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EXPOSICIÓN
Camiños

A Fundación Santo André de Teixido, en colaboración con Exponav, com-
prácese en presentar Camiños, unha exposición de Moncho Borrajo que 
case poderiamos definir como antolóxica, na que se recolle o traballo de 
toda unha vida dedicada á arte plástica, por máis que a súa popularidade 
estea reflicta nos escenarios como actor e humorista.

A vella amizade e a identificación do artista cos valores que defende a 
Fundación provocan esta conxunción de intereses, presentando en Ferrol e 
no marco da Sala Carlos III o labor dun pintor consagrado cuxa obra se ex-
pón en diferentes museos e coleccións particulares.

Foi Moncho Borrajo o deseñador do logotipo da Fundación e para ela fixo 
de maneira desinteresada diversos traballos que como complemento da 
mostra poderán admirar en carpetas de láminas e debuxos.

En xusta correspondencia cumpríanos favorecer esta exposición, na cer-
teza de sabermos que para moitas persoas estamos a descubrir unha faceta 
pouco coñecida do noso actor, e non por iso menos importante.

Gocen coa mostra, é o desexo que desde a Fundación Santo André de 
Teixido queremos transmitirlles a todos os visitantes, e dicirlles que non 
dubiden en preguntar se o seu interese transcende a mera contemplación.

Fundación Santo André de Teixido.



CAMIÑOS

¿Quen mellor ca un galego para poder definir que son os camiños? Os 
cruceiros da nosa terra sinalan os seus encontros e indícannos que sempre 
hai máis dunha ruta a seguir.

Esta exposición é claramente un pequeno percorrido por algúns deles na 
vida da miña pintura, en case cincuenta anos.

A xeometría é case sempre a esencia en todos os camiños e o debuxo a 
alma de todos. O POP-ART é a opción para escapar dese xustillo estético de 
forma amable.

Sempre defendín que a pintura non hai que explicala e o que exceso de 
literatura nestes casos pode ser uns lentes de sol nos ollos do espectador, 
que dificulta a contemplación da obra.

Só iso e todo iso á vez.

Así pinto eu, facendo camiños, como diría don Antonio Machado.

Moncho Borrajo.


