
  

Espazo ExpositivoEspazo Expositivo

Ar t u r o Bal t arAr t u r o Bal t ar



  

““Un tunel do tempo cara ás Un tunel do tempo cara ás 
nosas orixes”nosas orixes”



  

O Museo
No ano 2010 remodélase No ano 2010 remodélase 
por completo a capela e por completo a capela e 
mais o edificio anexo mais o edificio anexo 
para albergar o Belén de para albergar o Belén de 
Arturo Baltar e unha Arturo Baltar e unha 
parte significativa da parte significativa da 
súa obra...súa obra...

… … nace onace o  Espazo Expositivo Arturo BaltarEspazo Expositivo Arturo Baltar



  

Está distribuido en dúas Está distribuido en dúas 
plantas:plantas:

● A A planta baixaplanta baixa conta cun  conta cun 
acceso a capela onde está acceso a capela onde está 
exposto o Belén ademais de exposto o Belén ademais de 
albergar outras obras de albergar outras obras de 
pequeno formato, tamén con pequeno formato, tamén con 
carácter relixioso.carácter relixioso.

● No No primeiro andarprimeiro andar atópanse  atópanse 
as demais obras así como a as demais obras así como a 
porta de saída ao xardín.porta de saída ao xardín.

O Museo



  Planta BaixaPlanta Baixa

O MuseoO Museo



  
Primeiro andarPrimeiro andar

O MuseoO Museo



  Saída ao XardínSaída ao Xardín

O MuseoO Museo



  

As Obras



  

As Obras

Este ano aumentou a Este ano aumentou a 
colección con catro obras colección con catro obras 
máismáis



  AnunciaciónAnunciación



  

As Obras As Obras 

VisitaciónVisitación



  Adoración dos ReisAdoración dos Reis

As ObrasAs Obras



  

As ObrasAs Obras

PousadaPousada



  
Presentación no Presentación no 
TemploTemplo

As ObrasAs Obras



  

As ObrasAs Obras

DesposoriosDesposorios



  
FuxidaFuxida

As ObrasAs Obras



  
Matanza dos InocentesMatanza dos Inocentes

As ObrasAs Obras



  

CircuncisiónCircuncisión

As ObrasAs Obras



  

O BelénO Belén

  OnteOnte: “Historia”: “Historia”
HoxeHoxe: “Despois da reforma” : “Despois da reforma” 

SempreSempre: “Estrela do: “Estrela do  Nadal de Ourense”Nadal de Ourense”



  

O Belén de Arturo Baltar ten a súa 
orixe nun encargo que lle fixo ao 
escultor, no mes de outubro do ano 
1967, a Asociación de Belenistas de 
Ourense presidida daquela por 
Amando Prada Castrillo. Comezaba 
así o primeiro Belén de Arturo Baltar 
formado polas figuras principais do 
Portal: Xosé, María con neno no colo, 
o boi e a mula, un anxo, os tres Reis 
Magos... Que se presentou nos 
soportais da Casa do Concello.

...

O Belén: “Historia”O Belén: “Historia”



  

...Este xermolo de Nacemento vai 
medrando en esculturas cada ano con 
máis personaxes, grupos sociais, 
arquitectura civil e relixiosa, 
ambientación paisaxística... Xentes, 
edificios e lugares recreados nas 
vivencias do autor e que crianzas e 
maiores poden recoñecer no seu 
imaxinario. No ano 1969 colocouse no 
Museo Arqueolóxico ante o claustro 
románico e xa en 1970 e toda a década 
instálase, durante o Nadal, xunto ao 
Pórtico do Paraíso da Catedral 
Auriense...

O Belén: “Historia”O Belén: “Historia”



  

...No Nadal de 1980, aproveitando o ...No Nadal de 1980, aproveitando o 
espazo da capela se san Cosme e espazo da capela se san Cosme e 
Damián, instalouse definitivamente o Damián, instalouse definitivamente o 
Belén moito máis ampliado e xa como Belén moito máis ampliado e xa como 
un conxunto escultórico de grande un conxunto escultórico de grande 
beleza....beleza....

O Belén: “Historia”O Belén: “Historia”



  

… … No ano 2010 remodélase No ano 2010 remodélase 
por completo a capela e por completo a capela e 
máis o edificio anexo para máis o edificio anexo para 
albergar o Belén de Arturo albergar o Belén de Arturo 
Baltar e unha parte Baltar e unha parte 
significativa da súa obra... significativa da súa obra... 

O Belén: “Despois da ReformaO Belén: “Despois da Reforma



  

… … Na limpeza dos panos dos Na limpeza dos panos dos 
edificios, tanto da capela como edificios, tanto da capela como 
da casa anexa,, descubrimos da casa anexa,, descubrimos 
unha porta cega na parte unha porta cega na parte 
interior esquerda, dúas interior esquerda, dúas 
pequenas xanelas das que xa se pequenas xanelas das que xa se 
tiña constancia e unha porta tiña constancia e unha porta 
que comunica os dous espazos que comunica os dous espazos 
expositivos, todos estes expositivos, todos estes 
achádegos do mesmo estilo achádegos do mesmo estilo 
arquitectónico renacentista...arquitectónico renacentista...

O Belén: “Despois da ReformaO Belén: “Despois da Reforma



  

...Ao descubriren as paredes ...Ao descubriren as paredes 
domina a pedra facendo un domina a pedra facendo un 
conxunto máis amplo e conxunto máis amplo e 
harmonioso, acompañado harmonioso, acompañado 
das táboas pictóricas de das táboas pictóricas de 
Virxilio.Virxilio.

Pepe LuísPepe Luís

O Belén: “Despois da ReformaO Belén: “Despois da Reforma



  

A reforma supuxo unha A reforma supuxo unha 
ampliación espacial e conceptual ampliación espacial e conceptual 
do espazo pero tamén temporal, do espazo pero tamén temporal, 
xa que as melloras influíron no xa que as melloras influíron no 
carácter estacional do Belén, que carácter estacional do Belén, que 
se tornou en permanente. Este se tornou en permanente. Este 
feito permitirá, a partir de agora, feito permitirá, a partir de agora, 
gozar das novas posibilidades gozar das novas posibilidades 
culturais e didácticas ao longo de culturais e didácticas ao longo de 
todo o ano e non só no Nadal.todo o ano e non só no Nadal.

O Belén: “Despois da ReformaO Belén: “Despois da Reforma



  

No ano 1980 coa rehabilitación da vella capela dos santos 
Cosme e Damián, polo concello, o coñecido escultor Arturo 
Baltar instala o seu belén popular para ser amosado 
durante a festividade do Nadal aos cidadáns ourensáns.

O Belén de Ourense, máis coñecido popularmente polo 
nome do seu autor, componse dunha gran cantidade de 
pezas feitas en barro cocido, ademais de curiosas 
representacións relixiosas, civís e militares que, 
mesturadas, conxuntamente coas construccións de carácter 
popular, crean ese ambiente singular.

É do mesmo destacábel a presenza daqueloutros elementos 
relacionados coa nosa etnografía: oleiros, adegas, fornos, 
cabeceiros, cruceiros, pontes, palleiros e pombais. Tamén 
resulta edificante a contemplación dos labores do campo, 
ademais de xogos populares como a chave; as antigas 
profesións ambulantes como a do retratista, o cego 
cantador de coplas,, etc.

O conxunto da obra enténdese como un camiño iniciático 
que percorre ao redor ate centrarse no pesebre coa 
representación do Nacemento do Fillo de Deus.

O Belén: Estrela do NadalO Belén: Estrela do Nadal



  

Ourense no BelénOurense no Belén

Percorrido por algúns dos espazos de Ourense identificables Percorrido por algúns dos espazos de Ourense identificables 
dentro do Belén de Arturo Baltardentro do Belén de Arturo Baltar



  

Montes de Cova do LoboMontes de Cova do Lobo

Ourense no BelénOurense no Belén



  

Ourense no BelénOurense no Belén

Penedo do TangarañoPenedo do Tangaraño



  

Capela do San Bieito de Cova de LoboCapela do San Bieito de Cova de Lobo

Ourense no BelénOurense no Belén



  

Vilanova dos InfantesVilanova dos Infantes

Ourense no BelénOurense no Belén



  

Sucalcos de ToubesSucalcos de Toubes

Ourense no BelénOurense no Belén



  

Capela de San MauroCapela de San Mauro

Ourense no BelénOurense no Belén



  

Fonte de Santa Mariña de Augas SantasFonte de Santa Mariña de Augas Santas

Ourense no BelénOurense no Belén



  

 “Ollando as pedras”

Entrevista con Entrevista con 
Arturo Baltar SantosArturo Baltar Santos
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