
                    

ANTONIO TENREIRO (1923-2006)
                                        EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA

ORGANIZA: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta 
de Galicia. Dirección xeral do Patrimonio Cultural.

COMISARIO: Pedro Vasco Conde

DATAS: 27 de xullo – 25 de novembro de 2012

INAUGURACIÓN: 27 de xullo de 2012, ás 20:00 horas

CONTIDOS:
Na  exposición,  a  través  de  máis de  duascentas obras,  entre  óleos,  debuxos e 

acuarelas, realízase un percorrido polas distintas etapas da obra pictórica de Antonio 

Tenreiro. Os contidos resúmense en catro bloques fundamentais:

- A  etapa  de  formación  en  Madrid,  na que  alternou  os  seus  estudos  de 

arquitectura con múltiples viaxes por Europa

- De mediados dos 50 a comezos dos 70, coincidindo co seu regreso a Coruña, 

momento no que desenvolveu a que podería considerarse como a súa etapa 

máis persoal, a etapa negra, caracterizada polo uso dunha paleta escura, na 

gama dos marróns e negros

- A década dos 70, moito máis colorista. 

- De principios dos 80 ata a súa morte, na que a súa obra pasou a adquirir un 

ton máis poético e intimista, e na que predominaron temas como os interiores, 

as  vistas  dende  a  súa  ventá  e  os  bodegóns.  Moitos  destes  xa  se  virían 

repetindo desde etapas anteriores, aínda que tratados de moi diversa maneira.
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Con esta mostra,  o Museo de  Belas Artes volve converterse en espazo de 

investigación  e  receptáculo  dun  rico  e  variado  patrimonio,  posuidor  dun  enorme 

interese non só en canto á calidade intrínseca das obras, senón tamén pola novidade 

e singularidade que aportan.  Grazas ao traballo desenvolvido polo seu comisario,  

Pedro Vasco Conde, e o equipo técnico do museo, sacáronse á luz innumerables 

pezas que, por atoparse en mans de particulares, resultan totalmente inaccesibles e, 

por  tanto,  descoñecidas,  para  o  gran  público.  Esta  circunstancia  ofrécenos  unha 

oportunidade  única  para  descubrilas  e  admiralas,  así  como  para  afondar  no 

coñecemento e estudo da vida e obra do seu autor,  un dos máis destacados da 

pintura galega da súa xeración.

OBXECTIVOS:
Con esta mostra, o Museo de Belas Artes pecha o programa de exposición para o 

presente  ano,  á  vez  que  inicia  a  publicación  dunha  serie  de  monografías  sobre 

artistas galegos nas que, ademais de estudar e analizar as traxectorias artísticas e 

vitais  de  cada  un  dos  autores,  se  intentará  recuperar  e  por  en  valor  a  obra  e 

actividade  de  tantos  deles  que  hoxe  resultan  moi  pouco  coñecidos  ou  case  que 

descoñecidos  para  o  público.  Desta  forma,  o  museo convértese  en  espazo  de 

investigación  e  debate  onde  sentar  as  bases  de  futuros  traballos de  divulgación 

cultural.

Más información en:

Departamento de Difusión do Museo de Belas Artes da Coruña

Telf.: 881 881 700 / mu.belas.artes.difusion@xunta.es

http://museobelasartescoruna.xunta.es/index.php?id=47&ide=73
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