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Marinieves
Acrílico sobre lenzo
80 x 64 cm
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Crucifixión con queimada
Acrílico sobre lenzo

130 x 160 cm
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S/T
Acrílico sobre lenzo
100 x 81 cm



S/T
Acrílico sobre lenzo

163 x 96 cm
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S/T
Técnica mixta sobre lenzo
170 x 170 cm
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S/T
Técnica mixta sobre lenzo

160 x 160 cm
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S/T
Técnica mixta sobre lenzo
100 x 81 cm
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S/T
Técnica mixta sobre lenzo

130 x 81 cm
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S/T
Técnica mixta sobre teas
110 x 92 x 12 cm
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S/T
Técnica mixta sobre teas
113 x 95 x 12 cm
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S/T
Técnica mixta sobre teas

90 x 110 x 12 cm
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S/T
Técnica mixta sobre teas
153 x 117 x 14 cm
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S/T
Técnica mixta sobre teas
114 x 94 x 12 cm
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S/T
Técnica mixta sobre teas

154 x 122 x 12 cm
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O Museo Municipal, acolle nas súas salas I e II a exposición

Obra matérica de Zeta.A natureza falseada das escultopin-

turas, concibidas holisticamente como obra de arte total,

cunha preocupación polas conexións espirituais e emocio-

nais e os sistemas físicos, sociais, culturais e lingüísticos. É

este sinerxismo dos materiais, os vernices e a policromía

que funciona como unha organización harmónica entre

estrutura, material e idea a través dun refinamento visual

e a abstracción racional do concepto. Parte da experimen-

tación xestual e performativa cos materiais encontrados,

integrados nun magma compacto e alusivo, comprome-

tido, véxase 1936 instalación que remite á  memoria histó-

rica, á reconstrución dun enterramento improvisado dun

dos mortos daquel ano represaliados e abandonados ten-

tando arrebatar a dignidade coa que naceron. Esta arre-

piante obra amplíase e refórzase coa xanela enreixada da

sala II que contribúe a esa idea de perda humana da liber-

dade ou confinamento, celosías e barrotes que propoñen

o diálogo de materiais e espacialidade e experimentación

entre oco e masa anticipado por Moore. A través desta re-

trospectiva pódese percorrer a evolución estilística do autor

así como a transformación do estilo, conceptos e intereses

plásticos mediante unha renovación da linguaxe. Partindo

dun estilo figurativo protagonizado pola liña do contorno,

un modelado gráfico de trazo nervioso e perfil expresionista

cun virtuosismo de liñas encriptadas e resolutivas, un de-

buxo rotundo e expresivo de escenas costumistas e unha

revisión da linguaxe expresionista sintética ou analítica e

unha estética do inacabado na soltura e ironía das figuras

na súa filigrana de tinta india iluminada por acrílico e a in-

fluencia de Cezànne na articulación e estrutura do deseño,

así como a descomposición en harmonías abstractas dos

volumes naturais. Esta etapa dos 80 está definida por un-

has crucifixións de carácter surrealista nas que expresa

con ávida crueza a crueldade do home sobre o home e a

través da ironía esa bacanal sen razón de morte e vida

cunha ferocidade orxiástica, garabatismo expresionista e

trazos dominados polo empaste e o movemento así  como

a alternancia cromática de negros, sombras e iluminacións.

É o comezo dunha ardua investigación que parte do ex-

Nichos ecolóxicos en tempos de crise 
ZETA MOSTRA A SÚA  «MATERIA ARTÍSTICA» NO MUSEO MUNICIPAL DA CAPITAL OURENSÁ 
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presionismo abstracto estadounidense posterior á Se-

gunda Guerra Mundial e do action painting ou pintura xes-

tual de Jackson Pollock, herdeiro da formación pictórica de

Gorky ao que Zeta rende homenaxe mediante unha insta-

lación na que mostra o bote de esmalte sintético industrial

e unha obra inmersa coa técnica do dripping creada por

Pollock quen no xogo de palabras denominou Jack The

Dripper como analoxía con Jack The Ripper (Jack o destri-

pador). Nesta liña o que Zeta propón nas súas obras non é

unha imaxe senón un feito, o resultado dunha acción. In-

formalismo  matérico que abraza distintas correntes: pin-

tura matérica e Fautrier e Dubuffet, espacialismo de Fon-

tana, arte brute póvera na inclusión de materiais non

pictóricos na obra de maneira construtiva e estrutural como

area, tea de saco (Tàpies), Saura, neoexpresionismo de An-

selm Kiefer, chatarra, latón, madeira, serraduras, teas (Milla-

res) materiais que presenta como a obra en si, isto é, non

é unha pintura representativa na que se procura unha es-

cenificación do tema narrativo senón unha obra que se

presenta como un todo construtivo no que o artista actúa

sobre a obra destruíndoa en parte con cortes, perforacións

ou desgarres. A composición diferénzase entre zonas con

materia e zonas sen textura, o baleiro. Area e aglutinantes

con pigmentos e elementos atopados como Arroyo Ceba-

llos, Luis Feito e Burri, a solemnidade de Boltanski cuxo

cuestionamento entre o ausente e o presente, o senti-

mento de perda e a desolación do desapego aproxímase

á arquitectura ao límite da abstracción e nas experimen-

tacións que Zeta traslada á súa obra como unha experien-

cia física e psicolóxica que cuestiona a natureza e o sentido

da humanidade. O impacto emocional que traslada ao es-

pectador é estarrecedor na deshumanización do corpo tra-

ducido a farrapos de tea. Sorprendente escultura. Os ma-

teriais orgánicos da cortina de eucalipto, epiderme e cortiza

contrastan co trompe l-oeil do poliespan como simulacro.

Matérica é unha das máis interesantes e brillantes propos-

tas expositivas. 

TAREIXA TABOADA

(Texto orixinal en castelán) 

La Voz de Galicia
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S/T
Técnica mixta sobre teas
138 x 198 x 12 cm



23





25

S/T
Técnica mixta sobre teas

94 x 114 x 12 cm
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S/T
Técnica mixta sobre teas

114 x 94 x 10 cm
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S/T
Técnica mixta sobre teas
114 x 94 x 10 cm
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S/T
Técnica mixta sobre madeiras

24 x 30 x 12 cm

S/T
Técnica mixta sobre madeiras

37 x 43 x 11 cm

S/T
Técnica mixta sobre madeiras
96 x 45 x 9 cm
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S/T
Técnica mixta en chapa sobre madeira
52 x 41 x 10 cm
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S/T
Técnica mixta teas sobre caixa de madeira

51 x 30 x 18 cm
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Retorna sen terse ido o artista, presente

dende a súa silandeira vida onde o mundo

se chama Bouzas, en Maside. Ata alí

chega,a lene sombra do berce de Víctor

Campio Pereira en Garabás, poeta falecido

en Ourense hai un ano, que sentía a terra

de Barbantes e o seu monte mítico, o San

Trocado, como propia. Así tamén Abelardo

Manuel Rodríguez López, o artista do que

falamos, quen extrae de Dacón, onde naceu

en 1948, o sentimento e a forza telúrica. Al-

cumado o ZETA no seu contorno, fixo do

nome a súa bandeira na arte. Fondamente

individualista, gusta de ir ao seu, e andar

sobre os seus pés, por máis que na arte

non deixe de ter lido e visto, e por conse-

guinte feito unha escolla. Unhas ensinanzas

sumarias en Vigo a comezos dos anos se-

tenta contan como os inicios da súa praxe

plástica. Nesta o debuxo e a pintura confor-

man unha primeira e ampla fase pictórica

de proxenie figurativa, que vai virando cara

á experimentación non figurativa abstracta

cara ao cambio de século. Son os anos en

que lle amosa os seus traballos ao galerista

José Souto, quen o encamiña cara a diver-

sos certames pola xeografía española. Así

o fai dende os trinta e catro aos cincuenta

e un anos, iter que deixa ás portas do 2000.

Levaba bodegóns, paisaxes ou figuras para

o certame de Arte xoven galego de El Corte

Inglés en 1982; o IXº Premio Nacional Adaja
de Pintura, Ávila, en 1988; o Premio Fausto

Culebras de pintura, Cuenca, en 1991 e no

mesmo ano o Premio Concurso Vila de Bil-

bao. E nos anos noventa acudiu a certames

en Galicia, caso da Bienal de Arte de Ponte-

vedra sección Novos Valores, en 1992 e 1994,

O regreso de ZETA
FONDAMENTE INDIVIDUALISTA, GUSTA DE IR AO SEU, E ANDAR SOBRE OS SEUS PÉS, POR MÁIS QUE
NA ARTE NON DEIXE DE TER LIDO E VISTO, E POR CONSEGUINTE FEITO UNHA ESCOLLA 
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e o IIIº Premio pintura Eixo Atlántico do No-
roeste peninsular, Vigo, en 1999. Esta é a

súa segunda exposición individual, sendo a

primeira en Ourense. Por iso ten un carácter

de retrospectiva, relevante criterio dende o

que podemos ver o camiño andado. Cando

en 2010 fixo a súa última proposta artística

neste espazo expositivo municipal da rúa

Lepanto, o que se produciu tras a doazón

dunha obra en 2009, para o futuro museo,

compartiu espazo e catálogo con Marcelino

Lago. Ambos os dous amigos amosaron

un proxecto que titularon ‘Sen título’, sic!,

nun paralelismo de compañeiros. 

O artista foi dende aquí coas súas obras á

Casa de Galicia en Madrid en 2012, mostra

xa individual, causando tal impacto na tra-

dicional institución que chegaron a dicir que

entrara nela a modernidade. A proposta

principal da súa creación segue a ser a es-

culto-pintura elaborada dende a cortiza

branca e o polispán, semellando pedras,

nunha inspiración que mantén a creativi-

dade en equilibrio coa espontaneidade, sen

perder a referencia expresiva dos pigmen-

tos pictóricos. ‘Pintar é un pracer cando o

que pintas es ti, pero ten que ser á parte

de plaxio, tedioso, se o que pinta é outro’,

díxonos estes días afirmando a súa visión.

O arume á Terra mollada pola historia é a

esencia da emoción das súas obras, e un

sentimento de seu neste outsider da arte

ourensá. 

XABIER LIMIA DE GARDÓN

La Región
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S/T
Técnica mixta sobre teas

110 x 93 x 12 cm







S/T
Técnica mixta sobre teas
117 x 110 x 72 cm
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S/T
Técnica mixta sobre eucalipto
217 x 170 cm



   
   



S/T
Técnica mixta eucalipto
sobre lenzo
199 x 170 cm
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S/T
Madeira

49 x 36 x 15 cm

S/T
Madeira

36 x 33 x 8 cm
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S/T
Técnica mixta

madeira sobre lenzo
170 x 170 cm
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1936
Técnica mixta
123 x 60 x 20 cm







O tempo non crea de forma casual, existe, así o penso, unha casualidade indescifrable que só podemos intuír

(nunca comprender). Zeta déixase levar por esa intuición silandeira para que polas súas obras escoitemos a voz

experta da ruína, a melancolía que humaniza, a soidade perfecta.  

Marita, pintora

(texto orixinal en castelán)
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