
Do 28 de setembro ao 25 de outubro de 2017
Sala de exposicións do Pazo de San Marcos 
(Deputación de Lugo)
Rúa San Marcos 8. Lugo

Horarios da exposición:
De luns a venres: de 11:00 a 14:00 h e de 16:30 a 20:30 h
Sábados: de 10:30 a 14:00 h e de 16:30 a 20:00 h
Domingos: de 11:00 a 14:00 h

www.bestiariumrural.com
www.federapes.com
www.redemuseisticalugo.org



A sala de exposicións do Pazo de San Marcos, 
sede da Deputación de Lugo, acolle a exposición 
BESTIARIUM, obra do fotógrafo José Barea, que 
percorreu o territorio español poñendo diante do 
seu obxectivo tódalas razas autóctonas domésti-
cas de España, un patrimonio xenético e cultural 
único, pero tamén descoñecido. Un bestiario do 
século XXI que nos interna no mundo rural a 
través da mirada dos seus animais. 

Bestiarium é un conxunto de singulares 
primeiros planos que nos mostran os 
animais exentos, desposuídos do seu 
hábitat natural, como únicos protago-
nistas dun proxecto que convida á 
reflexión sobre o distanciamento, cada 
día maior, entre o mundo rural e o 
urbano. Esa progresiva desaparición das 
nosas vidas fai que os vexamos como 
auténticos estraños.
Este proxecto comezou a fraguarse a 
finais de 2009. Desde entón ata hoxe, e 
tras miles de quilómetros percorridos, 
supuxo a creación de multitude de 
escenarios distintos, un para cada 
ocasión, todo co fin de conseguir o 
mellor retrato posible. En todas as 
sesións fotográficas se tivo un respecto 
absoluto cara aos animais. A calor 
humana de pastores, coidadores e vete-
rinarios pódese sentir en cada imaxe, 
imposibles de realizar sen a súa contri-
bución.
Co obxectivo de que o mundo rural que 
nos envolve emerxa e se faga visible ante 
a sociedade, xurde Bestiarium, un 
proxecto do fotógrafo José Barea que, a 
través de impactantes imaxes, busca a 
mirada cómplice dos animais propios de 
cada zona. Bois, cabras, porcos, galos e 
galiñas, ovellas, cabalos, vacas… contri-
búen coa súa existencia á sostibilidade 
das diferentes paisaxes.

Nesta exposición non existen as 
distancias; case os podemos tocar, 
acariciar, mírannos e mirámolos, cara a 
cara, sen nada que perturbe ese 
instante de conexión mutua.

Convidámolos a descubrir estes 
sorprendentes animais!

Esta exposición está organizada pola 
Federación de Razas Autóctonas Espa-
ñolas (Federapes) e a Federación de 
Razas Autóctonas de Galicia (Boaga) e 
conta coa colaboración da Deputación 
de Lugo e do Ministerio de Agricultura 
e Pesca,  Alimentación e Medio 
Ambiente (Mapama).

Na actualidade, 158 son as razas autóctonas de 
orixe doméstica e gandeira que existen en 
España, e delas máis do 80 % están en perigo de 
extinción. O obxectivo é dar a coñecer estas 
razas e a importancia que teñen no mantemento 
do patrimonio e na economía rural.


