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Miguel Cabrera. Valencia, 1972. Licenciado en Belas Artes na Universidade de Granada, realizou dife-
rentes talleres con grandes mestres da fotografía, así como un máster sobre fotografía contemporánea en 
Amberes (Bélxica). Realiza as súas primeiras exposicións a mediados dos noventa, desde entón participou 
en diferentes mostras individuais e colectivas. Actualmente vive en Berlín onde a súa actividade artística 
está plenamente dedicada á realización de proxectos de carácter íntimo e reflexivo, compaxinándoos coa 
vinculación á fotografía publicitaria e de moda.

LA GRAN RECOLECCIÓN. Castelo de Santa Cruz de Oleiros, do 3 de novembro ao 8 de 
xaneiro. «A manipulación da natureza permítenos facela produtiva, rendible e acolledora. Pero isto non é 

Damisela china máis ca un desexo de controlar unha natureza que aínda é impredicible e sorprendentemente poderosa. Se 
no século XIX o invernadoiro lle permitiu ao cidadán escaparse da intensa vida urbana, a natureza artificial 
do século XXI nos protexe da devastadora degradación ecolóxica que estamos a provocar. O acto de 
representación da natureza significa basicamente a súa aniquilación. Pero tamén nos invita a imaxinar outra 
natureza que vai máis alá do coñecemento do ser humano. É fundamentalmente esta natureza artificial a que 
aparece nas imaxes do proxecto de José Eugenio Mañas e Mª José Fernández. Realizada coa colaboración 
de 58 artistas, nesta serie contemplamos espécimes vexetais catalogados como se foran parte 
da clasificación botánica de Lineo. Estas especies foron inventadas e son produto do xogo, e 
invitan a pensar na perpetua recombinación posible da natureza.» Daniel Canogar, 2009
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Sagrario Moreno González de la Aleja ‘YAYO’. Albacete, 1964. Licenciada en Belas Artes pola Facultade 
de San Carlos (Valencia), na especialidade de escultura. Realizou diferentes exposicións individuais e parti-
cipou en diferentes mostras colectivas no Ateneo de Albacete, Sala Caja Castilla-La Mancha, Colexio de Ar-
quitectos de Albacete, o Palau de la Música de Valencia, entre outros lugares. A súa obra foi seleccionada en 
varios certames como o XI Salón de Primavera de Valencia ou Premio de Artes Plásticas Ciudad de Albacete. 
Actualmente compaxina a súa actividade artística coa docencia no Instituto Julio Rey Pastor de Albacete.

LA GRAN RECOLECCIÓN. Castelo de Santa Cruz de Oleiros, do 3 de novembro ao 8 de 
xaneiro. «A manipulación da natureza permítenos facela produtiva, rendible e acolledora. Pero isto non é 

Xeranio tintado máis ca un desexo de controlar unha natureza que aínda é impredicible e sorprendentemente poderosa. Se 
no século XIX o invernadoiro lle permitiu ao cidadán escaparse da intensa vida urbana, a natureza artificial do 
século XXI nos protexe da devastadora degradación ecolóxica que estamos a provocar. O acto de represen-
tación da natureza significa basicamente a súa aniquilación. Pero tamén nos invita a imaxinar outra natureza 
que vai máis alá do coñecemento do ser humano. É fundamentalmente esta natureza artificial a que aparece 
nas imaxes do proxecto de José Eugenio Mañas e Mª José Fernández. Realizada coa colaboración de 58 
artistas, nesta serie contemplamos espécimes vexetais catalogados como se foran parte da clasificación 
botánica de Lineo. Estas especies foron inventadas e son produto do xogo, e invitan a pensar na perpetua 
recombinación posible da natureza.» Daniel Canogar, 2009


