
Museo do Barrio

Fai corenta anos nacía en 

Nova York o antepasado do 

Museo do Barrio. Nacía no 

marco da loita polos dereitos 

cívicos das comunidades 

minoritarias dos EE.UU, como 

unha ferramenta máis para a 

normalización cultural e a 

educación non formal da 

comunidade.

De iso se trata este museo. De 

dereitos, do dereito a ter un ocio 

cultural diversificado nunha cidade 

c u n h a  c l a r a  c a r e n c i a  d e  

infraestruturas. De normalización, de 

crear liñas de traballo sobre o patrimonio 

cultural físico e emotivo, que permitan 

destapar as riquezas da cidade e de 

educación creando un espazo para 

formar e interesar ás futuras 

xeracións na participación 

cultural.

U n  

e s p a z o  

físico e 

virtual

Investigación, conservación e difusión.

Nace o Museo de Barrio para 

acoller a actividade cultural e 

patrimonial das asociacións que 

conforman Es.cu.a e doutras cooperativas 

e asociacións que colaboran habitualmente 

con nós. Tamén nace coa programación de 

exposicións temporais para os próximos meses.

Situado nun local da praza da Estrela no casco vello de 

Ourense. Conta cunha sala de exposicións, unha sala de reunións 

e cun taller de coworking para novos creadores.

Abrirá todos os días da semana en horario de mañá e de tarde. Tamén terá 

un soporte virtual a través das redes sociais e das diversas páxinas web por 

proxecto dende onde a cidadanía poderá seguir o seu traballo.

O Museo acollerá diferentes iniciativas culturais en torno ao patrimonio da cidade, con 

especial atención os seus barrios.

-Difusión: Día internacional dos Monumentos, A Bela Auria festa histórica, A Bela Auria 

pequeniña, exposicións temporais, obradoiros de arqueoloxía e historia, cursos de música e baile 

tradicional, didáctica en torno o arte contemporáneo.

-Investigación: Ourensegrafías, Ourensegrafías sonoras, Congreso Internacional de 

Socialización do Patrimonio (SOPA), Recuperar os Nomes, pro-Nós2020 Xuventude.

-Conservación: programa “Cidadáns coma Nós”.
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14 de feb - 14 mai

Oh!!!
Barrio

Luns a Vemres 11:00-13:00    /    20:00-21:00



Oh!!!
Barrio

I,
II,
III

Oh!!!! Barrio 

é un proxecto de 
comisariado de arte 
contemporáneo realizado 
en varias convocatorias.

Varios veciños do casco 
vello presentarán 
propostas expositivas en 
torno os artistas e ás 
propostas artísticas 
coas que interaccionan 
no seu día a día no 
casco vello de Ourense.
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Ourense, 1988. Pegado a una cámara 
desde niño fue a la edad de 19 años 
cuando se dio cuenta de que la fotografía 
era lo suyo. Desde aquel momento no se 
separó más de su cámara, aunque esta 
fuera cambiando con el tiempo. Del 
analógico al digital, adentrándose ahora 
en el mundo del formato medio. 

Este su nuevo amor lo llevó a conocer 
poco a poco el amplio mundo de la 
fotografía. "Una cámara es un elemento 
complejo, no sólo por su funcionamiento 
sino porque implica muchas decisiones. 
El fotógrafo debe decidir qué quiere 
mostrar, qué parte de lo que llega a su 
retina quiere inmortalizar. Al fotógrafo, 
como artista, lo mueve el deseo de 
mostrar aquello que lo conmueve, que lo 
convulsiona", y es así cómo nos muestra 
realidades que a muchos nos son ajenas 
y otras que nos pasan desapercibidas.
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"Abandonei a 
técnica 
aprendida,  as 
regras esixidas. 

Unha colección de 
lembranzas 
aleatorias, apuradas, 
de esguello… para 
documentar o ano 34 
desta misión. Cada día 
unha fotografía que xuntar 
ao diario dun cosmonauta en 
terra.”
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O prato de polvo é o leito no que se 

deita o meu maxín
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Cando as dúas dimensións resultan escasas, o pintor medra e 

xoga cos volumenes
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Nace coa idea de plasmar as impresións estéticas 

e vivencias do artistas cunha imaxe diaria ao longo 

dun ano
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