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Portada y contraportada
Maromas.
Tríptico de 3 unidades de 100 X 70 cm.
Tinta e bolígrafo sobre papel.
2014

Carmen Hermo

A Coruña 1967.
Licenciada pola Universidade de Salamanca en 
BBAA 1985-1990.
Doutora pola Universidade de Vigo en BBAA 2003.
Actualmente profesora na Escola Superior de 
Restauración e Conservación de Bens Culturais de 
Galicia onde imparte docencia en debuxo e docu-
mentación ademais das materias nas que se inves-
tiga sobre as diferentes técnicas e procedementos 
pictóricos e a súa evolución ao longo da historia.
Participou en máis de 60 exposicións a nivel nacio-
nal e internacional e publicado a súa obra e ensaios 
en numerosos catálogos e publicacións entre as 
que destaca o seu libro: “Pintar na era dixital”, da 
colección Arte e Estética.
1988. I Premio de pintura e I premio de dibujo, V 
Certame Galego de artes plásticas para mozos. 
2 Premio pintura, V concurso Vilagarcía de Arousa.
1990. Bolsa de pintura en Novos Valores. XIX Bienal 
Internacional de Arte. Pontevedra.
I Premio III Bienal de Pintura Gran Bazán. 2006.
I Premio Arte Xoven Galega.

Artista en activo, resistindo.

www.carmenhermo.com



Lagarta afogada nas maromas do nau-
fraxio de Faro Vilán. Fotografía realizada 

o 01/03/2014 co Iphone na gabarra 
naufragada.



Maromas.
6 unidades de 100 X 70 cm.
Tinta e bolígrafo sobre papel.
2014



A filla de Butades, o alfareiro de Sicyon, unha xoven namorada que,  
desesperada pola inminente partida do seu amor, repasa co carbon-
cillo o perfil da sua sombra na rocha querendo reter a última impron-
ta do seu amado, escea que representa o mito que nos fala sobre a 
orixe do debuxo. O debuxo, mais alá do mito ten sido e é linguaxe. 
Unha linguaxe universal, que desde as suas oríxes ten servido para 
plasmar e explorar formas e ideas. O papel do debuxo e do gravado 
foi mudando, asociado ás transformacions do pensamento, a sensi-
bilidade e as traxectorias das artes. Mais toda lenda ten a sua parte 
de verdad e pode que na orixe do debuxo esté o amor. Un amor que 
tradúcese na vontade de achegarnos ós outros, á natureza, ó subli-
me, a todo aquelo que dun xeito ou outro nos move a procura dun 
coñecemento profundo froito dunha observación pausada. Unha in-
mersión total na natureza. Camiñar sentindo o vento arremuiñando 
o noso pelo, a frescura da mar invadindo as fosas nasais, o sal adere-
zando esa frescura polas nosas línguas, a area derrumbándose baixo 
os nosos pés e o bramido do vento e das olas retumbandonos as 
entrañas. Sensacións de inmensidade, de atemporalidade, que moi 
poucas cousas son capaces de evocar e despertar como o pode facer 
a natureza.
Sensacións ancestrais que nos transportan á paisaxe primixénia. 
Unha paisaxe interior que non nos fala do momento nin tampouco 
do concreto. Unha paisaxe compartida na que cada un sentirá e per-
cibirá ao marxe da súa experiencia vital sentíndose unha pequena 
parte desa inmensidade.
Nos días de temporal, todas estas sensacións fanse explosivas, é can-
do case perdemos o noso interior para xuntalo ca bravura do exte-
rior. Unha bravura que leva á rotura das ligaduras, ó desgarro das 
maromas, á catarse, ó naufraxio. Ese retumbar das nosas entrañas 
ó ritmo dos bramidos do vento e das olas é como un sonído tántrico 
que deixa marchar o noso pensamento máis alén do mar e da paisa-
xe, un pensamento visceral, corporal, erótico. 
Corpos que nos devolven a mirada, que buscan unha mirada espe-
cial. A “perspectiva curiosa”, como se lle tiña denominado no século 
XVII á anamorfose, foi empregada por numerosos artistas estudosos 
das deformacións da perspectiva.
Duchamp o indicaba nas instruccións que deixou en 1966 para a 
montaxe de “Etant donnes”, a súa obra póstuma. Nelas refírese ó 
observador, que se situará no punto de mira do espectáculo, a mirilla 
perforada na rústica porta da montaxe, coma un voyeur. Sartre fala 
tamén sobre esta mirada de voyeur da obra de Duchamp, conta que 
a pechadura da porta non era senon un medio transparente polo que 
a súa mirada penetraba, unha pechadura que invitaba acercarnos e 
a mirar por ela un pouco de soslayo. O visor, xa sexa unha fechadura, 
mirilla ou espello deformante, obriga ó espectador a adoptar unha 
postura precisa para poder desfrutar do premio da mirada.

Carmen Hemo











Deriva. A Lanzada.
10 unidades de 68 X 37 cm.

Gravado. Punta seca sobre cobre e acetatos.
2013

Ver vídeo



Deriva. Faro Laiño.
6 unidades de 100 X 70 cm.

Carboncillo e perforacións sobre papel.
2012

Ver vídeo



Gafos.
De la serie: Rios.
22 X 28 cm.
Perforacións, grafito, acuarela e cactus sobre papel.
2010



Lerez.
De la serie: Rios.

22 X 28 cm.
Perforacións, grafito, acuarela e cactus sobre papel.

2010



Bailarins 1
Serie: Maromos.
30 X 30 cm.
Gravado. Punta seca sobre CD. E espello curvo.
2014

Bailarina 5
Serie: Maromos.
30 X 30 cm.
Gravado. Punta seca sobre CD. E espello curvo.
2014

Bailarín 1
Serie: Maromos.
30 X 30 cm.
Gravado. Punta seca sobre CD. E espello curvo.
2014






