.
A peza de Álvaro sintetiza ben ese mesmo pensamento.
A última das escenografías representadas por Álvaro de la Vega
non é o inferno do Xardín das delicias; neste caso, todo é máis
terreal, coetáneo, é a máis aproximada ao noso tempo, a denominada “*La ola”. 75 figuras en actitude de “*facer a ola”, tan habitual
nos eventos deportivos do noso tempo. Figuras que nun momento
determinado se elevan sobre si mesmas e alzan os brazos eufóricos en sintonía cos que están xunto a el.
Poucas veces na historia desta sala, unha exposición alude desta
maneira a temas tan recorrentes e universais, unindo a mestría
escultórica de Álvaro cunha lectura viva do relato.
Ao final adentrámonos no bosque, no fragor da noite escura escóitase a voz dos seus moradores.
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Diante de «Oxímoron. A árbore da vida»,
un facernos preguntas...
X A B IER

L IMI A

D E

GA R D Ó N

Hai un desfrute especial para nós naquelas creacións plásticas nas
que o tema que o artista amosa non é dos que se descobren dun
golpe de vista. Educado na tradición da Idade Moderna, a do Renacemento, Manierismo e Barroco, un ronsel que chega, mutatis
mutandis, até o primeiro terzo do pasado século vinte, os nosos
ollos devalan nas formas con fruición tratando de debullalas na
procura de entender a idea do artista, dende as claves deixadas na
obra. Eis a pintura, un xénero propicio dende o óleo e a perspectiva
como aliados. Mais tamén o gravado, outra das artes da imaxe, que
tanto se desenvolveron na cronoloxía e estilos apuntados. Por elo
o meu interese polo tema do cadro dentro do cadro. Metapintura.
Este adoita aparecer nas obras relixiosas como as que tratan da
Anunciación, e tamén noutras de temática relixiosa de aparencia
realista/naturalista. Así na de Vicenzo Campi La cucina, 1580, cunha manchea de sobrecargadas accións nela ou en relación, ata a
selección doutras xa en orde, caso do gran Velázquez, tanto en
algunhas da primeira etapa sevillana até a obra cumio Las Meninas.
Máis nesta época o tema medrou ata o punto de incluír numerosas
obras vivindo dentro dunha, ampliándose daquela as dimensións
dos lenzos. Dende Frans Franken o novo, a finais do XVI, ao flamenco
David Teniers II e o seu coñecido Archiduque Leopoldo Guillermo

en su galería de pinturas de Buselas (Múseo do Prado e Kunstistotisches museum, Viena); ou a do arquitecto, decorador e pintor
Giovanni Paolo Pannini Galería de cuadros con vistas de la Roma
Antigua, 1759. E tamén La Tribuna de los Uffizi, 1772-78, de Johann
Zoffany, artista alemán 1. Son autores e obras a modo de exemplo
que nos propoñen unha percepción, a de que se trata dunha obra
unitaria malia as que podemos achar no interior delas: unha dirección conceptual que nos fala de percepción global.
Mais esta rexesta artística estaría incompleta de non incluír a coñecida obra La vida, do primeiro Picasso significativo, o da época azul,
pintada na primavera de 1903 en Barcelona, e hoxe Cleveland, Ohio
(EE.UU). Trátase dende a súa relevancia stricto sensu para a biografía
do gran artista de orixe malagueña unha obra relevante na exposición de Álvaro, quen incluíu ex profeso as figuras da parella espida
de Carlos Casagemas e Germaine e a figura da muller nai vestida de
negro co neno no colo no conxunto da obra. Como o propio artista
comentounos foi «unha obra que atopou no camiño», expresiva frase para dicirmos con ela que incorporouna á súa narrativa dende o
plástico diferencial do calzón inguinal branco que lle pintou Picasso
a Casagemas. Máis na obra picassiana a negra vestimenta da nova
nai e o ton sombrizo de toda a composición é consonte coa dor de

1. Mentres redactamos este texto ben de aparecer o número de aniversario, 31 xaneiro 2022, da Revista The New Yorker, que leva na portada o cadro de
Piet Mondrian Broadway Boogie Woogie como contedor doutras obras, todas elas do MoMA. Trátase dunha creación firmada do profesor, de BB.AA.,
da Universidade de Granada, Sergio García Sánchez.
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Pablo ante a traxedia do amigo, máis con ánimo decidido soubo darlle
un significado simbólico2. Eis, así a vida, semella dicirmos, coas súas
luces e as súas sombras. Morte, vida, e memoria.

reflexivos (Galería de arte, Convento Espírito Santo, 2019).

I.

boa, 2018; Álvaro De la Vega e Vítor Ribeiro, Galería Municipal de

Álvaro de la Vega (Álvaro González de la Vega, Paradela, Lugo, 1954)
leva facendo o camiño desta exposición uns dous lustros. Son máis
de dez anos convivindo co proxecto ata aboiar...
Ten sido un marco temporal compartido con Emerxentes (Citania,
Santiago, 2012) e Transversais (Clérigos, Lugo, 2012), continuando
con Adverbios de modo (Moret Art Espacio, A Coruña, 2014) e Atalayas (Galería Dua 2, Vigo, 2015). E na última porción desta sinfonía,
antes de chegar con ela ao espazo expositivo do Museo de Arte
Contemporáneo (MARCO), Vigo, 2019, como A árbore da vida expuxo Desinencias (Moret Art Espacio, A Coruña, 2017); As partes e o
todo (Galería La Catedral, Lugo, 2018), Loulé (Portugal) Pronomes

Ao tempo fíxose presente nunha ducia de colectivas, caso de É de
pau, é de pedra, Biblioteca FCT NOVA, Campus de Caparica, LisArte, Barcelos, Portugal; e en 2017 Animalium, Museo Interactivo
da Historia, Lugo; en 2016 no Simposio de escultura en mármore,
Matosinhos, Portugal; en 2014, ART MADRID, Moret Art Espacio; en
2013, ART MADRID, Galería Montenegro, e 45 días in situ, Galería
Visol, Ourense; ou a itinerante Reflexarte; e en 2012 en Santiago de Compostela e Lugo nas salas da USC e Deputación de Lugo,
73x73x273. A irmá do sono, entre outras.
E mentres definía o seu camiñar na vida con estas experiencias
acepta encargos monumentais no seu taller de Rianxo. Así o grupo Los Heraldos del Encuentro para a conmemoración dos XXV
anos da Xunta de Confrarías da vila de Viveiro (Lugo), escultura

2. A obra está feita en lembranza do seu gran amigo morto en París, ata onde foron xuntos en 1900 cando Picasso foi seleccionado para expoñer unha
obra na Exposición Universal. O suicidio de Carlos e os sucesos posteriores fixeron aboiar a obra no maxín do artista. Por análise de raios X sábese
que o rostro daquel tiña o retrato de Pablo… E tamén que o cadro está pintado encima do que levaba á exposición parisina, Últimos momentos.
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concibida en madeira, e pasada a bronce no taller de Cuqui Piñeiro. Instalada en abril de 2017 na semana previa á de Semana
Santa, expuxo neses días alí unha miscelánea que titulou Obras
contemporáneas, entre as que estaba xa unha gran raíz na que
xogan homes e mulleres (secuencia A.B.V.). Esta sobranceira
peza de eucalipto e loureiro que se data en 2015 é a que preside
a mostra en Ourense.
De 2018 é a escultura de Retrato de Ringo Star, encargo privado que
se lle regalou a este famoso músico do antigo grupo musical The
Beatles. E de 2020 é a do coñecido anticuario Jaime Trigo Menlle,
un referente dende o espazo coruñés Isadora Art Decó, quen a recibiu poucas datas antes de morrer en Pontevedra. E neste mesmo
ano Cuqui Piñeiro volveu a pasar ao bronce no seu taller de Goián
(Pontevedra) a escultura de Federico García Lorca, que fixo para a
escalinata de Santa Susana no Paseo da Ferradura da Alameda de
Santiago de Compostela, en lembranza da testemuña do poeta nas
tan significadas da Quintana. Inaugurada en outubro, é como todas
as de bronce, un monumento da escultura urbana. A elo hai que engadir a ilustración dun dos volumes da Colección Rosalía de Castro
Poesía de El Patito Editorial, Santiago, en concreto Follas novas, en
2012. Todo un elenco de amplos voos, até que en 2019, fai a primeira
mostra pública do sobranceiro conxunto da «Árbore...».

madeira. Esta acción de exudación dálle unha forza e un encanto
expresivo característico ás obras.
Con gran entusiasmo, acometeu a empresa ideada. Así cando viu
a luz unha curta cinematográfica en 2014, a modo de documental
publicitario, dirixido por Nayra Sanz Fuentes para Rinoceronte Films
S.L., xa están alí, nela, varios dos grupos destacados, caso da violación en grupo ou o da escada partida, que intentan levantar dende
o piso diversas figuras, e no alto, enfronte, vai pendurado o outro
anaco dela cun grupo de figuras colgando, ao que axuda un home
que tensa un cable dende o chan. O artista deixa dito «Me importa
la memoria de la MADERA que utilizo: SU VIAJE, primero ÁRBOL durante
siglos en el bosque, después BATEA bajo el mar durante décadas, hoy
ESCULTURA, mañana QUIÉN sabe...». Abre a curta co son da motoserra de fondo, escoitándose tamén ao longo dela os rítmicos sons

II. Nace en 2012 como El árbol de la buena vida.
Dende a idea inicial, Álvaro foi tallando as pequenas pezas feitas en
eucalipto das vellas bateas dos polígonos mexilloneiros da Arousa
norte onde vive, en Rianxo, no mar fronte a Boiro, a Pobra e o Caramiñal. Son tallas entre 60 e 65 cm de tons negros e morados pola
acción da auga fría e salgada que fan oxidar os cravos de ferro na

dun desbastar con gubia e maza, e tamén coa machada, entre o
murmurio das ondas e o trino dos paxaros: acción escultórica para
dar nova vida á madeira. E fai unha descrición do conxunto as figuras: «Alocados, entusiastas, CARNALES, sumisos VIVIDORES, Pasivos,
gentiles solitarios... todos caben y BUSCAN su lugar en “el ÁRBOL de la

3. Foi a súa a terceira exposición Metrópolis. Perspectiva urbana del arte gallego do MARCO, Múseo de Arte Contemporánea, 22. II a 2.VI, un ciclo que
“nació con un doble objetivo: hacer un viaje al pasado, al Vigo de los años veinte, cuando se estrenó en la ciudad la película de Fritz Lang Metrópolis;
y al tiempo ofrecer una visión del panorama artístico gallego actual”.
4. X. Ricardo Losada en https://cafébarbantia.es, 2, abril, 2019.
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buena VIDA”...». Son daquela, de duascentas trinta e cinco pezas en
número, para poder expresar con elas que «La obra es como un gran
río:/ al principio parece monótono, / pero cuando nos agachamos y
prestamos atención/ descubrimos mil universos singulares».
Ás pezas, homes e mulleres, engadiulle roupa interior branca pintada, e vermella nos beizos, sutil e delicada. O conxunto expositivo
medra aínda até as trescentas setenta e seis pezas ante a exposición como Árbore da vida, en Vigo, 2019 3. As expresións das pezas,
e sobre todo os seus xestos, son o máis destacado delas, para dar
co ton axeitado de actores nas variadas escenas de xogo, dominio e poder, que é no fondo unha celebración da expresión dende
o corpo, dos «mitos máis ancestrais do inconsciente colectivo

humano» 4, como se ten escrito. Todo elo con moita elaboración,
numerosos debuxos facéndoas por veces «incluso con plastilina
para jugar con las tres dimensiones», dixo na inauguración o artista. Dispúxoa alí en diferentes salas cun corredor común dianteiro
unificador, debendo decidir colocala fragmentada, perdendo a
desexada disposición compacta.
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Trala necesaria adaptación ao espazo vigués, fluíndo con flexibilidade, chega a Ourense como Oxímoron. A árbore da vida, outra volta
de torca. Ante todo no espazo, ao ser nunha soa sala, a principal do
baixo do Centro Cultural da Deputación. Nela conséguese a sensación buscada de masa e horror vacui, fundamento da narrativa
buscada. É rectangular, con dúas portas exteriores, que definen a
disposición da exposición. Fronte da principal colocouse a gran raíz
con homes e mulleres arredor e enriba dela, significada peza dende as súas dimensións definitoria do título conceptual da mostra.
A instalación separa en dúas partes case simétricas a gran sala,
dispoñéndose en cadansúa das ás catro escenarios principais en
mesas. En cada unha delas hai accións diversas, e sobre os bancos
exteriores diversas tallas de espectadores que miran. Son os activos e pasivos da terminoloxía De la Vega. Mesas e bancos feitos
polo artista, en madeira natural, para crear subescearios, con algo
de pintura naquelas primeiras que fixo, son parte indispensable na
contemplación da macro instalación.
Diante da porta lateral dispúxose outra gran raíz, con nenos desta
volta, o Preludio, grupo que concita as miradas de tres fermosas
figuras femininas no chan, a modo das Gracias. E ao seu carón un escenario o piso/mesa con singular rampla de acceso pola que trepan
homes e mulleres. No centro nove figuras-tronco formando bloque,
masa, que xa ensaiara o mestre de orixe lucense na exposición Adverbios de modo, 2014. Hai escenas de masculinidade escatolóxica,
de baile, con tocamentos explícitos, parellas homosexuais, grupos
lésbicos, un tocarse, un ulirse, con rostros simiescos nalgunha
peza; e os grupos da muller levantada, o dos castellers, un sobre

os ombros doutro, para facilitar unha aproximación sexual explícita coa muller disposta baixando das alturas, e ao inverso outra
na outra punta da sala cos homes revoando literalmente sobre as
mulleres... accións todas nas que os corpos falan dende a forza e os
instintos primarios. Ao seu carón nos laterais da sala, hai escenas
diferenciadas e complementarias, que destacan actitudes, os nenos xogando, parellas enfrontadas ou de costas, un home levando
nos ombros unha muller... Así a do home que mira con asombro cara
a muller vestida de La Vida. Velaquí moito do elenco de De la Vega,
do seu interese, o dos seres vivos, «o que respira, o que se move e
morre... ten as características da propia vida». E sempre «na zona
de contacto co espectador. Pero ten que quedar claro que ao final
hai que entenderse co espazo e situar a obra nel».
Tense asociado a obra dende a pasada exhibición coa obra El jardín
de las delicias de El Bosco, forzada relación máis dende o número
de figuras, que da temática dela, unha composición adaptada a
un tríptico e sintaxe sintáctica. O paralelismo achégase máis á La
comédie humaine de Honoré de Balzac, quen quixo facer máis de
cento trinta novelas interconectadas. Máis poderiámola situar na
estrutura dunha casa simbólica na que os cuartos/mesas se unen
segundo un orde de puzle. Así falou Georges Perec da súa fulcral
obra La vida instrucciones de uso (La Vie mode d’emploi) ,1978. Un
ronsel que se asenta máis en La Condición Humana, de Hannah
Arendt, 1958, que a de André Malraux, 1933.

III.
Mais, ú-lo oxímoro? 5 Árbore da vida. Todas estas as obras, e as que
virán, que a serie segue aberta segundo asegura, son a vida, todas
de madeira. Por conseguinte, estamos ante a Árbore da Vida. Unha

Árbore que tivo follas e cortiza, con froitos, e foi refuxio e vivenda
de paxaros, animais e xente. Abrigo, acubillo e abeiro. A emoción
de sentilo vivo, un lembrar o que somos. A orixe do tema arranca,
como é lugar común na nosa cultura, do libro do Xénese do Antigo
Testamento, 2, 8-9: «El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al
oriente, y en el puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo
brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver, y buenos de
comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto,...»; máis a
cita bíblica segue, «...y el árbol del conocimiento del bien y del mal.»,
co que podemos comezar a entender. O ben e o mal. René Magritte,
1935, pinta un cadro sobre un cabalete representando exactamente o mesmo que oculta, obra que é ademais dun cadro dentro dun
cadro unha indagación arredor da traizón das imaxes, pois todo ser
humano está obrigado a ver a realidade polos sentidos, malia cando
nos poidan enganar. 6 Así Los árboles te enseñarán a ver el bosque, 7
o bosque da vida. É simple, a trama da vida, unha visión humana e
humanista dende os seus dedos de leñador. Que «todo era verdad
bajo los árboles...», 8 como asegurou o poeta.

5. Festina lente, o do impresor do Renacemento italiano Aldo Manuzio: “apresúrate despacio”.
6. La condición humana, cfr. CALVO SANTOS, MIGUEL. Disponible en: https://historia-arte.com
7. Obra recente do coñecido naturalista Joaquín Araújo, Ed. Crítica, 2020, Barcelona.
8. GAMONEDA, A NTONIO: Esta luz: poesía reunida (1947-2004), Galaxia Gutenberg, 2 vols., 2019.
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Á LVARO DE L A VEGA
P a r a d e l a ( L u g o) 1 9 5 4

E X P O S I C I Ó N S I N D I V I D U A I S (ESCOL M A)
2022

2019

Oxímoron. A árbore da vida.

2007

Galería Ana Vilaseco. A Coruña.

Centro Cultural Marcos Valcárcel. Deputación Ourense.

2006

Álvaro de la Vega. Centro Social Caixanova. Vigo.

A árbore da vida. MARCO. Vigo.

2005

Centro Cultural da Deputación de Ourense.

2004

Álvaro de la Vega. Galería Espacio 48. Santiago de Compostela.

2003

Galería Por Amor á Arte. Porto, Portugal.

Pronomes reflexivos. Galería de arte do Convento

do Espírito Santo. Loulé, Portugal.
2018

As partes e o todo. Galería La Catedral. Lugo.

2017

Desinencias. Moret Art Espacio. A Coruña.

2015

Atalayas. Galería Dua 2. Vigo.
Atalaias. Ou espazos lixeiros. Ou como mirar a quen mira.

Álvaro de la Vega. Museo Provincial de Lugo.
2002

Galería Cuatro Diecisiete. Madrid.

2001

Álvaro de la Vega. Museo Barjola. Gĳón.

Galería Clérigos. Lugo

2000

Galería Sargadelos. Ferrol.

2014

Adverbios de modo. Moret Art Espacio. A Coruña.

1999

Galería Clérigos. Lugo.

2012

Emerxentes. Citania. Santiago de Compostela.

1998

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. A Coruña.
Palacio de Congresos y Exposiciones. Madrid.
Casa da Parra. Santiago de Compostela.

Transversais. Clérigos. Lugo.
2010

Adverbios de lugar. Moret Art Espacio. A Coruña.

2009

Puntos de encontro puntos de fuga. Biblioteca Ánxel Casal.

1996

Galería Sió Levy. Barcelona.

Santiago de Compostela.

1995

Casa de Galicia. Madrid.

Galería PM8. Vigo.

1991

Galería Tom Maddock. Barcelona.

2008

E X P O S I C I Ó N S C O L E C T I VA S (ESCOL M A)
2018

É de pau, é de pedra. Biblioteca FCT NOVA. Lisboa. Portugal.

2017

Álvaro De la Vega e Vítor Ribeiro. Barcelos. Portugal.
Buen camino, good way. Fundación Exponav. Ferrol.
Animalium. MIHL. Lugo.
Bo Camiño. Igrexa da Universidade. Santiago de Compostela.

2016

Simposio de escultura en mármore. Matosinhos. Portugal.
Ultreia. Bo Camiño. Sarria. Lugo

2014

ART MADRID. Moret Art Espacio.

2013

ART MADRID. Galería Montenegro.
45 días in situ. Galería Visol. Ourense.

2012

Reflexarte. Itinerante.

2011

73x73x273. A irmá do sono. Santiago de Compostela. Lugo.
Espacio Atlántico. Vigo.
10 Visiones contemporáneas. UBS España. Madrid.

C O L E C C I Ó N S (ESCOL M A)

Paradores de Turismo de España. Colección artística.
Museo de Belas Artes de A Coruña.
Museo Provincial de Ourense.
Museo Provincial de Lugo.
Domus, Casa do Home. A Coruña.
Fundación Caixanova.
Colección de Arte Contemporáneo Gas Natural-Unión Fenosa.
Universidade de Santiago de Compostela.
Deputación Provincial de A Coruña.
Concello de Vigo.
Xacobeo. Santiago de Compostela.
Fons d’art Caixa de Barcelona.
Fondos de Arte Caja Postal. Cuenca.
Fons d’art Universitat de Barcelona.
Museo d’Art Contemporani de Barcelona.
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