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Vicente Risco

O Orientalismo



VICENTE RISCO
( Ourense 1884 1963)

1905 1920
Etapa xuvenil de Vicente Risco:

ORIENTALISMO



1900 1913
Risco, da man de Primitivo
Sanjurjo descubre o misterioso
mundo do oriente misterioso:

A teososfía





1913 1916:

Vicente risco marcha a
Madrid:

Tertulia Pombo /Roso de
Luna / Autores Alemáns



1913 1920:

Vicente risco volta a
Ourense e escribe:
Las tinieblas de Occidente.

Do estraño caso que lle
aconteceu ao Doutor
Alveiros (1919)





Do caso que lle
aconteceu ao Doutor

Alveiros
A orixe



21/12/1905



KV 46
Descóbrese no ano 1905 por  E. J Quibell que traballaba baixo a 

dirección de Theodore Daivis. 
O 11 de febreiro de 1905 entraban na tumba

dos  bisavós de Tutankamón Davis, Maspero e A. Weigall.
A tomba estaba case intacta e presentaba un interesante e completo enxoval
funerario. Foi o descubrimento máis importante do V.R ate o de Tutankamon, 

O 24 de novembro de 1922.

1905





Tuya Yuya

Tiye

Mutemuia Tutmosis IV

Amenofis III

Amenofis IV
Akhenatón

Nefertiti

Preferida

Totankhamon



KV 54

O21 de febreiro de 1907,
O arqueologo Ayrton

Descubre un pequeño burato,
O seu xefe, Davis di que é a
Tumba de Tutankhamón…



KV 54



KV 62

1922

04/11/1922

















Do caso que lle
aconteceu ao Doutor

Alveiros
A trama





1. DEVOLVER O MOVEMENTO
A UNHA MOMIA



A misión consiste en atopar un rescrito
para devolver o movemento a unha momia
enfaixada e embalsamada
polos antigos exipcios.
Se vostede atopa o rescrito,
gaña os 30.000 pesos.
Rógolle o maior segredo



O Señor Dehemel
é un tolo e un ignorante.
É un tolo por ter unha momia exipcia na casa
e querer que a momia volva á vida.
E é un ignorante por non saber
que os antigos exipcios xa tiñan un rescrito
para volver a vida aos mortos:
o “Libro dos Mortos”





só serve para devolver a vida aos mortos
dos tempos dos faraóns.
Hoxe ese rescrito non serve para nada



o que eu pretendo é máis sinxelo:
quero devolver a un corpo seco e enfaixado
a liberdade de movemento que o bárbaro
proceso da momificación lle roubou.



2. O RESCRITO





CONTRAPOSICIÓN
ALVEIROS / DEHMEL

“O Ka se mete algún tempo
Na momia ou minicreque”

“…Que ten unha momia expcia
e quere facela vivir…”

LIBRO DOS MORTOS
“Ritual funerario  que contiña

Oracións necesarias para asegurar
a outra vida”

ALVEIROS

DOTAR DE VIDA
“RESUCITAR A MOMIA”
“Asegurar a outra vida”

DEHMEL

DOTAR DE MOVEMENTO
“Volver o movemento unha

Momia enfaixada”

“O rescrito ese era para vivificar a momia
facendo que o “dobre” se xuntase de

novo con ela”



TERRA

KAMA-LOKA
Corpo Astral

KA (Pantasma invisible completamente igual
ó corpo vivinte do home)

DEVAKAN

Físico e carnal

Plano Mental
BA ¿Alma?

TEOSOFÍA DE RISCO

“O Ka se mete algún tempo
Na momia ou minicreque”

“…Que ten unha momia expcia
e quere facela vivir…”

LIBRO DOS MORTOS
“Ritual funerario  que contiña

Oracións necesarias para asegurar
A outra vida”

ALVEIROS

(+/-200-300 anos)

(+/-1000-1500 anos)



ZENZAR

QUIPOS DO
PERÚ

GLIFOS
MAYAS

XEROGLÍFICOS DE
HENUES

CUÑAS DE
OANNES

RUNAS
NORDICAS

CUP-MAPS

CHINA SUMERIA

ESCRITURA DO 
RESCRITO DE ALVEIROS







3. A VISITA A DEHEMEL



O Señor Dehmel é un esqueleto!









O home, só alcanza a perfección
cando perde toda a carne
e se converte en esqueleto,
xa que a carne impide que o corpo se mova.
Cando o home perde a carne
e se converte en esqueleto,
queda libre para poder moverse
e bailar a Danza Macabra.
No mundo de ultratumba. Estimado Alveiros.



4. CHUBU, TOTANKHAMÓN

E a causa de que o faraón non 
poidese bailar a Danza Macabra





Ib O CORAZÓN



A SOMBRA





KA

O ka



O bA



O akh































































5. ULTRATUMBA




















