
rexistra un longo númaro de intentos e teorías 
que van dende John Ruskin e Willian Morris, 
dende os racionalistas e constructivistas rusos, 
deica as derradeiras experencias de Tomás 
Maldonado, I. Sutherland, T. Johnson, etc, 
pasando polo exemplo clásico do Bauhaus

Mais, as mentes que guían ó LABORATORIO e 
a teoría que sostén, ten de incluir, ademáis do 
siñificado, a orixe das formas, percurando non 
deixarse levar polo cosmopolitismo do que xa 
falamos, por respeto ó home, analizando o 
aquel, que distingue de sempre ó arte de 
Galicia, tendo en conta as experencias 
anónimas que teñen inventado fai centos de 
anos formas que inda viven e adequiren 
particularidade galega.

O LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA 
esquenceu o seu tempo de conversas previas e 
de formulacios teóricas, e, colaborando coas 
Cerámicas do Castro conta xa no seu haber con 
duas importantes realizaciós: o renacemento da 
cerámica de Sargadelos, a empresa industrial de 
mais importancia e prestixio do pasado galego, 
que foi ó mesmo tempo unha das súas 
meirandes frustraciós, e a creación do Museo 

Ola :
Carlos Maside, que agarda recoller a obra e a 

Somos Andrea e Miguel, dous alumnos de 6º documentación do movemento renovador do 
curso de educación primaria do Colexio Sada y arte galego contemporán, facéndose un 
sus Contornos. verdadeiro centro de información e de archivo, 

relativo as ideas estéticas de Galicia e ó 
A Comunidade educativa do Colexio Sada y sus 

espallamento dentro dela dos movementos 
Contornos queremos sumarnos a este 

universás do arte
homenaxe a Isaac Díaz Pardo. Queremos dar 
lectura ao Manifesto do LABORATORIO DE O  LABORATORIO  DE  FORMAS  ten  mentes  
FORMAS DE GALICIA. de se facer notar mais polas suas realizaciós 

que polas súas   formulaciós   teóricas,   
Debemos lembrar que o Laboratorio de Formas 

mostrando   sempre   a súa   simpatía  polas   
de Galicia foi fundado en 1963 por dous 

artes   populares.  O   LABORATORIO   faráse   
emigrantes galegos na República Arxentina, 

presente   onda   se   atopen   problemas   en   
Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo, ao que se une 

relación   cos   seus  fins,   sen  mais   limitaciós  
en Galicia o arquitecto Albalat. 

que as  éticas,  e  manterá  un  sistema  aberto á 
O seu obxectivo foi deseñar en Galicia unha evolución das ideas referidas ó arte, ás formas, 
serie de actuacións a partir da recuperación da ó desiño e ó futuro.
memoria histórica interrompida no ano 1936 e 
recuperar a actividade industrial da antiga 
fábrica de Sargadelos potenciando o   
desenvolvemento cultural e editorial galego.

Manifesto

O LABORATORIO DE FORMAS, nado na 
Galicia emigrada coma feito da vontade de dous 
artistas, propónse o estudo das formas 
desenroladas no pasado galego e as que inda 
hoxe alentan, herdadas dise pasado, no noso 
presente. Testemuña do cansancio producido 
polos derradeiros ideás cosmopolitas dalgunhas 
escolas, o LABORATORIO propónse atopar 
nesas formas esquencidas que tiveron alento 
durante séculos, e nas que temos herdado, os 
sinos do seu propio sistema de expresión.

O LABORATORIO DE FORMAS DE GALICIA 

CEIP Sada y sus Contornos


