
ARTE MUD
arte en risco



De sempre, Vicente Risco, sentiuse atraído polas artes plásti-
cas. Nomeadamenta polas vangardas. Escribía no nº 114 de 

A Nosa Terra (20-III-1920)

“ A Arte, ou espresa o que o artista leva dentro do seu espri-
to, ou simplemente crea fóra dil obxectos, cousas novas, coas 
que veu enriquecelo mundo engadindo algo ao traballo 
creador da Natureza. Hai, pois, unha arte de <<espresión>> 

e outra de <<creación>>. O distinguilo é fundamental”

E esta reflexión simple mais profunda, como caseque todo o 
pensamento “risquián”, soubo transmitila a aqueles artistas 
novos que acudían xunto do vello mestre para que alguén, 
na noite longa do franquismo, lles explicara o significado da 

creación e da vangarda.

Querendo ser fiel ao legado de don Vicente, a Fundación que 
leva seu nome e custodia o seu legado, abre as portas ao co-
lectivo ARTEMUD sabendo que tanto el, como o seu fillo An-
tón, desexarían estar con nós falando de arte e de vangarda.
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ARTE MUD
PROTOCOLO DE EMERXENCIA PARA ACOMETER MUÍÑOS.

(A modo de presentación, SEN MANIFESTO)
 __________________________

Maré Arte Mud? Mud Dadá? Maëlstrom xirando? Xira-xira, engule 
ironía, humor, tranvía, xiratoria saudade, crítica -política, cultural, 
artística-, reflexión, compulsión. aS vOCES vISITADORAS SEMPRE 
oBSESIVAS, a infinita calma de alomenos unha décima de segundo. 
Nós: inadaptados, inadaptábeis? O xinete azul caeu do cabalo / O 
cabalo voou polo chan. Equs Mud? Mud Danza? Figuración, Simbo-
lismo, textura, tactilidade, a guerra, a espada, o tendón de Aquiles, 
os guerreiros de ARMEÁ, un CASTRO, aquela paisaxe, a túa infancia, 
lembrarse. Mic Mud? Mud Mur? Mud Show? Buques trasatlánticos, 
veleiros mediterráneos, piraguas baixo as pontes do Arnoia... Gre-
cia, Sudamérica, Galicia. A nube, o Sol. Esencialidade, ensoñación, 
construtivismo, concepto, intuición... Unha PORTA, unha PONTE, 
unha NAVE? EQUIPO, GRUPO, BANDA MUD? Fluidos ou  reticentes, 
acovardados ou salvaxes?  Grande roda da noria, unha montaña, 
Rusia. Círculos. “A actividade propiamente metafísica desta vida”? 
Un pretexto para o xogo sen fin? Mito, Cosmos, Abstracción, Orien-
te, o Carnaval, o Océano, os Atlantes, a Auga. Pureza, idealización, 
esquematismo. Arca, cofre, EXPLOSIÓN MUD? Filosofía, Poesía, Ma-
teria. O animal. A identidade de barro. Des-estruturas. Más Mud? 
Conglomerados? Ramificación, expansión dendroide? Que di o son 

do martelo de Hefesto? Di Mud? ARTE MUD!

Veñan, pasen, vexan !!!



XAVIER CUÍÑAS|ARTEMUD

O escultor demiurgo provocara un gran-
de estouro Big-bang. Soaba unba Big 
Band, as nubes muxian a la va vizosa dos 
volcans. O escultor humano mergullou 
polo interior do caos; voou coma unha 
aguia; e atopou a harmónica orde da be-
leza. O escultor creador -madeiras, pedra, 
metal compuxo a música dos planetas, 
dos átomos, das galaxias. Descubriu o 
silencio, inventou as dimensións, arte-
llou o baleiro. O escultor Odiseo viaxou 
dende o tempo sin tempo ao pais dos 
mil rios. Púxolle nome ás cousas. Para 
sí propio, decidiu o de Xavier Cuiñas. O 
escultor Prometeo rouboulle a esfera, o 
movemento e mais a enerxía aos amos 
estériles da vida. Sementou de embrións 
fecundos o espazo ... para estouparen de 
feraz ledicia nos miolos atentos do espec-

tador espelido.

Álvaro Lago



RAUL DINIZ|ARTEMUD

O artista plástico Raul Diniz, manéxase 
dende a pintura, escultura, creacións de 
escaparates ata escenarios. As súas obras 
están marcadas pola cor intensa e a uti-
lización de materiais inusitados. Ultrapa-
sou fronteiras con traballos presentados 

en Brasil, España, Portugal, Francia.

Hoxe situado en Allariz, despois de par-
ticipar por segunda vez no festival inter-
nacional de xardíns coas súas esculturas 
xigantes, inspiradas en traballos realiza-
dos nos carnavais brasileiros, volve facer 
os carnavais da illa de Madeira ademais 
de varias exposicións de pintura por toda 

a Península Ibérica.



MANOLO FIGUEIRAS|ARTEMUD

Nacín en México en 1961 e dende os cinco anos vivo en Ourense.
Estudei gravado na Escola de Artes Aplicadas de Madrid e Historia da Arte na Universida-
de de Santiago. Na actualidade son catedrático de debuxo no Instituto Torrente Ballester 

de Pontevedra.
A miña actividade céntrase fundamentelmente no campo da pintura. Teño participado 
en diversas mostras individuais e colectivas como Paralelo 42, Espello do interior, Galicia 
Terra Unica ou Casus Belli. Tamén teño escrito textos sobre crítica e teoría da arte publi-
cados en prensa, revistas ou catálogos de caracter institucional. Son o autor das placas 
urbanas que en Ourense marcan o roteiro literario baseado n’A Esmorga de Eduardo Blan-
co Amor e teño realizado ilustracións ou gravados para as poesías de Rosalía de Castro, 
Antón Riveiro Coello, Manuel Outeiriño, Xosé María Alvarez Cáccamo ou Gabriel Ferrater.



EVA CASADO|ARTEMUD

As miñas series de debuxos a tinta chinesa e 
acuarela viran contorna a temas que se inspi-
ran na etnografía e na mitoloxía. O entroido, 
o rito do abellón , crenzas sobre o escornaboi 
ou o minotauro son algúns dos mundos que 
represento de forma figurativa e imaxinaria, 
creando atmósferas e mundos cargados de 
penumbra e misterio. O home sempre interac-
túa co animal nun baile ou refrega que pro-
pón unha reflexión sobre a súa relación coa 

súa parte natural e salvaxe.



MIGUEL KARBALLO|ARTEMUD

Nace en 1951 na aldea de Surrego de Buciños (muni-
cipio de Carballedo), zona de Chantada. Lugo.

En 1956 coa súa familia trasládase a vivir ás terras 
d´Os Chaos de Amoeiro. Ourense.

En 1969, aos seus 18 anos, marcha a Madrid co fin de 
proseguir a súa preparación na arte da pintura, 

afición que viña tendo dende a infancia.
Asume relativamente cedo unha formación autodi-
dacta como artista e como persoa unha vez que se 

convence de que das academias e dos mestres tamén é necesario as veces “desaprender “ 
para poder chegar a ser un mesmo, e que os títulos na arte e na alma das persoas non supo-

ñen gran garantía de cousa ningunha.
En 1971, naquel Madrid aínda dos tempos de Franco, tomou a decisión transcendental de

se xogar o tipo asumindo de alí en adiante a pintura xa definitivamente como a súa
profesión.

Coa interese pola arte de pintar sempre compartiu o interese pola arte de escribir tomada 
tamén coa mesma liberdade. Así, unha vez cumpridos os seus 50, decide dar a coñecer 
esta faceta publicando, por autoedición, algúns libros: “UN BÁRBARO EN ATENAS”  (ensaio 
sobre a nosa cultura e fes Occidentais), “SOCIOECONOMÍA HUMANIZADA” (unha proposta 
sociopolítica e económica máis ideal) e, ultimamente, “A RÓTA DOS GÁNSOS” (a súa primei-
ra novela, un relato autobiográfico dun persoeiro que di habitar dentro de si. De momento 

só en edición online) 
Entre infinidade de traballos alimentarios que tivo que asumir ao longo de súa vida, com-
prácese en destacar especialmente o de debuxante de arqueoloxía que desempeñou du-
rante doce anos, por a gran relación que lle supuxo coas, para el, admirábeis obras saídas 

das mans dos seus antepasados e as diferentes culturas que viviron.

Nesta xa longa traxectoria como pintor, ten realizado diversas exposicións individuais en
distintos espazos e lugares, participou en innumerábeis colectivas. E, por iso, porque a pin-
tura é tamén o seu principal sustento, as súas obras atópanse en coleccións privadas e pú-

blicas de Galiza,  Estado Español, Grecia e noutros países.



XAIME PIÑEIRO|ARTEMUD

Nado en Allariz en 1964. Pasou 
o tempo dende aqueles primei-
ros xogos da infancia onde a cor 
tinguía de ledicia as primeiras 
experiencias pictóricas, anos de 
búsquedas, experimentacións 
e achados como o da cerámica, 
arte telúrico e ancestral que cal-
mou as  miñas ansias creativas, 
terra, auga, lume e ar, catro ele-
mentos en comunión co home, 
nun intento de trapasar a reali-
dade ... e o tempo, inexorábel, in-
quietude avisal, sempre presente 

na miña obra.



SULA REPANI|ARTEMUD

Naceu en Atenas en 1959 de pais orixina-
rios da illa de Lesvos.

Estudou na Escola Superior de Belas Artes 
de Atenas, entre 1979 e 1984, especializán-

dose en pintura bizantina e fresco.
En 1986 veu a España cunha bolsa de estu-
dos do estado grego para estudos de post-
grado. Dende ese ano vive en Galiza, des-
pois de ter vivido un tempo en Barcelona.
Ten realizado exposicións en diversas ga-
lerías privadas e públicas de todo Galiza e 
outras partes do Estado Español, así como 
tamén en Grecia e nalgúns outros países 
de Europa. A súa obra figura en coleccións 
privadas e públicas destes países así como 

noutras partes do mundo.      



SEO|ARTEMUD

Son natural de Ourense. Licencieime en 
Filosofía no ano 1995. Investiguei a vida 
dos fareiros. Editei poesía cos compañei-
ros de “Letras de Cal”. Seguín un circo por 
toda a xeografía española. Fixen radio nun 
municipio da provincia da Coruña e nun-
ha radio libre de Santiago de Composte-
la. Debuxo dende que teño uso de razón 
e pinto ao óleo dende a miña época de 
estudante e camareiro. A miña última ex-
posición, na Galería Visol de Ourense, foi 
“Renacemento Íntimo”, un exercicio moi 
persoal de comprensión das leis da “con-
tinuidade plástica”. Coñezo a meirande 
parte de ARTE MUD dende hai case unha 
década. Na actualidade,tremendamente 
excitado polos textos teóricos de Mark 
Rothko, tento actualizar a linguaxe do 

mito na miña última obra.



ANTONIO SORIA|ARTEMUD

Antonio Soria Rocafort nace en Alcalá de Henares o 
15 de novembro de 1953. En 1973 abandona a carrei-
ra de arquitectura para dedicarse definitivamente á 
pintura. Realiza estudos de debuxo, pintura e grava-
do nas academias Miguel Anxo de Alcalá de Henares, 
Infantas de Madrid e na Escola F. W. Buri de Ámster-
dam. Traballou de profesor de debuxo no colexio das 
Escolapias de Alcalá de Henares e como decorador de 
cerámica no taller de Carlos Chacon de devandita ci-
dade. En 1978 trasládase a vivir a Galicia, á aldea de 
Ou´ Xen (Vilamarin) na provincia de Ourense. Traba-
llou de debuxante para o Museo Arqueolóxico de Ou-
rense. Dende 1999 reside na vila de Allariz. Participou 
en numerosas exposicións individuais e colectivas en 

España e o estranxeiro.



JORGE VARELA|ARTEMUD
Jorge Varela (Allariz, 1971) é escultor. Realiza as 
súas primeiras exposicións nos anos 90. A súa 
obra vinculouse nos últimos anos ás políticas de 
represión do corpo e ás dos seus espazos de re-
lación, baseado formalmente na representación 
dun “eu” que é sempre “outro”, inestábel, cambian-
te ou ausente. A partir dunha visión irónica, que 
non exclúe certo cinismo e que é ao mesmo tem-
po crítica deste, os seus obxectos estabelecen co-
rrespondencias con outros xa existentes, que van 
dende a percepción do estético no cotiá ás súas 
numerosas alusións á historia, filosofía e teoría da 

arte recente.



XAVIER VARELA|ARTEMUD

Son artista de formación autodidacta, pintor naturalista que se 
apoia na figura e na paisaxe, permitindo ás veces que nas teas 
as formas fuguen tímidamente cara á abstración; estudei foto-
grafía e intereseime por diferentes técnicas de gravado. Fixen a 
miña primeira exposición aos 14 anos no Liceo de Ourense. Teño 
feito incursións na decoración escenográfica, e a parte de óleo 
e acuarela, traballo murais de parede e ilustración. Ultimamente 
intereseime na didáctica da arte e dou clases de debuxo e pintu-

ra no meu taller de Allariz.




