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Exposición que se integra dentro das actividades conmemorativas de ”2015 Ano 
Internacional do Solo”, na que se combina ciencia e arte. Mostras de solos recollidas 
para a elaboración do Mapa de Solos de España 1:1000.000, publicado polo CSIC en 
1968, foron tamén utilizadas por José Caballo para a realización das singulares obras 
pictóricas exhibidas na exposición. 
A través dos diferentes elementos expositivos móstranse aspectos relevantes das 
cores que presentan os solos e como estes foron empregados polo artista nas súas 
composicións,  de temáticas tan diversas como paisaxes, vilas, aldeas e reproducións 
de pezas do patrimonio cultural (prehistórico e idade media).

José Caballo. Nace no ano 1933 en Ferrol. Realiza a súa primeira exposición de debuxos a 
carbón e tinta en 1950 en Ferrol, á que seguirán varias exposicións de cadros en óleo e 
acuarela en varias cidades galegas (Pontevedra, A Coruña e Santiago de Compostela). Na 
primeira década do ano 2000, traballando como Axudante Técnico Diplomado no Instituto 
de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia (IIAG-CSIC), descobre o solo como fonte 
directa de pigmentos e texturas e cambia drasticamente de técnica, de xeito que pasa do 
trazo e cor transparente da acuarela ao empaste e modelado das cores da terra. Un 
continuar na aventura artística utilizando como materiais a terra natural seca e peneirada, 
todo iso aglutinando con cola, capa tras capa, até plasmar en volume as asperezas, as 
luces e as sombras tanto do patrimonio cultural como da paisaxe natural, rural e urbano. 
Un intento de ennobrecer a terra.

A cor é unha das características  máis evidentes do 
solo,  estreitamente relacionada con:
 - Os compoñentes
 - As condicións ambientais
 - Os procesos  de formación 


	Página 1
	Página 2

