
Comisario: David Barro 

Aproveitando o marco da Porto Design Biennale, organizada pola esad—
idea e promovida pola Câmara Municipal do Porto e a Câmara Municipal de 
Matosinhos, a intención de Galicia xxi. O design como motor é axudar a 
construír un relato dende o presente do potencial creativo de Galicia no 
ámbito do deseño, proxectandoo que se está a facer en Galicia no ámbito do 
deseño, pero tamén fóra, onde moitos deseñadores e deseñadoras de Galicia 
están protagonizando traballos de gran calidade e relevancia.

A mostra serve tamén para dar soporte e visibilidade ás dúas publicacións 
realizadas por gain dentro do programa Deseño para a Innovación 2020: 
Galicia. O deseño como motor —un repaso histórico dende as orixes do 
deseño en Galicia— e O deseño como motor. Casos de éxito en Galicia  
—que recolle casos de éxito empresariais actuais na aplicación do deseño—. 
De aí a importancia de ter escollido o espazo wow by finsa, porque permite 
achegar este proxecto e a aposta de finsa polo deseño ás deseñadoras e 
deseñadores e portugueses e internacionais e evidenciar o potencial das 
empresas galegas en materias de deseño e competitividade.  

Galicia xxi. O design como motor recolle en distintos apartados os traballos 
de máis de corenta deseñadores que traballaron para empresas galegas e de 
fóra de Galicia neste século xxi, así como algúns traballos que precederon a 
estes e destacaron nas últimas décadas do século xx.  

Con pezas de:

Tomás Alonso, Arturo Álvarez, 
Marta Armada, BAP & Conde, 
Alberto Barreiro, Nuria Carballo, 
cenlitrosmetrocadrado, Costa., 
Idoia Cuesta, Elías Cueto, 
Dardo, desescribir, Desoños, 
domohomo, Isaac Díaz Pardo, 
Adolfo Domínguez, Marcos 
Dopico, Ekinocio, Elena Ferro, 
Artur Galocha, Lois Guillán, 
Imaxe, Idea Creatividade e 
Comunicación, Cecilia Labella, 
Lago:Monroy, Miguel Leiro, 
Marta Lojo, Iván Mato, Verónica 
Moar, Noroeste Obradoiro, 
Ojea Studio, María Pereiró, 
Uqui Permui, Isaac Piñeiro, 
María Ramos, Grupo Revisión, 
rvr-arquitectos, Luis Seoane, 
Xosé Teiga, Álvaro Valiño, 
Manuel Vázquez, Marta Verde.
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WOW — Work on Wood by FINSA. Porto

Inauguración: 16 de outubro

10.00→ 10.30 
Visita e inauguración da 
exposición por parte do 
Conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria da  
Xunta de Galicia
10.30→ 11.00 
Visita ás instalacións do espazo 
wow by finsa

11.00→11.15 
Presentación da publicación  
O deseño como motor. Casos 
de éxito en Galicia. David Barro, 
director da Fundación didac

11.15→12.00 
Mesa redonda-presentación  
“A importancia do deseño  
en Galicia e a súa integración  
no mundo da empresa”
12.00 | Viño galego |

* Horario local



Industria
Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo viron en 
Sargadelos unha das grandes frustracións 
de Galicia á vez que unha posibilidade de 
enorme potencial. De Sargadelos 
atraíalles que fora o primeiro proxecto 
capaz de introducir en Galicia sistemas 
industriais de produción en serie, incluído 
o deseño. Desde entón, a recuperación 
da actividade industrial en Sargadelos 
foi un tema primordial para o Laboratorio 
de Formas. Conseguiron crear un dos 
símbolos máis poderosos da expresión da 
identidade galega e fixérono entendendo 
que o deseño ten unha dimensión 
filosófica, política e histórica que 
trascende ás formas. 

Empresa 

Resulta indubidable que o avance do deseño 
transcorre paralelo ao desenvolvemento da 
industria e da economía dun lugar. Na nosa vida 
estamos rodeados de deseño e a maior parte das 
cousas que vemos obedecen e son froito dun 
proceso de deseño que, procurando, antes de 
nada, unha eficacia, traballa coa vista posta nunha 
adecuada e efectiva concepción formal. Pero 
hoxe, máis que nunca, o deseño funciona como 
motor para o desenvolvemento, a innovación e 
a competitividade das empresas. O deseño dá 
sentido, funciona como elemento transformador, 
xa sexa desde o táctico ou desde o estratéxico, 
e consegue un xiro de valor na nosa cultura e na 
nosa industria.

Formación
A década de 2000 coincide cunha 
xeración de deseñadores que xa se 
formou en Galicia na maior parte dos 
casos, xa sexa en Publicidade e Relacións 
Públicas, en Belas Artes, en Arquitectura, 
en Deseño Industrial ou no conxunto de 
escolas de Arte e Deseño de Santiago 
de Compostela, A Coruña, Ourense ou 
Lugo. É unha xeración que xa tivo que 
enfrontarse a un contexto máis global, 
con moitos máis soportes que os 
tradicionais e que conducen, entre outras 
cousas, a superar os meros signos por 
sistemas gráficos. O desenvolvemento 
das identidades corporativas e os 
sistemas de identificación visual nas 
últimas décadas do século xx facilitarán 
a entrada de tipografías de uso 
exclusivo e permitirán orixinais sistemas 
de identificación. Galicia ten nomes 
importantes nese sentido, así como  
no universo do deseño editorial.

Actitude
Na década de 2000 aparecen novos 
deseñadores e deseñadoras, cunha 
formación moi heteroxénea que non 
deixa características comúns que podan 
definir un estilo, pero si unha actitude 
compartida á hora de reinventar o cotián 
dende o sinxelo, con algún toque de 
humor e un moito de normalidade,  
de ollar o mundo. Un deseñador no 
século xxi debe preguntarse se o obxecto 
que está deseñando cumpre mellor a súa 
función co obxecto cotiá que el mesmo 
está utilizando. Non se trata tanto de 
crear como de mellorar cada obxecto. 
Esa detención nos pequenos detalles da 
vida cotiá achegou aos deseñadores ao 
mundo artesanal pola súa capacidade 
para a experimentación, coa idea de 
“deseñar facendo” e un gran dominio das 
formas, do uso da cor e da combinación 
de materiais.

Tradición
No século xxi advertimos como na península 
ibérica temos subestimado o sistema de 
produción artesanal baseado na manufactura. 
Hoxe moitos creadores miran outra vez cara ao 
deseño artesanal e os deseñadores procuran as 
formas propias. O campo entre arte, artesanía 
e deseño profundou en valores que foron 
esquecidos pero que xa estaban nas experiencias 
de Bauhaus ou de Ulm. Trátase de recoller as 
formas que caracterizaron a historia dun pobo e 
ao facelo afirmar unha diferenciación cultural que 
do contrario corre o risco de perderse. 

↑
Isaac Piñeiro 
Mesa Knossos para Mobenia 
Gres e madeira
Col. Fundación didac

→
Tomás Alonso 
Silla V&A
Taboleiro de teito victoriano 
reciclado e aceiro con 
recubrimento en po
Col. Sirvent

←
NM Type
María Ramos / Noel Pretorius 
Tipografía Kinetic
Dossier e aplicacións

↑
Ojea Studio 
Floreiros da colección Cut&Fold
Gres esmaltado

←
Grupo Revisión Deseño  
(Pepe Barro)  
Imaxe e packaging para ovos
Pazo de Vilane

↓
Marta Lojo Wine Design Studio
Imaxe e packaging para a adega
Paco & Lola

→

xosé teiga, studio
Imaxe para o hotel Bela Fisterra
Col. Fundación didac

↑

Isaac Díaz Pardo
Vaixela Portomarínica
Cerámica de Sargadelos
→

Luis Seoane / Mª Elena Montero
Tapiz Paisaxe
Col. Fundación didac
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