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Pallasos en Rebeldía é unha Asociación Cultural e de Cooperación Internacional que naceu 
precisamente en Chiapas no ano 2004 durante unha visita ás fervenzas do río Bascán no 
contexto da II Caravana de Pallasos aos Municipios Autónomos. Xa moito antes daquela, os 
colectivos «Augasquentes de Galicia» puxeron en marcha -desde mediados dos anos 90- 
viaxes solidarias ao territorio rebelde mexicano para medraren, individual e colectivamente, 
máis apegados á revolución indíxena, referente político destes colectivos. Así, membros de 
Coperactiva Cultural como Iván Prado, entre outros, non deixaron de desprazarse a Chiapas 
achegando solidariedade coas súas propostas artísticas centradas no clown e no humor. A 
risa galega como arma de defensa dun pobo e como idioma universal de entendemento e 
confraternidade co zapatismo chega cada ano aos «Caracoles» para apuntalar os alicerces da 
confraternidade nun intercambio de culturas e saberes.

PALLASOS EN REBELDÍA EN CHIAPAS
Faíscas do 2 ao 30 de novembro

Fernando Sacó. 1977 
Ésta é a miña terceira participación nesta exposición colectiva «Imos de Fotos» dentro do 
Outono Fotográfico. A maiores realicei outras exposicións de diferentes temáticas en diferentes 
salas da cidade, fotos para portadas de discos e carteis, reportaxes de voda, traballos por 
encargo a particulares e a portada da revista Auria no mes de maio deste ano.

GALICIA BAIXO A MIRADA DAS ESTRELAS
Mesón O Queixo do 2 ao 30 de novembro

Edgar Salazar. Ourense, 1989
Dende a infancia estivo ligado ao mundo da fotografía pero non se decataría de que é a 
súa paixón ata que no 2010 comezase a traballar como fotógrafo de discotecas na páxina 
Night-es.com (agora La-Night.com). Neste ano 2011 comezará os seus estudos de fotografía 
artística na E.A.S.D. Antonio Faílde. www.edgarsalazarfotografia.blogspot.com

ENTRE DÚAS TERRAS
Café Pop Torgal do 2 ao 30 de novembro

Aitor Uve Fernández. 1988
Estudante de Fotografía Artística na Escola de Arte e Superior de Deseño (EASD) Antonio 
Faílde de Ourense. A súa experiencia fotográfica baséase en camiñar, buscar ollos carismáticos 
e facelos falar. A súa aprendizaxe baséase en crer que para aprender a correr hai que saber 
camiñar, e para aprender a camiñar hai que caerse moitas veces, saber levantarse de bo ánimo 
e fixarse para non tropezar de novo coa mesma pedra.

RETRATaRTE
Cervecería O Moucho do 2 ao 30 de novembro


