
Escultor 

Pedro espada Rey 

             Exposições 
 
- Centro Cultural   “Larrotxene”   *San Sebastian*         2011 
- Centro Cultural   de “Intxaurrondo Beri”         *San Sebastian*         2012 
- Palacio “Obispo Solis” de Miajadas        *Cáceres*            Junio       2013 
- Sala “La Encarnación”                     *Diputación de Zamora* Agosto     2013 
- “Espacio de Cultura” *Ayuntamiento de Berriozar*  Navarra  
                        De Abril a Julio      2015  
- “Civivox de Mendillori”             *Pamplona-Navarra*  
                    De Septiembre a Novenbre     2015 
- Sala de “La Alhondiga”   *Zamora*       Março/Abril     2016 
- Esp. Cult. “Mendi Zolan Kulturgunean”      *Hendaye * França      Junho     2018 
- “Casa da Cultura Mirandesa”    *Miranda do Douro* Portugal         
    Del 14 de septiembre al 12 noviembre               2018   
	
	

Pintor 

	 	 	       Alejandro Albarrán García  (Alexal) 

        Exposições entre outras 
	

- “II Bienal de la Emigración Europea”          Madrid       Espanha      1974 
- “III Bienal de la Emigración Europea”         Madrid  Espanha      1975 
- “Escuelas	de	Nauheim”		 	 			(Gross	Gerau)	 	 Alemanha			1975	
- “Centro Español”                 Wiesbaden  Alemanha   1976  	
- “Caja de Ahorros Provincial”          Zamora  Espanha      1976 	
- “Parque de Mainz”                       Mainz  Alemanha   1977	
- “Philips Hospital”            Goddelau  Alemanha   1981 	
-  “Park Hotel”            Bad Godesberg/Bonn Alemanha   1983	
- “Hotel Negresco”            Nizza    França      1983	
- Kundenhalle Volksbank     Rússelsheim   Alemanha   1983	
- “Hotel Hilton” Salon des Nations          Basel                Suiça      1984	
- „Salon	Termal“	 	 	 										Berna    Suiça      1984	
- „Salon de Congresos“          Wiena  Austria        1984	
- Galería “Pequeño Príncipe”                  Baden-Baden               Alemanha   1984	
- Galería “Aeropuerto Frankfurt am Main“ Frankfurt a M. Alemanha   1991	
- „Hotel Valbusenda“          Zamora  Espanha      2013	
- “Palacio de La Alhóndiga”          Zamora  Espanha      2014	
- “Centro Cultural”Casaseca de las Chanas Zamora   Espanha      2017	
- “Casa da Cultura Mirandesa”     *Miranda do Douro*       Portugal    2018  	

        Exposição 			-			

Exposición   

     Pintura   *  Escultura 

UNIBERARTE  



  	  
Óleo sobre lienzo 2005                                                      Escultura en piedra caliza   	

 

                  23 abril    a    07 junho   2019 

Biblioteca - Sala de Exposições 

       Vila Real – UTAD – Portugal 
Curadoria: Olinda Santana – Grupo Missão Cultura 

Espanhois en  *UNIBERARTE*  

Espanhois en “UNIBERARTE” é uma Mostra única, que 

celebra a criação	plena	de	 Sonhos	da	 pintura	 Surrealista	 de	Alejandro	
Albarrán	García. 
 

 
Alejandro Albarrán García (alexal) 

 
O movimento artístico Surrealista nasceu en Paris na década de 1920, 
inserido no contesto do que viria a definir o Modernismo – periodo entre  
as duas Grandes Guerras Mundais. Foi fortemente influenciado pelas teorias 
psicoanalíticas do psicólogo Sigmund Freud enfatizando o papel do 
inconsciente na atividade criativa. Um dos seus objetivos foi produzir uma 
Arte que, segundo o movimento, estava a ser destruída pelo racionalismo. 
 
O principal mentor deste movimento é o poeta e crítico André Breton. 
A combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente,  
São as principais características deste diferenciado estilo. Segundo os 
surrealistas, a arte deve libertar-se das exigências da lógica e da razão e ir  
além da consciência quotidiana, procurando expressar o mundo do 
inconsciente e dos sonhos. René Magritte e Salvador Dalí são dois dos  
seus grandes representantes no campo das artes plásticas- 
 
Alejandro (Alexal) leva-nos numa viagem imaginária de cores e formas à  
qual é impossível ficar indiferente. 
 

Contactos: 

Alejandro Albarrán García (alexal) 

        C/ Tenerías 1 

49151- Casaseca de las Chanas – Zamoras - Espanha 
       Mail: alexalb@web.de   ó   arte@alexal.com 

       Telemóvel: +34 628835590 

Alexal          *     “El Surrealismo vive en todos nosotros”       *      

Pedro Espad  



 

Espanhóis en  *UNIBERARTE*  

 
Espanhóis en “UNIBERARTE” é uma Mostra muito especial, que  
nos faz viajar com a Escultura Poética de Pedro Espada Rey. 

 

            Pedro Espada Rey 

Para falar sobre a escultura de Pedro Rey Espada, estamos directamente 
ligados à soberba perfeição da Naturaleza e à liberdade da imaginação.	
Pedro	 cria	 sem	 obediência	 a	 qualquer	 corrente	 artística	 ou	
condicionante	 política	 e/ou	 comercial.	 O	 seu	 universo	 criativo	 e	
mitológico	 nasce	 dos	 seus	 passeios	 no	 bosque,	 do	 encontro	 com	 a	
natureza	e	das	*conversas*	solitárias	com	madeiras	e	pedras.	
Nos	 variadíssimos	 temas	 que	 aborda,	 cito	 a	 figura	 humana	 que	
esculpe	 com	 um	 primitivismo	 ibérico,	 respeitando	 sempre	 os	
materiais	que	o	universo	Ihe	oferece.	
Cria	 com	 valor,	 com	 olhos	 de	menino	 e	mãos	 de	 velho	maestro	 da	
madeira.	
Pedro	 cria	 num	 estado	 de	 pureza	 e	 de	 emoção	 plena,	 ao	 ponto	 de	
transbordar	a	sua	grande	sensibilidade	para	as	obras	que	executa.	
A	fantasia	das	suas	obras		é sonho tornado realidade, cuja contemplação	
nos	leva	por	viagens	inesquecíveis.	
	

Contactos: 

      Pedro Espada Rey 

        C/ Larraundi 9 – 13B 

  49151-Alza–San Sebastian - Espanha 
            

            Telemóvel: +34 628835 


