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PAULA BARROS

PONTEVEDRA. «Esta tarde inau-
guramos unha exposición que 
destaca pola forza creativa da xu-
ventude e pola súa expresión vital 
e arriscada. Coas obras selecciona-
das miramos ó futuro e deixamos 
que o carácter visionario da arte 
nos trascenda e nos abra novas 
dimensións vitais, o que signifi -
ca contar con novas linguaxes de 
entendemento. Eu véxoo como 
unha renuncia ó superfi cial e un 
acomodamento á seguridade do 
coñecido».

Con esas declaracións Francis-
co López, director xeral de Promo-
ción e Difusión da Cultura, abría 

Chega o futuro, chega ‘Novos Valores’
▶ O novo edifi cio do Museo acolle desde onte as 40 obras fi nalistas do certame anual da institución

▶ Entre as pezas atópanse as dos seis premiados, que recibirán unha bolsa de 6.000 euros para completar a súa formación 

A mostra está composta por 
11 fotografías, 8 pinturas, 
7 esculturas, 7 vídeos, 4 
debuxos, 2 gravados e unha 
obra clasifi cada como ‘varios’

as portas á exposición ‘Novos Va-
lores. Obra seleccionada’, onte en 
Pontevedra. A mostra recolle as 
creacións de artistas considera-
dos como novos talentos das artes 
plásticas pero iso sí, naturais de 
Galicia ou residentes na comuni-
dade.

A compilación, que se exhibe 

na sala de exposicións temporais 
do novo edifi cio do Museo, consta 
das 40 obras fi nalistas (once foto-
grafías, oito pinturas, sete escul-
turas, sete vídeos, catro debuxos, 
dous gravados e unha obra clasi-
fi cada como ‘varios’), de entre as 
290 presentadas a concurso e en-
tre as cales se inclúen as seis pezas 
vencedoras, que recibirán unha 
dotación de 6.000 euros e que este 
ano corresponden a Miguel Cuba 
Taboada, na categoría de debuxo; 
Manuel Mas Martín-Cortés, en 
escultura; Josefa Muruzábal, en 
pintura; Miguel Núñez Martínez 
(presente no acto inaugural), en 
audiovisual; Sheila Pazos Silva, en  

fotografía; e Iago Eireos Franco, 
felicitado por recibir o premio es-
pecial de pintura ‘José Fernández 
López’.

‘Novos valores’, que nace no ano 
1982 coa intención de promover as 
actividades culturais e manifesta-
cións artísticas, é o certame máis 
antigo de Galicia e o seu labor está 
avalado pola cantidade e categoría 
dos artistas que, ó longo dos anos, 
formaron parte desta exposición.

REFERENTE. «Esta obra é un dos 
eventos do verán, que serven 
como referente para que os visi-
tantes que recibe a cidade cada 
ano acudan a Pontevedra con máis 

placer», comentou a alcaldesa en 
funcións, Teresa Casal, que dixo 
tamén que «debemos apostar pola 
economía creativa, na que prima 
a cultura e a creatividade, porque 
desa forma comezaron moitos dos 
artistas que recibiron estas bolsas 
durante todos estes anos, algo que 
ademais lles serviu para convertir-
se en artistas de renome».

A obra, que permanecerá no 
Museo ata o 13 de setembro, po-
derá visitarse de 11.00 a 14.00 e 
de 17.00 a 20.00 horas durante o 
mes de agosto, e de 11.00 a 14.00 e 
17.00 a 21.00 horas en setembro. 
Domingos e festivos só permanece 
o horario matinal. 

A exposición, que se exhibe na sala de exposicións temporais do Museo, estará aberta ó público ata o vindeiro 13 de setembro. ROSA GONZÁLEZ

Este concurso nace no ano 1882 para promover a cultura e serviu como despegue de moitos virtuosos que, tras obter a beca, lograron ser artistas de renome . ROSA GONZÁLEZ
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