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ESTUDO PORMENORIZADO DE CADA CATÁLOGO 

1. Título: Violeta. Mezcla de azul e vermello. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, con interese na 

arte contemporánea. 

Sinopse: Trátase dun catálogo monográfico sobre a obra da artista sarriana, 

Violeta, na cal experimenta coas diversas posibilidades da cerámica como medio 

artístico para plasmar e amosar o amplo abano da súa inmensa creatividade, 

centrada na temática do feminino petrificada na cerámica. 

Observacións: 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por 

correo electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

 
2. Título: KEI ITO 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especial interese 

a xente do mundo téxtil. 

Sinopse: A artista asiática desenvolve a súa visión da moda como arte a través 

da expresividade que lle permite cada pliegue de tela e fai dos volumes 

xeométricos, ampulosos, dinámicos e en vibrante movemento, a súa mellor carta 

de presentación por amosarnos que coa moda tamén se expresan inquedanzas 

artísticas. 

Observacións: 

Fondo localizable:  almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por 

correo electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org


SINOPSE INFORMATIVA DE CADA UN DOS 
CATÁLOGOS DO ARQUIVO DO CENTRAD 

 2016

 

 2  

 

 
3. Título: Cerca del límite 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especial interese 

a persoas relacionadas co eido da artesanía. 

Sinopse: Aproximación ao interesante e descoñecido mundo da artesanía da 

man dos mellores anfitrións e anfitrionas posibles: os e as artesás que, sabedores 

de oficios moi antergos e que requiren de especiais destrezas manuais, lévannos 

da man para adentrarnos no mundo artesanal, amosándonos unha colaboración 

de diversos artesáns, coas súas peculiaridades e características definitorias. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por 

correo electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 
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4. Título: Lois Walpole 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especial interese en 

persoas vencelladas ao mundo da cestaría. 

Sinopse: O artista, especialmente docto no mundo da cestaría, amósanos as súas 

habilidades e destrezas artesanais, convídannos a sumerxirnos no mundo da artesanía, 

xa ben como artífices, xa ben como observadores da súa prolífica e interesante obra 

artística. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
5. Título: A cestería na época galeorromana. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto). 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos 

públicos, especialmente persoas vencelladas o mundo 

da cestaría. 

Sinopse: Interesante manual histórico que desgrana os 

entresixos da cultura romana no eido da artesanía, 

cómo a abordan e cómo era a súa idiosincracia, é 

dicir, qué a distinguía e a facía diferenciarse entre 

outras tipoloxías de anteriores ou coetáneas 

civilizacións. Moi boa mostra de divulgación 

científica, de lectura cómoda, praxe e corpus teórico 

contrastado, e con perfil de bon material 

complementario para ampliar miras no mundo da 

cestaría. 
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Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

6. Título: Formas, figuras e patróns. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente con 

interese no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: A arte vista como desglose de formas abstractas que estimulan o noso 

intelecto e fainos aprender a observar detidamente cada forma de caprichosos contornos 

para discernir cal é o seu significado ou qué quixo plasmar o artista dende a súa 

percepción e óptica particularmente personalizada. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

 
 

7. Título: Proxecto Home. Arte e solidariedade. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

concienciados cos proxectos de inserción de xente en riscos de exclusión social. 

Sinopse: Catálogo colectivo de artistas de diversa índole e arte multidisciplinar que a, 

través das súas diferentes olladas ante a vida, plasman a súa creatividade mediante 

diferentes técnicas artísticas, para servir de acicate de concienciación social e axudar na 

boa marcha do Proxecto Home. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
 

8. Título: Vientos del norte 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

interesadas no mundo do vidro. 

Sinopse: Unha forma moi orixinal de acercarse o mundo do vidro empregando 

diferentes técnicas de vidro e insuflando vida ao material inerte para crear esculturas 

coloristas e arte diverso dende o prisma da arte en laminado, esmaltado, 

pulimentado…das poliédricas caras que amosa a faceta artística do traballo en vidro. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

 
9. Título: Evulution kalimándrika 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

interesadas no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Catálogo dual no que se amosa a habilidade creativa de Villapol e Lugilde, o 

primeiro esculpe e labra vida na pedra, un material frío e inerte, do que arrinca vida e 

expresividade artística simulando pequenos paramecios e criaturas variopintas 

pertencentes ao seu universo e forma de concebir a arte. Pola súa banda, Lugilde fai do 

pincel o seu máis fiel aliado e arrinca, pincelada a pincelada, acción e diálogo aos seus 

lenzos, especial e excepcional excusa para plasmar as súas inquedanzas e visións da 

contemporaneidade actual, retrotráendose nalgunhas das súas creacións cara tempos 

pasados ou relativos á idiosincracia galega per se. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
 

10. Título: Naturaleza inventada 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf 

adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos 

públicos, especialmente a persoas interesadas no mundo 

da arte contemporánea. 

Sinopse: Arte contemporánea que crea dende o prisma 

de percepción personalizada da natureza. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e 

cumplimentalo. Enviar por correo electrónico (asinado) 

a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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11. Título: 3+3 Vigo xeración dos 50 

Datos complementarios: consultar ficha (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

interesadas no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Mostra colectiva de diversos artistas con técnicas e visións artísticas 

multidisciplinares. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

 
12. Título: Soliloquios 

Datos complementarios: consultar ficha (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

interesadas no mundo da fotografía contemporánea. 

Sinopse: Trátase da visión do fotógrafo Sergio Vera sobre aspectos da cotidianidade da 

vida diaria, pero con técnicas moi diversas que van 

dende a conxelación instántanea do espazo,a 

transición do movemento, o devenir constante e 

continuo dos sucesos e vivencias para falarnos e 

recapacitar sobre a fugacidade e o carácter coetáneo 

da vida. Tempus fugit, que dirían os antigos. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e 

cumplimentalo. Enviar por correo electrónico 

(asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org


SINOPSE INFORMATIVA DE CADA UN DOS 
CATÁLOGOS DO ARQUIVO DO CENTRAD 

 2016

 

 8  

 

 

 

13. Título: Suave 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

interesadas no mundo téxtil. 

Sinopse: Catálogo de curiosa e novedosa presentación a modo de aterciopelada 

envoltura pechada con coidado lazo, serve para lembrarnos que, ás veces, o continente 

tamén ten o sue protagonismo para agochar un importante contido con multiplicidade de 

exemplos e gama variada de posibilidades creativas. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 
14. Título: Colecciones rotas. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica 

(pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A 

tódolos públicos, especialmente a persoas 

interesadas no eido da xoairía. 

Sinopse: Catálogo a xeito de mostrario de diversas 

xoias de variado formato de composición, que locen 

a dobre ao ser presentadas sobre modelos 

femeninos e masculinos fotografados para ocasión 

coa sobriedade do negro nas súas roupaxe e 

indumentaria para non restarlle protagonismo o 

obxecto de interese: a xoia que portan, ben sexa un 

colar, brazalete, anel ou gargantilla ou pendentes. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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15. Título: Ensayos tecnológicos de las arcillas extraídas en los Centros Alfareros de 

Galicia. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

interesadas no mundo da cerámica. 

Sinopse: Manual para ampliar o coñecemento sobre a arxila e potenciar ao máximo as 

súas posibilidades de cara o mundo artesanal visualizado dende a creatividade e 

orixinalidade. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 
16. Título: Vidrio contemporáneo 

Datos complementarios: consultar ficha 

técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A 

tódolos públicos, especialmente a persoas 

interesadas no mundo do vidro e a xoiaría. 

Sinopse: Aproximación ao mundo do vidro e 

á situación que ocupa na contemporaneidade 

actual, coas súas expectativas, posibilidades e 

limitacións. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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17. Título: Thomas Butcher 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Catálogo de apertura ao coñecemento da obra do polifácetico Thomas Butcher 

que desplega o seu bo facer en diferentes disciplinas artísticas. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 
18. Título: La metamorfosis esperada 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf 

adxunto). 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos 

públicos, especialmente interesados no mundo do deseño 

gráfico e arte. Válido para enviar a colexios pola súa 

temática naïv e infantil. 

Sinopse: A través deste catálogo, Laura Pernás sincerase 

co seu público e non público, deixa que os seus medos 

saian da gaiola e voen para deixar ceibe a súa alma 

oprimida e reprimida polas cargas da vida e, por fin, 

prodúcese: a metamorfose agardada cara a renovación e 

rexeneración. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: bibliocentra@deputacionlugo.org. 
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19. Título: Riscos de toxicidade na actividade cerámica (como evitalos). 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, pero especialmente a 

persoas vencelladas ao mundo da cerámica. 

Sinopse: Manual para traballar na cerámica de forma preventiva ante o risco de 

toxicidade. 

Observacións: Algúns catálogos teñen erratas, verificar a súa idoneidade antes da 

entrega. 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
20. Título: Contedores de memoria 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

vencelladas ao mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Trátase dun catálogo alusivo á arte contemporánea que reflexiona sobre a 

memoria e cómo ésta queda impresa nos lugares, nos emprazamentos, na mente das 

persoas…e reflexiona sobre que nós suscita a nós como seres sensibles. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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21. Título: 10 meses y 10 días 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

vencelladas ao mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: ver catálogo para descripción. 

Observacións: É un catálogo que nace da convivencia plástica dos artistas 

participantes, co gallo de exposición  de Yunki Tanaka no Museo del Cántir de 

Argentona. O seu título, de feito, é unha homenaxe á cultura xaponesa, país de orixe de 

Yuhki, onde se calcula que o tempo de xestación humana dura dez meses e dez 

días.Trabállase coa cor branca, sinal cromática de identidade da obra de Yuhki Tanaka. 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
22. Título: Sugitani, un paseo por el jardín 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados na arte contemporánea. 

Sinopse: Trátase dun catálogo que fala dun trasvase na concepción da cerámica por 

parte da autora e do seu coñecemento da cerámica xaponesa. Amósase cómo se 

traballan formas naturais dende a tridimensionalidade, e como a través da materia, 

experímentase sensacións a fondo. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org


SINOPSE INFORMATIVA DE CADA UN DOS 
CATÁLOGOS DO ARQUIVO DO CENTRAD 

 2016

 

 13  

 

 
 

23. Título: Intaglio-type. Grabado no tóxico. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos grupos de persoas, especialmente 

con interese no gravado. 

Sinopse: Trátase dun catálogo que é a carta de presentación  en España de Keith 

Howard e das súas técnicas de grabado no tóxico. Apostar polo gravado non tóxico 

representa romper unha lanza dentro do mundo do gravado contemporáneo, significa 

falar non só dunha mera sustitución de materiais dentro dos procesos de grabado, senón 

de toda unha filosofía que abarca dende o proceso creativo ata a utilización de novas 

técnicas e ferramentas. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 
24.  Título: Etno lab 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos grupos de persoas, con especial 

interese nas creacións de arte contemporánea. 

Sinopse: Trátase dun catálogo que é un retorno á natureza para aprender, sentir, e 

recuperar a sintonia perdida co medio, son unha serie de proxectos inspirados nun 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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personaxe urbano que bota de menos a vida en contacto coa natureza e que recorre a ela 

para evadirse do estrés que lle produce a cidade. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Título: El caos sensible 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, persoas interesadas na 

arte abstracta contemporánea. 

Sinopse: Análise das augas dos ríos galegos que discorren pasesiñamente polas súas 

cuencas fluviais, e mutan de cores polo paso das estacións e do clima, e doutros factores 

a imaxe e semellanza de cómo a vida humana pasa da quietude ao caos constantemente, 

polo voluble que é o ser humán e o contradictoria que é a súa existencia, na meirande 

parte das ocasións. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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26.  Título: Joyas vidrio para vestir 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf 

adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos 

públicos, especialmente interesados en xoiaría. 

Sinopse: Publicación seriada (revista) sobre o mundo da 

xoiaría. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e 

cumplimentalo. Enviar por correo electrónico (asinado) a: 

biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

27. Título: Urza 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados na arte contemporánea. 

Sinopse: Catálogo de reducidas dimensións comentando a obra de Urza. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 
28. Título: Focus, Finlandia: economía y tecnología. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a aqueles 

interesados na economía e tecnoloxía. 

Sinopse: Revista de economía e tecnoloxía, editada dende Finlandia. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 
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29. Título: Rastros 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto). 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a aqueles 

interesados na arte contemporánea. 

Sinopse: Trátase dun catálogo no que se experimenta coas diversas posibilidades do 

papel, facendo unha investigación plástica no ámbito das estruturas téxtiles dando lugar 

a creacións moi interesantes.Realizadas con fibras vexetais e fibras sintéticas, con 

materiais téxtiles, blandos, tramados e flexibles así como diversoso obxextos (fieltros, 

etc) 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
 

30. Título: IN GENIO. Artesania de Castilla La Mancha 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados nas publicacións de artesanía. 

Sinopse: Revista divulgativa sobre a artesanía de Castela-A Mancha. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 
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Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 
31. Título: Obradoiro de artesanía 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas interesadas nas 

publicacións alusivas ao mundo artesanal. 

Sinopse: Revista editada en Galicia para servir de xanela a ollar a artesanía que facemos 

aquí, en Galicia. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
32. Título: Xacobeo 2004. Exposicións. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas interesadas nas 

publicacións alusivas ao mundo das exposicións temáticas. 

Sinopse: Revista para centrarse na cultura xacobea, unhas teñen un obxectivo 

fundamentalmente promocional e están destinadas a itinerar polo exterior, outras 

presentan un formato convencional, nela varios fotográfos galegos de recoñecido 

prestixio presentan a súa idea da cultura xacobea en Galicia. 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
 

33.  Título: Maestros artesanos de Galicia (formato VHS) 

Datos complementarios: consulta ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas personas interesadas na artesanía 

e na filmación da mesma. 

Sinopse: É unha cinta de video en formato VHS. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
34. Título: 73x73x273 A irmá do sono. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas, especialmente 

interesadas no mundo da arte contemporánea. 

mailto:bibliocentrad@deputacionlugo.org
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Sinopse: Interesante aproximación ao funesto mundo da morte, cun título máis que 

suxerente 73x73x273 que fai alusión ás medidas e dimensións do cadaleito 

convencional para portar a un difunto. Co leit-motiv da morte, e abranguendo diferentes 

temáticas, fálase de cómo é vista a morte dende diferentes ópticas, a da relixión cristiá 

(retablos policromados de mártires, santos e virxes), o macabro, o cómico, etc. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado): biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
35.  Título: Joyas de la Raspa 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas, especialmente as 

vencelladas co mundo da xoiaría. 

Sinopse: Creacións artísticas da xoiaría contemporánea inspirándose en motivos 

mariños como raspas de peixes, medusas, raias…a xeito de creativos pendentes, colares, 

gargantillas, etc. Todo un universo creativo para lucir con elegancia e maxestuosidade. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado): biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 

 
36. Título: Perpetum mutabile. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 
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Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente con 

interese no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Catálogo no que a artista imprime toda unha ósmose permanente entre a súa 

orixinaria cultura oriental e a occidental, explicitando unha das claves da arte máis 

contemporánea: a permeabilidade e o carácter transfronterizo. Mestizaxe, evolución sen 

renuncia, ponte entre esos dous mundos, confundidos e, á vez, converxentes grazas á 

activa mediación do artista. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado): biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
 

37. Título: La barba del vecino 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente con 

interese no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Trátase dun catálogo no que se amosa o obra dun artista lugués, novo en idade 

pero prometedor en espírito creativo, que fala da vida a través do obxetivo da súa 

cámara dándonos como agasallo unha interesante interpretación fotográfica do cotián 

que, en ocasións, nós pasa desapercibido. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado): biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 
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38. Título: Guía de plantas cesteables de Galicia 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolas persoas, especialmente estudantes 

de bioloxía, botánica…vencellados co mundo da cestaría. 

Sinopse: Interesante volume especifico e/ou complementario para afondar máis e 

perfeccionar a técnica da cestaria, ao poder consultae nomenclaturas científicas, coñecer 

máis aspectos e información sobre a diversidade tipolóxica da flora, etc. Calidade 

ilustrativa e bo deseño interior con solapas ou pestanas separadoras. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
39. Título: Gaudí, obradores, obradoiros 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolas persoas con intereses artísticos. 

Sinopse: Catálogo que reflexiona sobre a arte de Gaudí, comezo e fin dos distintos 

movementos artísticos da nosa época, con él nacen o cubismo e a arte abstracta e con él, 

o uso das novas tecnoloxías aplicadas á Arte. Faise, aquí, un percorrido por este 
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universo artístico, pero que súa vez, abarca o traballo de moita xente nunha época 

fundamental para a historia da arte. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
 

40. Título: ENE EME Necesita mellorar 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas, especialmente 

interesadas no mundo do deseño. 

Sinopse: Revista de arte e deseño contemporáneo elaborada polos estudantes de Ramón 

Falcón. Escola de Artes Aplicadas de Lugo. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
41. Título: Benquerida Enriqueta 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas. 
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Sinopse: Dende o obradoiro do libro do Centro de Artesanía e Deseño, promoveuse esta 

iniciativa para rescatar do pasado a unha figura case que lexendaria da cultura luguesa 

como foi Enriqueta Otero, e dar a coñecer e difundir o seu importante legado cultural e 

a súa visión de educación para o pobo, que, falto dela, vése abocado a ser doadamente 

oprimido e asfixiado. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado): biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Título: 2 culturas, un diálogo, 2 kulturen ein Dialog. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas con interese no mundo da 

arte contemporánea. 

Sinopse: Catálogo que fala dun encontro intercultural, no que a cerámica pode ocupar 

un lugar preponderante, a cabalo entre os inicios máis antigos da expresión artística e as 

linguaxes decididamente máis renovadoras. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 
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43.  Título: Contornos cerámicos. España y Portugal. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas, especialmente 

interesadas no eido da cerámica. 

Sinopse: Interesante cooperación e colaboración entre España e Portugal nun feed-back 

ou retroalimentación moi productiva no que ambos países aprenden técnicas autóctonas 

reciprocamente. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
44. Título: Carmen Llonín 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: Á todalas persoas, especialmente 

interesadas no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Aproximación á sensibilidade do mundo creativo da artista Carmen Llonín, 

coa serenidade e pureza dun branco co que ispe a súa alma ante o lector do catálogo e 

ante o visitante da súa exposición, que se transporta, mecido pola quietude e a calma, a 

un lugar cheo de paz e mansedume. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 
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45. Título: Cosmoloxías 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: Á tódalas persoas, especialmente a aquelas 

con fonda interese na arte contemporánea. 

Sinopse: Achega da arte dun dos grandes artistas da vangarda galega que se instalou na 

capela de Santa María para permitir ao visitante o deleite e goce visual de composicións 

pictóricas de grande plasticidade e excelsa calidade artística, así analizada e 

revalorizada por críticos de arte de reputado prestixio e consolidada posición e 

formación. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org. 

 
 

46. Título: Cantares gallegos de Rosalía de Castro. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf 

adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados no mundo da arte contemporánea. 
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Sinopse: Catálogo feito para ilustrar a vida de Rosalía de Castro, e divulgar a labor do 

mundo da ilustración adicada a complementar e embellecer tan artísticamente o paraíso 

do mundo literario e escrito, de tan vasta cultura e pretexto ideal para rodear á figura de 

Rosalía, da consideración que merece. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

47. Título: Borde sur. Artistas contemporáneos uruguaios. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Trátase dun catálogo colectivo de temática artística diversa que nos pon en 

contacto entre vencellos de Latinoamérica con España, nun trasvase de continuos 

influxos e influencias que, ao tempo que, repercuten e colisionan entre sí dando como 

resultado, productivas experiencias que enriquecen o noso legado cultural e intensifican 

os lazos entre ambos países. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo. Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
48. Título: Avantcraft 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódalas persoas, especialmente 

interesadas no mundo do deseño. 

Sinopse: Catálogo con dous volumes no que se reflexiona sobre o fortalecemento da 

imaxe de identidade rexional e a necesidade de ofertar productos de calidade e con boa 

e suxerinte presentación, que deberán fuxir do meramente industrial para optar por  un 
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aspecto máis cualificado e innovador, con estruturas produtivas máis flexibles, cunha 

alta capacidade de creatividade, innovacións, etc. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
 

49. Título: O barguenho das santas. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, con especial interese no 

mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Trátase dunha aproximación ao mundo creativo de Antonio Murado coa 

colaboración do obradoiro do moble do Centrad. Este catálogo amosa un mobiliario moi 

retro con serigrafías moi minimalistas case nunha fría liña escandinava, mestúranse co 

vidro soplado creando manchas pictóricas de cor violácea e 

culminando cunha fermosa representación de madeira dun 

bargueño que desprega as súas portas e amosa a intimidade 

feminina como broche a unha exposición: O barguenho das 

santas, materializado neste continente, contedor dun contido que 

nos obliga a ser meros espectadores expectantes. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e 

cumplimentalo.Enviar por correo electrónico (asinado) a: 

biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

50. Título: Grebnetug. O libro no tempo. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente nenos e 

nenas. 

Sinopse: Conto elaborado no obradoiro do libro do Centrad. 

Observacións: 
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Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e 

cumplimentalo.Enviar por correo electrónico (asinado) a: 

biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

51. Título: Os segredos do baúl 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf 

adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos 

públicos, especialmente nenos e nenas. 

Sinopse: Conto elaborado no obradoiro do Traxe tradicional. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Título: A historia do libro 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente nenos e 

nenas. 

Sinopse: Conto elaborado no obradoiro do libro do Centrad. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 
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53. Título: A historia do papel 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente nenos e 

nenas. 

Sinopse: Conto elaborado no obradoiro do libro do Centrad. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
54. Título: A memoria do artesán en imaxes. Centro oleiro de Niñodaguia. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

vencellados ao mundo da oleria galega. 

Sinopse: Bo mostrario das diversas pezas características da olería de Niñodaguia, dende 

os máis básicas ata as máis carismáticas, acompañando cada imaxe do seu texto 

explicativo correspondente, o que facilita o seu estudo e posterior compresión. 

 Observacións: Consultar interna (escasez de fondos) 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 
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55. Título: A memoria do artesán en imaxes. Centro oleiro de Gundivós. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

vencellados co mundo da olería galega. 

Sinopse: Bo mostrario das diveras pezas características da oleiría de Gundivós, dende 

as máis básicas ata as máis carismáticas como o xarro de bigotes, acompañando cada 

imaxe do seu texto explicativo correspondente, o que facilita o seu estudo e posterior 

comprensión. 

 Observacións: Consulta interna (escasez de fondos) 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
56. Título: A memoria do artesán en imaxes. Centro oleiro de Bonxe. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

vencellados co mundo da olería galega. 

Sinopse: Bo mostrario das diversas pezas características da olería de Bonxe, dende os 

máis básicas ata as máis carismáticas, acompañando cada imaxe do seu texto 

explicativo correspondente, o que facilita o seu estudo e posterior compresión. 

 Observacións: Consulta interna (escasez de fondos) 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 
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Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
 

 

57. Título: I Certame de Artesanía. Antonio Fraguas Fraguas. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos. 

Sinopse: Publicación nacida ao abeiro deste certame de artesanía que leva por nome o 

deste sabio filántropo da cultura galega: Antonio Fraguas Fraguas. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
58. Título: Zoario 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente persoas 

relacionadas co mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Catálogo no que se fala dun espazo de transformación no que o natural é 

transformado e interpretado a través dun proceso de abstracción,a curva que se modifica 

coa liña. 

 Observacións: Consulta interna (só queda un) 
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Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
 

59. Título: Con/ Figuras cerámicas 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

relacionados co mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Arte comtemporáneo coa cerámica como principal activo e carta de 

presentación. 

Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 

60. Título: A memoria do artesán en imaxes. Centro oleiro de Buño. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 
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Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados no mundo da olería galega.. 

Sinopse: Bo mostrario das diversas pezas características da olería de Buño, dende os 

máis básicas ata as máis carismáticas, acompañando cada imaxe do seu texto 

explicativo correspondente, o que facilita o seu estudo e posterior compresión. 

 Observacións: Consulta interna (escasez de fondos) 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 
61. Título: Dependencias. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados co mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Plantexamento de novos espazos onde situar as súas propostas cun 

abordamento constante do espacio natural e en ocasións do social e público en 

contraposición ao privado e individual. As súas instalacións e accións ensanchan límites 

visuais e imaxinativos ofertando novas acotacións para a cerámica actual. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 
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62. Título: Ángel Garaza 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Catálogo sobre un artista que é unha referencia básica na escultura cerámica 

española actual, xa que desenvolve unha linguaxe escultórica e conceptual de completa 

actualidade utilizando como vehículo un material tradicionalmente considerado como 

utilitario. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
 

63. Título: A comercialización da artesanía de Galicia na súa estrutura e dinámica. 

Evidencias, tendencias e apuntamentos de perspectiva. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente a persoas 

con perfil técnico adicadas á artesanía.. 

Sinopse: Boa información complementaria do eido artesanal con acompañamento de 

datos de baremación, estatísticas, estimación, gráficos e apuntamentos de índole 

informativa e aclaratoria.Un bo material para sumerxirse na cara máis profesionalizada 

da artesanía vista como sector económico e turístico. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 
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64. Título: Rituales. Artistas mujeres en primera persona. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Arte contemporánea perceptible socialmente e proxectada dende as vivencias 

e emocións dunha alma feminina, especialmente permeable o sentimental e cunha 

habilidade innata para manexar vivencias cara a tenrura ou a desesperación dependendo 

da visión de cada artista de mostra disciplinar. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
65. Título: Con tradición. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

interesados no mundo da arte contemporánea. 

Sinopse: Uso da cerámica como material plástico determinante e fundamental para 

teorizar e reflexionar sobre o conservador da tradición.Aquí a cerámica cambia de 
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forma, de contido e de fondo, amosándose nova e integrada nas linguaxes actuais da 

arte. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
66. Título: Manual para o cultivo e obtención do fío de seda. 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

vencellados ao mundo do téxtil. 

Sinopse: Manual de información para traballar co fío de seda, sabendo cal é a súa 

procedencia e cal debe ser o xeito de cultivalo para obter rendemento e, 

consecuentemente, rendabilidade. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 

 

 
67. Título: Os monicreques de Kukas (facendo teatro con marionetas). 

Datos complementarios: consultar ficha técnica (pdf adxunto) 

Persoas/ agrupacións/ asociacións, etc…: A tódolos públicos, especialmente 

vencellados ao mundo do teatro. 
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Sinopse: Introducción do teatro da man do fascinante mundo dos monicreques, tan 

enriquecedor e práctico para fomentar o amor do teatro coa manipulación dos 

monicreques como perfectos aliados para captar atención infantil. 

 Observacións: 

Fondo localizable:   almacén pavillón nº5 

Forma de adquisición: Descargar o formulario e cumplimentalo.Enviar por correo 

electrónico (asinado) a: biblioteca.centrad@deputacionlugo.org 
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