BENITO L. LOSADA [1946 - 2011]
Xerou e dirixiu o OF XXVIII edicións

XXXII edición Outono Fotográfico
Datas das actividades:
setembro, outubro, novembro e decembro de 2014
xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2015
Total exposicións: 120
Individuais: 87
Colectivas: 33
Total fotógrafas/os: 443

#OF2014

Espazos expositivos: 90
Salas e espazos públicos: 58
Salas privadas: 32
Cidades: 28 en Galiza e 4 en Portugal
Convócase e fállase o «II Premio Galicia de Fotografía Contemporánea»
Realízase o I Campus do Outono
E ademais, talleres, concursos, charlas, proxeccións…

Anacos da Cidade [Ourense] · Ars Lumen Fotografía [Ourense] · Aparthotel Arenteiro [O Carballliño] · Asador da Veracruz [O Carballliño] · Asociación Amigos dos
Museos de Galicia [A Coruña] · Asociación Xuvenil Amencer [Ourense] · Asociación Fotográfica O Potiños [O Carballiño] · Ateneo de Ourense · Ateneo Ferrolán
· Aula K [A Coruña] · Bodegas Docampo · Café Peñasco [O Carballiño] · Campus de Ourense da Universidade de Vigo, Vicerreitoría do Campus: Biblioteca
Universitaria, Edificios Politécnico, Xurídico-Empresarial e de Facultades, Sala Alterarte · Casa vella da fotografía [Vilanova de Arousa] · Casino do Carballiño ·
Castelo de Santa Cruz (CEIDA) [Oleiros] · Centro de día do Magarão [Avintes] · Centro Hospitalario Universitario de Ourense CHUOU SERGAS · Centro Sociocultural AFundación [A Coruña] · Centro Sociocultural AFundación [Ferrol] · Centro Sociocultural AFundación [Santiago de Compostela] · Centro Sociocultural
AFundación [Vigo] · Clube de Prensa de Ferrol · Centro de Láser Pulsado [Salamanca] · Colectivo mett03.04 [Ourense] · Concello de Ourense: Concellería de
Xuventude, Concellería de Cultura: Museo Municipal de Ourense, Centros Cívicos de A Cuña e A Ponte · Concello de A Coruña: Ágora Centro Cultural para o
Progreso Social, Biblioteca Municipal do Castrillón, Biblioteca Municipal dos Rosales, Biblioteca do Ágora, Casa Museo Casares Quiroga, Casa Museo María Pita
· Concello de Allariz · Concello de Barbadás: Casa da Cultura · Concello do Barco de Valdeorras: Teatro Municipal Lauro Olmo · Concello de Celanova: Sala dos
Arcos · Concello de Ferrol: Centro Cultural Carvalho Calero · Concello de Maside · Concello de Monforte de Lemos: Casa da Cultura · Concello do Carballiño ·
Concello de Oroso: Centro Cultural Fernando Casas e Nóvoa · Concello de Pantón: Edificio Sociocultural · Concello de Piñor · Concello de Pontedeume: Casa
da Cultura · Concello de Ribadavia: Casa da Cultura, Casa da Xuventude, Igrexa da Madalena · Concello de Santiago: Centro Sociocultural A Rocha, Centro
Sociocultural do Castiñeiriño, Centro Sociocultural de Conxo, Centro Sociocultural do Ensanche, Centro Sociocultural das Fontiñas, Centro Sociocultural da Trisca, Centro Sociocultural José Saramago de Vite, Casa das Asociacións de Cornes · Concello de Verín: Casa do Escudo · Concello de Xinzo: Casa da Cultura ·
Deputación de Lugo: Sala de exposicións, Refectorio, Rede Museística e Museo Provincial · Deputación de Ourense: Centro Cultural Marcos Valcárcel, Centro
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo · Detrás do Marco [Vigo] · Deputación de Coruña · Difusora de Letras, artes e ideas · Disigna Edenia · Dispara [A Estrada] ·
Editorial Alvarellos · El Tragaluz [Ourense] · Emociois · Encontros da Imagem [Braga] · Espacio Shangri-La [Ourense] · Espazo Xove de Chantada · Espazo Xove de
Ourense [antes Casa da Xuventude] · Espazo Xove de Tui · Fotosconletra · Fundación Vicente Risco [Allariz] · Galería Besada [O Grove] · Galería Marisa Marimón
[Ourense] · Galería Sargadelos [Vigo] · Galería Sargadelos [Santiago de Compostela] · IES Chamoso Lamas [O Carballiño] · IES Señorín [O Carballiño] · iNstantes
· Instituto Portugués de Fotografia [Oporto] · Liceo de Ourense · Lumbudus: Galería da Adega do Faustino [Chaves] · Médicos do Mundo · Mosteiro de Tibães
[Braga] · Museo Diogo de Sousa [Braga] · Museo Etnolóxico [Ribadavia] · Museu da Imagem [Braga] · O Lar dos Felos [Maceda] · Pazo de Almuzara [Boborás] ·
Photo Art [Ourense] · Portal 48 [Pontevedra] · Sestao Foto · Trampitán [Ourense] · Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
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Director do OF

Xosé Lo
Dir

Catro anos é un bo período de tempo para realizar

puido chegar a dirixir a XXIX edición do OF así como

un balance; en todo caso, se o é para a política, e os

a XXIII das Xornadas de BD e quedaron en suspenso.

políticos deben rivalizar ou non a súa permanencia

Decidimos desde a Difusora acudir ás persoas que,

como representantes da sociedade mediante con-

valoramos, podían colaborar na realización de ambos

correncia a eleccións, decidimos someternos, coma

eventos ao tempo que fixemos unha breve prospec-

eles, á crítica pública e presentar un breve balance/

ción da que resultou a coincidencia entre un nutrido

historia desta nova etapa do Outono Fotográfico deri-

grupo dos seus amigos máis achegados pero que

vada da morte do noso querido Benito Losada, quen

ademais cumprían o requisito de ter colaborado con

o creou e dirixiu 28 anos.

el nos proxectos de acción sociocultural que iniciou
e dinamizou, para fixar a memoria do seu legado

Xa xubilado por enfermidade grave, el mesmo tomou

apoiando os dous eventos mencionados a través dun

a decisión de dirixir o Outono Fotográfico e as Xor-

Proxecto que debería acabar constituíndose en Fun-

nadas de BD de Ourense desde Difusora de Letras,

dación Benito Losada. Este proceso concluiu na for-

Artes e Ideas, empresa cultural que compartiamos

mación, non dunha Fundación, senón da Asociación

con el nese momento Xavier Paz, iniciador e direc-

Proxecto Benito Losada con idénticos fins, inscrita en

tor, Alberte Pérez, Nicole Carpentier e máis eu. Non

maio deste ano 2014.
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1. A edición XXIX do Outono Fotográfico contou de

2. Un recordo procedente, non retórico. Fai algúns

maneira moi especial coa colaboración de Xacobe

anos, o fotógrafo José Paz e mais eu cavilabamos

Meléndrez na coordinación e na loxística, ademais

en como se podería mellorar o OF; sendo como era

dos membros da Difusora e de Rosa González e Luz

unha acción dinamizadora impulsada desde unha

Rodríguez compañeiras de Benito na Casa da Xuven-

Casa da Xuventude fundamentalmente cimentada

tude de Ourense, da que foi director, e que colabora-

na extraordinaria capacidade de Benito para sumar

ron no Outono dende o inicio.

apoios e impulsar proxectos colaborativos sen apenas medios económicos nin loxísticos, ocorríansenos

Cando na XXX edición eleximos Xavier Paz e máis

vías como que fose temático para “filtrar” o acce-

eu a Vítor Nieves e decidimos ofrecerlle a súa in-

so ou intentar programar algunhas exposicións de

corporación ao Festival, foi cun claro propósito:

referencia. En nós latexaba o desexo de que fose

reforzar a liña da fotografía/arte/profesionalidade

menos acción/acción e máis acción/reflexión, menos

cunha persoa nova pero xa experta en duras bata-

dinamización sociocultural e máis espazo de coñe-

llas dinamizadoras de proxectos como comisario e

cemento; é dicir, falando en prata, menos Benito e

como artista, que fose quen de recibir nun futuro a

máis nós – claro, non coa crueza que parece emanar

responsabilidade total do Festival. Ambos, Xacobe

desta confesión porque estaba polo medio o profun-

e Vítor, foron colaboradores de Benito en edicións

do respecto, o cariño e todas esas cousas que son

anteriores, sendo Vítor o que comisariou a exposi-

de verdade importantes na carreira de fondo que é

ción central do 25 aniversario. Ambos aportaron un

a vida-. Como era moi intuitivo, dicíanos: “pois para

esforzo enorme para o avance e consolidación do

diante; aí o tedes, organizádeo”. Tamén é certo que

Festival na proporción da súa etapa como coordi-

se aceptabamos, el ficaría feliz e poría todo o seu

nadores do mesmo, e ambos coincidiron nunha alta

empeño no intento. Pero claro, non tiñamos o empu-

porcentaxe nas súas visións dos camiños dinamiza-

xe nin os recursos de subsistencia necesarios para

dores novos que debería emprender o OF como, por

meternos nesta enleada. Agora que si temos o em-

exemplo, na necesidade do cambio de imaxe.

puxe, ainda non temos o resto.
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3. No momento que o Outono Fotográfico quedou orfo

polos escritos de colaboradores de luxo: Margarita

e decidimos seguir adiante, a dirección do mesmo

Ledo, Enrique Lista, Manuel Sendón, Xosé M. Buxán...

constituíu para min un dobre reto: non deixar morrer o
Festival e con iso rescatar do esquecemento que toda

Foi necesario analizar a fondo o OF e extraer os pun-

morte leva consigo ao meu amigo e ao seu legado

tos fortes que herdamos e Benito puxo en marcha:

de activista extraordinario na axitación sociocultural e

unha marca que funciona como espazo expositivo

na convivencia cidadá, e recollendo o seu reto –“aí o

expandido, interxeracional, intercultural, con valor de

tedes, organizádeo”- darlle un impulso na dirección

estudo antropolóxico e balance do «feito fotográfico»

que consideraba daquela e considero hoxe acertada:

inferido do que representan, como “mostra estatís-

acción/acción, si; pero a ser posible, sobre todo ac-

tica”, os centos de participantes en cada edición

ción/reflexión. Teñamos en conta que a segunda gran

[aproximadamente cincocentos nas do 2013 e 2014]

eclosión da fotografía derivada da smartphonía recla-

e dinamizador dun ámbito cultural, o fotográfico,

ma “pensamento” e rigor, porque a dinamización da

esencial na historia da humanidade e da Arte dende

súa práctica, cando xa mesmo as crianzas fotografan,

que comezou a operar.

non é necesaria.
5. O tempo pasou moi rápido e tivémolo que apro4. Nas tres edicións pasadas creamos a Sección Ofi-

veitar a fondo acompañados de xente marabillosa: a

cial, Historias da Fotografía Galega, Inter Seccións e o

equipa –miñas compañeiras de Disigna Edenia, Ví-

Premio Galicia de Fotrografía Contemporánea, acción

tor, Alba,…- que resiste os envites da tensión e a

autónoma pero punta de lanza no posicionamento

precariedade de medios –si, querido Benito, aínda

internacional paulatino do Festival, xa que todo o pre-

seguimos sen resolver esa cuestión- sen resentirse,

mio [exposición, libro e itierancia] forman parte do

que difícil, pero que gustazo!, os patrocinadores que

mesmo. Isto foi acompañado dun esforzo importante

son amigos, os técnicos de cultura que o foron de Be-

por dotar de corpo teórico/histórico ao Outono Foto-

nito, moitos. As entidades públicas e salas privadas

gráfico, tanto por parte de quen o coordinamos como

que nos acompañan. E as fotógrafas/os. Sobre todo
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elas e eles; acudindo coas súas propostas e riscos,

Seguimos co empeño de situar o Festival no ámbito

descubertas e sentimentos para mostralos, ensinar-

do «coñecemento» evitando, sempre que podemos,

nos e emocionarnos cada ano. Tamén os 40.000 ou

as tentacións da sociedade do espectáculo: fuximos

45.000 cidadáns que interactúan co Festival a través

de producións con capacidade de epatar pero non

da web, das redes sociais, dos cursos e dos espazos

de emocionar, accións pensadas para consumir sen

expositivos. Son quen “realizan” o Festival, verifican

tempo para a dixestión, materia de rede social co

as propostas, viaxan para ver exposicións, falan de-

obxectivo do marketing biográfico. Non queremos

las, das súas autoras e autores, dos nosos erros –se-

mirarnos en espellos «alleos» ou seguir modas exi-

guro que moitos- pero tamén da importancia de que

tosas porque cuestionamos e cuestionámonos con-

sigamos adiante. Ese é o retorno que nos chega.

tinuamente e cremos que o Outono Fotográfico debe
seguir a perfeccionarse até atopar ese estado de

6. Catro anos deron para reforzar a única acción

«graza» no que sexa considerado patrimonio común

cultural programada como tal de carácter galego [no

e realmente sexa instrumento para usar por todas e

sentido socio/xeográfico] e aliala con outros Festi-

todos os fotógrafos en Galicia: un proxecto cooperati-

vais: Paraty em Foco de Río de Janeiro, Encontros da

vo e aberto con un grado alto de autoxestión.

Imagem de Braga, iNstantes de Avintes, Encontros de
Agosto de Fortaleza, Sestao Photo en Euskadi,... De-

7. Derivado de ese empeño por acentuar o aspecto

ron para sumar e expandir o Festival habilitando no-

cultural e artístico do festival, é decir, atraer pro-

vos espazos para a creación, como o Premio Galicia

postas cada vez mais coherentes e anovadoras e

de Fotografía Contemporánea, ou a reflexión como o

con elas elucidar as cuestións que plantexan cada

Campus do Outono. Deron para coordinar propostas

autora, curadora ou crítica/o coas súas fotografías,

curadoriais diversas, potentes e internacionais, des-

eleccións ou textos, e que eso constitúa o corpus

cubrir novas presenzas antes descoñecidas no ámbi-

de coñecemento transmisible que aportemos dende

to fotográfico galego ou publicar excelentes traballos

o OF, decidimos que este deberá por o obxectivo

sobre a nosa propia fotografía.

nun tema e de aí que propuxéramos traballar nesta
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XXXII edición a interacción Identidade / Alteriadade

O formato, amplitude territorial e dilación tempora-

da que tratan o apartado seguinte e o excelente tra-

lidade parece que esixen xa unha responsabilidade

ballo de Xose M. Buxán neste mesmo libro.

económica compartida aos espazos expositivos como
conditio si ne qua non para poder ser parte do

8. Quedan pendentes dúas cuestións fundamentais

evento, condición, por outra parte, que xa cumplen os

que se retroalimentan. A primeira, a da sostibilidade

patrocinadores actuais.

económica do Outono Fotográfico: non ten recursos
suficintes. Non resolvimos a súa captación. A segun-

En todo caso: agárdanos unha nova edición, e po-

da cuestión e que sendo un Festival sen equivalencia

des estar segura/o de que gracias a ti a poderemos

internacional coñecida e que por íso mesmo recebe

realizar.

o eloxio e suscita o asombro en calquera contacto
e intercambio de información con outros eventos no
mundo, non goza de apreciación nin lonxanamente
equivalente no noso País coa excepción feliz e lóxica
das fotógrafas/os.
Son os retos acuciantes que enfrentaremos na edición 33 e non resolvelos producirá un cambio radical
na concepción do OF: conseguir máis recursos económicos e, indisociablemente, producir unha mellora
notoria na percepción do Festival como acción cultural de País entre os medios de comunicación, os
programadores culturais, as galerías de arte, a crítica
de arte, as facultades de Belas Artes e Escolas de
Fotografía, as institucións, as empresas...

IDENTIDADE ALTERIDADE
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O LADRILLITA
Macho Ladrillita da tribo do mesmo nome que serve de alimento vivo á minoría traficante denominada necro libë ralitha.

CARTA DO
LADRILLITA
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Son a mirada derrotada, o medo, a distancia, o sen futuro. Son pel curtida e tinguida pola luz da liberdade... que
foi. Son terra de terra, ladrillo de obra traído e levado
polas ondas do mar até deixar as arestas na viaxe, canto
rodado amábel…
AS TRIBOS

Son eu, moitos eus, designados reserva natural, especie

Definen grupos con características

a humillar pero non a extinguir, especie-dor, especie-me-

comúns. Non son exóticas, perten-

llada, especie-utensilio, especie-rabaño, especie da vida

cemos a elas aquí e agora.

roubada.

Hai, por exemplo, a dos desposuídos
na que as crianzas pasan fame e a

Son eu, o triste, o fuxido, o asustado… resultado da túa

dos posuidores na que receben en-

cobiza, da túa inmoralidade, da túa traizón… alimento

tradas para Disneyland. A dos desa-

de necrófagos.

fiuzados e a dos que herdan diñeiro
de papá en Suíza.
Son tribos opostas por supresión:
ambas non poden sobrevivir eternamente porque unha para existir
necesita devorar a outra.

Son ti cando caias, ti cando sexas ningún, son ti mañá,
mírame! eu xa estou no futuro que te agarda.

IDENTIDADE
ALTERIDADE:
A REPULSA
OU A POSESIÓN DO
OUTRO
Todo flúe e muda ao tempo que formamos parte dun
continuo aínda que heteroxéneo alterado pola irrupción ou visita do outro, e fronte a el, definímonos/
defendémonos: IDENTIDADE.
Non hai globalidade senón máis ben identidades
que se interrelacionan. Pero non hai identidade se
non podemos definila fronte ao outro que «está» ou
«chega» e por tanto interactúa con nós [individuo
ou tribo].
Non hai máis globalización que a do sufrimento que
é a sustancia derivada do uso do poder: senón pre-

gúntenlle a quen non ten para comer
ou onde durmir en que consiste eso da
globalización. Co da globalización falamos de globexplotación, de creación
de granxas de Ladrillitas que producen
obxectos con que satisfacer a necesidade compulsiva de posuír e mostrar
o posuído, a neurótica necesidade
de verificar o noso éxito, de triunfar e
para iso, no campo da creación artística e do deseño industrial, de producir
novidades [mercado/consumo], de acceder á escala
planetaria -non global socioloxicamente falando, repetimos: os pobres ou non teñen internet, ou non
poden consumir; máis ben son produto a consumir
como Ladrillita, mesmo pola fotografía-.
A temática Identidade / alteridade reivindica o binomio fronte ao discurso dunha globalizanza cínica
que obvia a situación ferozmente precaria das 3/4
partes da humanidade sobre os que se exerce.
Non se trata de individualidade, particularidade ou
individualismo, senón de identidade: aquilo que se
define no roce co outro, na fronteira, ás veces incerta pero sempre presente na sustancia da vida.
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Nesta dinámica, o Ladrillita existe para ser devorado
e pola súa mirada sabemos que teme, que sabe, que
sofre... que acusa.
Co 90% dos actos fotográficos definímonos a través do que captamos coa cámara, que non é senón
aquilo que queremos reter/lembrar. É o territorio do
«outro»; mesmo nos autorretratos: .
Coa cámara, terapia de consumistas compulsivos,
disparamos nunha cacería incruenta para bater a
peza cobizada: a través dela completámonos co que
non temos, porque somos desexo ou curiosidade e
definímonos tanto polo que xa somos como polo que
non posuímos pero desexamos.
A alteridade e a identidade non existen separadas,
non existe por tanto a inocencia, a neutralidade, a
pasividade: todo opera en relación e en cada trazo
identitario atopamos as pegadas do «outro» e viceversa.
Esta relación define o poder. Relación caracterizada
pola tendencia a expandirnos até suprimir/posuír o
outro, tendencia que se delimita pola acción política
e regúlase pola ley, ese pálido reflexo da xustiza e
a ética.

A fotografía nunca será un acto neutro e serve para
coñecernos e coñecer ao «outro», para saber os
seus/nosos anhelos, desexos, paixóns e sentimentos. Aínda que pareza que están ocultos, afloran e
delatan a nosa pequenez ou grandeza.
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Xosé M. Buxán Bran
Universidade de Vigo

ALGÚNS
ASUNTOS
REFERIDOS
Á FOTOGRAFÍA, ANTROPOLOXÍA
E ARTE

Co gallo desta edición do Outono Fotográfico dedicado, na súa sección oficial, á Identidade Alteridade
e andando eu a contemplar ese material artístico
que ocupou diferentes cidades galegas nestes meses, ocorréuseme que quizais podía ser bo motivo de reflexión pensar nesas fotografías expostas
tamén desde o seu sentido antropolóxico, é dicir no
seu perfil como producións culturais que, amais de
subministrarnos un pracer estético e visual, tamén
nos mergullan nun rico campo de coñecemento do
social. Porque a fotografía veu ofrecéndonos desde
o seu nacemento un enorme abano de representacións da vida das persoas que converteron á instantánea fotográfica nun preciosísimo soporte onde
rexistrar os comportamentos culturais e sociais das
persoas e onde dar fe de todas as súas empresas e
crenzas. A fotografía, deveu así, unha ferramenta de
uso imprescindíbel para unha antropoloxía que veu
pescudando desde o seu nacemento na vida e organización das persoas en comunidade. Unha ciencia,
que fixo do aparello fotográfico un útil co que radiografar ou rexistrar no caderno de campo os usos
desa vida en común coa que as xentes fomos construíndo e significando o mundo ao longo da historia.
Os apartados que seguen, territorio, lingua, sexualidade, amor, festa ou morte son algúns dos temas
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caros á antropoloxía desde o seu nacemento, e sobre os que, desta volta pretendo reflexionar dacabalo entre a antropoloxía e a arte. Iso si, o noso traballo
de campo ficará nos marcos concretos desas fotografías expostas na sección oficial do Outono fotográfico e cuxas representacións, na meirande parte
dos casos, mesmo sobordan os límites de calquera
estudo antropolóxico ao introducir mil e un significados, por iso todo o que segue son tan só algunhas
catas nese fondo e fértil caudal de pensamentos que
subministran as e os creadores presentes nesta 32
edición do festival ourensán.
PA R Q U E T E M Á T I C O

A antropoloxía co seu afán clasificador para comprender as «rarezas» do seu derredor e tamén para
encarar ao «exótico» mantivo desde o seu nacemento e durante moito tempo unha actitude cara a
as persoas e as súas vidas que non distaba moito
da do domador dun circo, ou da do garda dun zoo,
ou da do entomólogo coleccionista. Iso por fortuna
desapareceu, aínda que agora todo son parques temáticos: os museos, as cidades, a natureza. Todo
construído á medida dos visitantes, enlatado para
seren comprendido, deglutido e asimilado. O mundo
a xeito de zoo coas súas respectivas gaiolas onde
cada cousa ocupe o lugar que lle corresponde e que

decidiron, primeiro, o poder e as súas institucións, e
logo o pobo en abstracto e de xeito gregario, mais
non os individuos. E todos somos culpábeis dese
statu quo, dese apartheid continuado ao que sometemos aos diferentes, aos outros. Unha loucura
de compartimentos estancos de doada asimilación
para neófitos, mais profundamente simplificadores
e redutores.
Sanne de Wilde, nunha mostra curada por Ângela
Ferreira, amósanos a xente pequena vivindo nun
mundo de fantasía que mesmo pode tornarse diabólico. Igual que ocorre cos ananos toureiros da península ibérica a estas persoas pequenas asignáronlles
ese espazo para vivir e sobrevivir, tamén quizais para
realizarse, mais é seguro que o obxectivo en calquera caso é vender ilusións, e distraer ao visitante. Como o clown triste de tantas historias, semella
que estas persoas están aí ao servizo do goce dos
outros, daqueles privilexiados con recursos dabondo
para pagarse a visita ao parque, con cartos suficientes para seren agasallados co divertimento que os
entreteña. Cómpre saber tamén se esas persoas pequenas existen para o mundo dos seres «normais»
máis aló da súa función de titiriteiros. Nun mundo de
xigantes e ananos acaso as cousas segan estando
só do lado dos primeiros, dos posuidores de «forza»
e estatura.

20

Por iso todo, non quede outra alternativa que fechar
o parque como fai Irene Cruz ao fotografar o antigo
parque de atraccións Spreepark, de Berlín, que xace
en soidade, só na compaña da vexetación e dos animais que habitan ese territorio, eles aprópianse das
antigas atraccións e das súas arquitecturas e abofé
que o parque, no canto de resultar desolado, atópase feliz e ditoso na súa paz esencial. Agora si, agora
é o lugar perfecto onde han de habitar as fadas.

O territorio sería a matriz e contedor primeiro onde
desenvolve a súa actividade social e cultural o individuo. Primeiro que todo está a paisaxe, pero dada
a súa natureza esencialmente silvestre, as persoas
precisaron acubillarse e gorecerse dela, e para iso
construíron a arquitectura. Así que ambas, paisaxe e
construción, centran un sen número de representacións artísticas sobre as que se interesa o artista e
a súa cámara desde o momento mesmo que nace
o medio fotográfico. Territorios, xa que logo, que actúan como xeito de proxección das persoas e dos
seus mundos interiores e que están a reflectir as
identidades dos individuos e tamén dos pobos.

da para dar fe diso con ollar as imaxes que nesta
edición presentan Carla Andrade, Marta Moreiras ou
Mark Richie. Artistas que precisan fotografar eses
bosques e montes, esas corredoiras e leiras que
onte e hoxe osixenan os nosos espíritos e almas,
pero que tamén nos encollen coa dor e aterrorízannos polos escenarios de devastación que provocan
xa sexa por efecto de fenómenos naturais ou por
mor de inhumanidades sen conto, sexan os lumes
provocados ou a barbarie das construcións. Ou que
dicir das representacións do noso mar e das súas
vicisitudes ao longo do tempo, dende as plácidas
fotografías estivais de bañistas na praia ás afanosas instantáneas dos traballadores e traballadoras
do mar, pasando polos seus momentos de terríbel
colapso en imaxes de naufraxios ou afundimentos
de pesqueiros e grandes petroleiros... Que de todo
iso, por certo, ten falado dabondo o Outono Fotográfico ao longo das súas 32 edicións. Velaí logo o
reino animal que en terra, mar e aire o habita, coas
terras, as augas e os ceos que o sustentan e que
constitúense nun fabuloso enramado de millóns de
seres todos eles esenciais no desenvolvemento da
humanidade.

Porque de certo que o xénero humano fica pampo ao
observar o escenario grandioso da natureza. E abon-

Tito Mouraz no proxecto presentado no Outono Fotográfico intitulado Casa das sete senhoras cataloga

O TERRITORIO
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todo aquilo que constitúe o esencial de calquera aldea do mundo e que, xustamente por iso, resúltanos
tan achegado a nós e ao mesmo tempo tan afastado das nosas vidas urbanas. Velaí os escenarios
cos seus habitantes, os seus animais domésticos, a
vexetación, as construcións en precario, os obxectos
da civilización...
Nesa mesma estela, e noutra mostra do festival,
María Oliveira reflicte nese seu caderno de campo
particular, que titula Sob vigía dos animais antigos,
novos capítulos, tamén en branco e negro e tamén
desde ao achegamento ao territorio portugués,
dunha vizosa convivencia milenaria entre a terra,
os animais e as ferramentas e obxectos cos que
convive o xénero humano desde as súas orixes; índices todos que delatan ás persoas que viven aí. Un
mundo, por certo, cheo de grises tormentosos, de
negros e brancos de grande pureza, de calidades
pétreas e arxénteas, e con noites fechadas que fan
que vexamos ese cabo do mundo como un territorio
máxico, irreal e mítico, si, e ao mesmo tempo, sabendo que todo aí é real, e que está a carón noso
decote. Unhas fotos que son como unha boca de
lobo que nos mete na noite dos tempos, malia estar
moi pertiño, aí, case á volta da esquina das nosas
artificiosas cidades.

A LINGUA

As palabras e as linguas nas que se expresa a humanidade resultan da máxima importancia para significar ao mundo e significar ás persoas, mais non é
un asunto que interese en demasía ás e aos artistas.
Malia iso, as palabras sempre están aí para amosar
algo do asunto lingüístico, aínda que sexa só dende
os títulos cos que nomean ás súas obras de arte. E,
desde logo a lingua orixinal na que están escritos
eses títulos das obras amósannos dun xeito bastante preciso diversas aspectos constitutivos das identidades que agochan. Con todo, o máis interesante
son aquelas obras onde as palabras constitúense no
asunto central da fotografía.
Nesta edición do festival tivemos ocasión de ver as
pezas de Ana Luísa Pinto, onde o achado dun vello
dicionario de inglés nun rastro levoulle á artista a
procurar ao chou palabras dese dicionario que á súa
vez leváronlle a desenvolver representacións dese
nomenclátor casual. As palabras e as realidades
que elas implican transitan aí nun camiño de ida
e volta entre o seu significado «real» versus «imaxinario». Cando as palabras son ilustradas coa súa
imaxe ou a súa representación algo ocorre para que
todo se cambalee, para que nada sexa exacto nin
preciso.
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A SEXUALIDADE

A magnífica mostra curada por Vítor Nieves sobre
Lindsay Morris no Centro cultural Marcos Valcárcel
de Ourense para a sección oficial, representa de
xeito perfecto o espírito e a letra desta edición do
festival. Non podía haber mellor xeito de falar das
identidades e as alteridades que desde as imaxes
desacougantes pero sobre todo felices destas crianzas de «xénero intermedio», tan novas e á vez tan
espelidas para referir xa as súas dúbidas identitarias. Cativas e cativos nos que aniñan e agroman
as posibilidades certas e incertas do masculino e
do feminino, da heterosexualidade xunto coa homosexualidade e a bisexualidade, o travestismo e o
disfrace. Esas nenas e nenos que gozan dun campamento de verán amosan as posibilidades certas
do corpo libre, ceibe de irracionalidade, inxustiza e
ignorancia. Son nenos e nenas que teñen a sorte de
amosarse como son, de coñecerse e recoñecerse
dun xeito que a xente maior por desgraza non atreve
a ollarse. Vitor Nieves ao reivindicar este proxecto
expositivo e Lindasy Morris ao encarar este proxecto
fotográfico están na estela deses «bos e xenerosos»
dos que falaba Castelao que procuran unha sociedade onde o libre desenvolvemento das persoas
procure un mundo mellor e máis humano. Todos e
todas ao ollar a estes rapaces debíamos principiar a

pensarnos como homes e mulleres en construción,
nunha nova aprendizaxe que nos faga medrar e fluír
polas posibilidades certas do ser, para evitar con iso
a inmobilidade túzara que promove ao cabo unha
sociedade inxusta e infeliz.
O traballos de Alexis W sempre beberon nas fontes
da vida real das persoas, as xentes que poboan as
súas fotografías, estean vestidas ou núas, constitúen
o individuo común e real, o ser humano na súa máis
exacta representación. As persoas das súas fotografías nunca son personaxes: non son nin docentes,
nin políticos, nin sanitarios, nin artistas, nin modelos,
nin famosos… Seguramente haxa de todo no curriculum desas persoas que posan perante a cámara,
pero Alexis W fotográfaos de xeito tal que é imposíbel saber outra cousa deles que non sexa contemplar as súas almas. Individuos que adquiren perante
o obxectivo (e penso en concreto nos seus retratos
en primeiro plano do rostro) un aura de divindade,
de santidade. A ninguén se lle escapa que esas facianas teñen unha chea de marcas e cicatrices que
lles foi inflixindo a vida e a rúa. Pode que sexan drogadictos, persoas sen teito ou a pedir esmola, pero
á vista dos retratos que lles tira o artista canario
decatámonos de que ese exterior hostil e cruel aínda
non puido asoballalos. Porque fronte ao discurso e
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as estruturas dominantes que seguramente nunca
haberán de interesarse máis que dun xeito pasivo ou
caritativo ou asistencial polas súas vidas, con Alexis
W temos a fortuna de que eses rostros adquiren un
rol activo e que as súas olladas poderosas, as súas
testas ciceladas a machete constitúanse en axentes
provocadores de vida, de rebeldía, de insubmisión,
de afouteza e de loita.
O AMOR

Fronte aos espazos cósmicos e abisais que a aldea
pon perante os nosos ollos e que víamos máis arriba ao falar do territorio, semella que Lara Jacinto
procura que a tenrura ocupe tamén a súa praza
para evitar caer nas simas do sono eterno. Xaora,
no relato visual da fotógrafa portuguesa xorde esa
parella, quizais agricultores?, que historian de xeito
próximo as vicisitudes da vida e os afectos. Arrefeceu a cor dos teus cabelos é unha serie colorista
e sen artificios plásticos de dúas persoas posiblemente a construír, derrubar e reconstruír decote a
historia das súas vidas en convivencia. Un relato das
emocións, nun espazo que adiviñamos rural e onde
a paisaxe cóase polas físgoas das súas vidas, das
súas engurras, nunha especie de film silente de
planos curtos moi achegados ao próximo das súas
respiracións, dos seus alentos, das súas emocións.

Entre os moitos beneficios que ten a viaxe está o feito evidente de ser un dos mellores xeitos para o coñecemento doutros mundos e doutras persoas, mais
resulta que diso tamén se deriva a posibilidade de
ampliar o noso abano de coñecemento amoroso. A
viaxe ao exterior devén logo unha viaxe ao interior de
nós, aos desexos e afectos que concita o atoparse
con novas terras e outras alteridades que reclaman
a nosa atención, a nosa ollada e tamén o achegamento dos corpos e das peles. A viaxe de Sareh
Sangsari na serie fotográfica Lovers tenta reunir nun
álbum íntimo os rostros e os corpos daquelas persoas que ama ou amou, nun recordatorio que procura eternizar o que, por definición, é breve e fuxidío.
A F E S TA

Nas fotografías de Jesús Madriñán non só atopamos
retratos da mocidade e a festa, porque aí tamén está
o mundo da moda co vestiario e peiteados que cada
quen escolleu con suma atención para esa noite; aí
están os corpos en expansión cunhas carnalidades
máis ou menos amosadas entre as roupas e cuns
corpos máis ou menos gráciles ou musculados para
lucir nos rituais de cortexo e achegamento; velaí esa
sexualidade poliédrica a agromar na noite e na esmorga, co alcohol a liberar as miradas e os corpos;
aí o balbordo da xente danzando ao son dunha mú-
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sica que inunda todo. Si, representacións de mozas
e mozos de agora que nos ollan con atención sabéndose tamén mirados. Entrecruzamentos de olladas na noite e na festa que nos converten a todas
e todos en voyeurs, mesmo aos que miramos esas
fotografías na paz da galería. Seres noctámbulos e
suados, bébedos e ledos, escravos e ceibes do lecer
que cada fin de semana queiman os clubes e as
pistas de Melide, Vilalba, Londres ou Tokio, todos e
todas idénticos, arrolados pola música e a danza,
arrolados polas olladas e os corpos que cambalean
dentro e fóra da pista de baile.

ou só vexamos algún índice dese óbito (v.gr. unha
furna de cinzas) a vida toda de derredor parece tocada polo funesto, de xeito que, mesmo aquilo inanimado que poboa o escenario, aparece murcho
ou podre. O intre derradeiro e a tristura da morte
inféstao todo pero hai algo que resulta de grande
interese: obsérvese esa morbosidade que acompaña
a todos cantos participan no relato. Hai dor si, mais
tamén moita teatralidade nesa mágoa, cun evidente degusto na celebración afectada e pomposa da
tristura do falecemento. A morte, logo, como algo
absolutamente real e, ao mesmo tempo, pura aparencia e efectismo.

A MORTE

A morte e todo canto a rodea desde os seus rituais até as súas significacións resultou sempre un
asunto do máximo interese para a antropoloxía. Os
traballos de Rocío Verdejo que o Outono Fotográfico
colocou na Galería Marisa Marimón posúen tal calidade e nivel de produción que semellan fotos fixas
desa serie de televisión extraordinaria que ao redor
da morte creou Alan Ball para a produtora HBO e
que se titulou Six feet under. Hai nas fotografías de
Verdejo unha atmosfera insá, espesa e abafante a
arrodear cada un deses escenarios onde transcorren desacougantes escenas de morte doméstica e
familiar. Outrosí, estea o morto de corpo presente

Se cadra por iso todo convén concluír cos grandes
bouquets de flores que expuxo Marta Cerviño na
Sala Alterarte do campus de Ourense, flores que
son unha metáfora ben recoñecida do esplendor
da beleza e a vida e tamén da súa caducidade. As
flores acompañan os momentos felices da declaración amorosa e son tributo de dó pola perda dun ser
querido. Flores murchas xa ou en proceso que definen culturalmente os ciclos vitais e que aquí tamén
representan ben canto ten a vida e a morte de relato
mítico, de historia épica e auto homenaxe dacabalo
entre a beleza e a tristura coa que nos dotamos os
vivos para remudar á morte.

SECCIÓN OFICIAL
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YOU ARE YOU
Curador: Vítor Nieves

TI ES QUEN ES
Esta premisa, provén directamente dos primixenios debates que
desembocaron no que deu en coñecerse como Teoría Queer a finais
dos 80, é a única etiqueta que se lle permite a este conxunto de
imaxes que configura esta exposición enmarcada no festival Outono
Fotográfico, que nesta edición traballa en torno á temática da Identidade e a Alteridade, traendo por primeira vez á Europa un traballo
de Lindsay Morris.
O documental que é o resultado do paso da autora por unha escola
de verán para crianzas de xénero non definido e as súas familias.
Este campamento ofrece un refuxio temporal seguro onde se poden
expresar libremente xunto ás súas nais, pais, irmás e irmáns, sen
sentir a necesidade de ocultarse ou reprimirse. A autora comezou
as visitas á escola no 2007 cun familiar seu, mais o traballo non se
fixo público até 2012, logo de que os pais, nais e crianzas do campamento accederon, con grande valor, a que as imaxes seleccionadas
foran publicadas en portada do New York Times Magazine. Debido
ao grande interese sobre este tema a nivel mundial, este traballo
tense editado en publicacións de Francia, Italia, Alemaña, Israel e
Australia, entre outras.
Nesta exposición, a autora fai visíbel a fraxilidade do límite entre os
xéneros, que non son mais que o resultado dunha construción social
e porén non están necesaria ou biolóxicamente inscritos na natureza
humana, senón que se trata de xeitos socialmente variábeis. Aliás,
este documental lévanos á rutina e intimidade de persoas en pleno
proceso de aprendizaxe, xusto nos anos cruciais onde se solidifica
a identidade vencellada ao xénero, ese xénero que normalmente é
entendido como unha cuestión puramente xenital.
Ao longo das imaxes que presenta Lindsay, vanse debullando pequenas microhistorias relacionadas entre si, presentadas cunha normalidade abraiante que desmitifica a separación desas convencións
sociais que xustifican os roles aprendidos por imposición sociocultural, os coñecidos como straights (ou «rectos») nos que se definen

desde a heteronormalidade ao home e á muller (non precisamente
nun plano de igualdade) e que invisibilizan outras formas de cohabitación estigmatizándoas. Pola contra, estas fotos, lévannos aos
queer (ou «torcidos») nese desenvolvemento teórico que se apropia
do termo pexorativo para normalizalo, do que nos servimos para
entender que todas as identidades son igualmente anómalas, pois
as clasificacións sociais non só se establecen desde a psicoloxía,
filosofía, socioloxía ou a antropoloxía, senón que se elaboran de xeito
máis complexo como intersección de múltiples grupos, correntes e
criterios.

A partilla desta historia, pretende ir alén dos límites das etiquetas
para contribuír a un diálogo sobre o papel crucial do apoio e entendemento dunha nova xeración que por primeira vez pode ser criada
sen estigmatizacións e castigos morais para seren senlleiras/os sen
as constantes labazadas da incomprensión a cerca da identidade de
xénero e as formas en que estas crianzas se expresan a cotío, que
leva a unha permanente discriminación. Alguén é quen de dicir onde
está o límite da normalidade?
Vítor Nieves

Lindsay Morris

Detroit, Michigan, USA 1966

Comezou os seus estudos na School of the Art Institute de Chicago e ten
un BFA da University of Michigan School of Art. Desde 2006, é editora
de fotos para o magazine Edible East End magazine. O seu traballo foi
publicado no New York Times Magazine, GEO Alemaña e GEO International, Photo District News, Marie Claire, Elle, Internazionale, Haaretz
Israel e Sunday Life Australia e en plataformas web como L’Oeil de la
Photographie, Slate/Behold, WPO, Huffington Post e abcNews.com. No
2013 foi finalista en Critical Mass e nomeada para o Premio Julia Margaret Cameron. Expuxo en Sous Les Etoiles Gallery en Nova York, The
Fence and Photoville en Brooklyn, Center for Fine Art Photography en
Fort Collins e na Catherine Edelmna Gallery en Chicago. Lindsay Morris
reside e traballa en Sag Harbor, Nova York coa súa familia.
www.lindsaycmorris.com

Centro Cultural Marcos Valcárcel, do 30 de outubro ao 14 de decembro
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THE DWARF EMPIRE
Curadora: Ângela Ferreira

No sul da China, próximo a Kunming – a cidade da Primavera eterna – existe um parque temático onde vivem 70 pessoas pequenas.
Os habitantes apresentam um espetáculo de música e dança duas
vezes por dia. Esta terra prometida foi fundada por um homem alto e
rico, que se tinha comprometido a fazer “alguma coisa de bom” para
as pessoas pequenas. Caridade chinesa em traje comercial. A fachada deste império, com paredes em material sintético, parece permanentemente à beira do colapso. E no entanto, o império mantém-se
de pé. Meti-me numa aventura com um punhado de questões éticas
sobre a comercialização do apoio social. Todas as histórias têm dois
lados, mas neste lugar, cada pergunta e cada resposta pareciam
contraditórias. A minha aventura terminou como um (anti)conto de
fadas moderno, uma coleção de imagens feitas por mim e por eles.
O meu próprio estratagema foi-me imposto.

PREMIO EMERGENTES DST

Sanne de Wilde

Amberes, Bélgica 1987

Obteve o grau de mestra em Belas Artes-Fotografia, em KASK (Royal Academy of Fine Arts), Ghent, com distinção, em Junho de 2012.
Presentemente vive em Amsterdam, Holanda, e trabalha em ‘De Volkskrant’, European Newspaper of the Year e maior jornal diário holandês
de qualidade. Sanne recebeu em 2013 o Winner Nikon Press Award
Young Promising Photographer, foi vencedora dos Emergentes DST nos
Encontros da Imagem e selecionada como uma das ‘New Dutch Photography Talents 2014’, publicados na GUP Magazine. O seu trabalho foi
exposto na PhotoIreland, e selecionado como ‘New Dutch Photography
Talents 2014’, publicados na GUP Magazine.
www.sannedewilde.com

Museo Municipal de Ourense, do 25 de novembro ao 14 de decembro
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A XANELA (IN)DISCRETA
Curador: Vítor Nieves
Ninguén chega á nosa vida
ansiando permanencias
ninguén aplaude a profundidade
que sentimos no cristal dos ollos
cando amamos...
Ao caer a noite,
cae o vestido
caen as miserias
e a voracidade toda.
A escuridade desvirtúa as formas
e bebemos océanos de medo e sal
fotografando un aillamento
discordante,
unha promesa de vesania e liberdade.
Rosa Enríquez. Vestíbulo da devastación

Dificilmente relacionamos o que a priori se nos presentan coma
imaxes inconexas sen que o artista, ou neste caso, o curador, nos
enfíe a historia para non recuar á primeira.
Alexis W. Net leva anos traballando a identidade desde distintos puntos de vista. O seu proxecto xa consolidado “La ventana indiscreta”
leva anos pondo de manifesto nas rúas madrileñas realidades paralelas ocultas para o común dos ollares que en cada edición afronta
desde unha perspectiva diferente pero cun denominador común: a
identidade de xénero e a sexual.
Cando desde o festival se lle propón traer o seu traballo á Galiza abre
a porta ao curador para debullar a súa obra, apegarse a ela coa suficiente cola para que despois de tela rachado, se poida reconstruír
anaquiño a anaquiño para xerar unha nova historia consciente que
nos ven falar do mesmo con diferente ollar. Deste xeito conviven
nunha mesma mostra imaxes distantes non só no tempo, senón de
estados vitais entre os que hai un abismo. “La ventana indiscreta 1”
e “La ventana indiscreta 7” únense para o Outono Fotográfico para
berrar discursos identitarios. Ou, dependendo de quen olle, posicionándose na alteridade.

Casa da Xuventude, Ourense, do 3 ao 30 de novembro

A xanela habita en todas. É a que non queremos abrir aínda que
nos chocallee un carro de bois cargado de bondade. Aínda caendo
aos rebolinchís polas congostras da sinceridade e o aperturismo.
Sempre dá lugar ao esconderexo. Trala xanela parapetámonos para
estar máis quentes, para ateigar mancheas de likes en facebook, e
rechouchíos de sorrisos cando camiñamos polo centro da vila.
Magooume nun tempo que non abriras a xanela. Logo entendín que
adías a busca das bisagras, pois hai tempo que te retratei. Cando
peguei da miña cámara ante o teu ollar asoballado de vergoñas atávicas e escusas que coleccionabas nas noites de música electrónica
non eras quen de abrila, mais o meu sensor xa te tiña cheirado por
riba e por baixo. É canso vivir ás apalpadelas para que as raiolas
non te albisquen nesa carqueixa na que te agochas, nunca achas
que só a brisa xa leva por diante as imaxes que a penas constrúes
cando espardece.
Andas a miañar aloumiños agatuñando nun proceder de humano e
estás lonxe de saber que a túa querencia por lanzar todo polo ar
vénche por agasallarte coa carne fría e o pensamento infértil e invalidado de vivencias que non es quen de aprender, por que gostas de
topenear na mesma pedra.
Cando se balancea entre a noite e o día sen abrir a xanela, paseniñamente quedas contigo, con ninguén máis. A ansia absurda do
consumo cégate diante do que tés e afasta da túa casa todo, dun
xeito humillante. Para quedares rodeado da túa verdade que cuspes
coas da túa condición, aquelas que che din que medras.
A miña cámara xa captara esto antes, e por iso expandiu a dor alén
das implicadas, cando a nube de soños se converteu en cemento
para caer, xusto cando te libraches do golpe para galopar na avaricia.
Quen dixo que a ollada limpa era sincera? Fachendosa é o que é. As
dúas imaxes que te acompañan teñen un fondo moi verde. Nunca
madura. Non es quen de reconcilialas, e propóñenseche coma a tortura da pinga, a que non manca, mais tolea, interminábel. Vives dúas
o tres vidas. Máis has vivir.
Vítor Nieves

A X A N E L A ( I N ) D I S C R E TA

Alexis W

El Hierro 1972

O seu traballo transita as poéticas do nu e os territorios do corpo. o
desexo, o outro, o xénero, a identidade e a sexualidade, entendida
esta como unha construción cultural son temas aos que sempre recorre. A xanela indiscreta, é o proxecto reitor que organiza as liñas discursivas do seu traballo. Comezou no 2003 na rúa Pelayo de Madrid,
onde colga aleatoriamente as imaxes en caixas de luz dos balcóns
dos edificios, propondo un exercicio de especulación estética coa
arquitectura urbana. Membros da ONG Payasos sen Fronteiras, prostitutas, boxeadores, transexuais, viaxeiros durmindo, desaparecidos
da guerra civil española ou case 800 retratos feitos durante tres anos
na barra dun bar foron protagonistas do fértil imaxinario do citado
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proxecto. Edicións de AXI viaxaron dos balcóns a diferentes espazos
expositivos; LVI _06 exposta en 2009 na Freedom Tower de Miami
(Florida, EE UU), a serie «Mi colección de vidas» en TEA Tenerife, ou
«Hetairas cartografías literarias» no CAAM (Las Palmas de Gran Canaria). Presente en Photo España 1999, 2000 e 2010. PUBLICACIÓNS:
San Borondón, retrato de un sueño, Madrid, Ediciones del Umbral,
2001; Mi colección de vidas, TEA, Tenerife 2009; La ventana indiscreta, Centro de Arte La Regenta, Gran Canaria, Ediciones del Umbral
Madrid, 2009; Hetaira, cartografías literarias, CAAM, Las Palmas de
Gran Canaria, Ediciones del Umbral, 2011 Madrid; Viaje, El Tanque,
Tenerife, Ediciones del Umbral, Madrid 2012.
www.alexisw.net
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BOAS NOITES
Jesús Madriñán inspírase na súa propia experiencia e no contexto
do seu redor para crear as súas obras. A súa produción nace da
necesidade de articular visualmente as ideas e reflexións que o asaltan en situacións correntes e aparentemente anódinas. Deste xeito,
partindo do seu entorno persoal, centra os seus experimentos na
subversión da fotografía de estudio, coa intención de superar os seus
parámetros tradicionais. As súas obras nútrense do paradoxo derivado de empregar técnicas previsíbeis e minuciosas en situacións
inevitablemente espontáneas.
Froito desta contradición xorde «Boas Noites», unha serie de retratos
tomados en discotecas do entorno rural galego. Situando o interese nun escenario tan adverso como familiar, a serie explora como
as entornas artificiais poden funcionar coma un elemento clave na
construción da identidade adolescente. A fotografía convencional de
estudio sácase fora do seu contexto invadindo un escenario complexo no que a calma e a inspiración son substituídas polo transfondo,
ruidoso e hostil, do clube.

Jesús Madriñán

Santiago de Compostela 1984

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Barcelona e cun Máster
en Fotografía pola escola Central Saint Martins (Londres), o artista Jesús Madriñán conta con destacadas exposicións individuais como «En
branco» -Zona C, Santiago de Compostela-, «Looking for Something»
-We Are Arts Gallery, Londres-, «Slow Motion» -Centro Torrente Ballester, Ferrol-, ou as adicadas á súa serie «Good Night London» no Centro
Cultural Kavlin de Punta do Este, Uruguay, no Centro Cultural de Ourense, e nos Centros Culturais de España en México D.F. e Montevideo.
Ten participado en numerosas mostras colectivas de prestixiosos festivais e ferias de arte como Photoespaña, Paris Photo, os International
Photography Awards de New York, ARCO, ou a Bienal de Fotografía
Latinoamericana Fotograma. O seu traballo ten sido premiado no Fotomuseum Winterthur de Suiza, no Festival Internacional de Artes Visuais
Emergent, e no Festival de Fotografía de Granada, entre outros. Ademais, foi nominado ao Premio Foam Paul Huf 2012 de Amsterdam, e
recibiu o Premio Laszlo Foundation da Royal Society of Portrait Painters
do Reino Unido.
www.jesusmadrinan.com

Edificio de Facultades do Campus Universitario de Ourense, do 3 ao 30 de novembro

BOAS NOITES

Iván en Muimenta. 2013
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Maitane en Melide. 2013
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BOAS NOITES

Pablo en Noia. 2013

Rocío en Vilalba. 2013

BOAS NOITES

Sandra en Melide. 2013
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LAS MATEMÁTICAS DE DIOS NO SON EXACTAS
FOTOGRAFÍA E VAIDADE DE VAIDADES
A traxectoria da artista Rocío Verdejo, permítenos rastrear a permeabilidade dos seus traballos a nivel formal, tanto na tradición fotográfica máis próxima no tempo como na pictórica algo máis distante, sen
desprezar a estética publicitaria intencionadamente implícita no seu
percorrido. Esta intervención, é unha vez máis asumida nesta interesante serie titulada Las matemáticas de dios no son exactas, onde
a artista propón, baixo as súas propias palabras, poñer en imaxe un
encontro entre vivos e mortos. Á vista de cada peza desta serie, pregunto por que cando a artista introduce a morte como tema no seu
traballo, óllaselle con desconfianza coma se co seu xesto estivera
invocando irresponsabelmente á infamia. Un sambenito que podería
dirixirse ao chou a calquera que mire a súa obra. Ou pode que todo
o contrario, que se lle mire con veneración, como se nomear á morte
fose un acto de valentía digno de admirar sen condicións. Existe aínda entre algúns habitantes do mundo da arte a superstición de que
todo, ou moito do que se leva á imaxe, é susceptíbel de suceder. Se
falamos da morte, falamos dun mal augurio que presaxia a imaxe,
precisamente a expensas de todo o seu potencial cultural.
Malia a temática, estas imaxes antóllanseme transitábeis e, por un
instante penso que este efecto é o resultado da propia tecnoloxía
utilizada nelas e, máis probábelmente, do software que en gran medida determina a atmosfera e o estilo de unha obra. É precisamente
esto o que me intriga aínda máis e anímame a pasear polas escenas
de fición e o efecto destas fotografías, deixándome abducir, coma
o estudiante de arte no filme 夢 (Sonos) de Akira Kurosawa, que
entra na pintura Krähen über Weizenfeld (Corvos sobre campo de
trigo) de Vincent Van Gogh e, de algún xeito, ve a figura do artista
correndo en sentido contrario, cara o horizonte da pintura, levantando ao seu paso unha bandada de corvos, dando así por rematada a obra e finalizado o soño. Entro por tanto, confiada, nestas
simulacións e o primeiro que sinto é, sen lugar a dúbidas, a falta
de espazo transitábel. Esta é, parécemo, unha das diferenzas máis
importantes de Verdejo coas obras dos seus referentes. Fronte á
grandilocuencia espacial e tecnolóxica, Verdejo pon de manifesto
o achegamento e a constrición do espazo; a subxectividade coma

un plus tecnolóxico ben aproveitado, o que nos enfronta irremediabelmente coa acción e as emocións que se dan nestas escenas.
Semella que se nos quere dar a perspectiva da ánima mirando o
seu corpo abandonado. Xorden liñas de fuga posíbeis. E continúo
o meu paseo, que por momentos tórnase tan expresivo como o
silencio aparente dos signos aquí dados. Vou dar algunhas voltas.
Na historia da pintura, o tema da morte foi tratado polos artistas
enmascarando os signos que a identifican no escenario do xénero,
dentro do que, a orde estereotipada dos obxectos cotiás no bodegón,
por exemplo, inclúe a natureza diferida da caveira, a vela acesa, o
reloxo, o libro ou as flores. Elementos aleatorios que variarán a súa
designación coligados á época e ao país e que foron englobados polos historiadores baixo o nome xenérico de vanitas. O extraordinario
das vanitas, vistas desde unha desapiadada perspectiva actual, é o
seu carácter kitsch, que nos estimula a ollar coa idéntica fascinación
un bodegón barroco e o escaparate dun “todo a 100”. Esto é posíbel
tamén debido á forza centrífuga das imaxes publicitarias e da moda,
que fixeron entrar o simbólico tradicional, pola vía da simulación, na
esfera dos signos “lixeiros”, onde foron funcionalmente liquidados.
Como resolve Verdejo esta disolución do simbólico?. De que xeito pon
en imaxe unhas escenas para que a morte como acontecemento deveña outra cousa?. Para que, malia a moda que é a apropiación como
práctica en si mesma, esta se transcenda e funcione como construto
de accións e relato contemporáneo dos devires póstumos da morte.
Manténdose fiel no formal á súa educación na publicidade e
ao seu interese pola moda, Verdejo expón o que queda no ser
humano despois da morte do outro. A presencia dunha estética publicitaria residual, aliás diso, contra todo prognóstico,
non nos defrauda en canto a lograr o obxectivo que se propón a
artista. De feito, atravesados como estamos a todos os niveis
pola lóxica da publicidade e da moda, esta dispón aquí a estética do familiar que, lonxe de ancorarse no sinistro, devólvenos
a imaxe das emocións inexpresables do ser despois da perda.
Nesta serie, Rocío Verdejo estrutura as escenas facendo que as relacións que se establecen dentro do encadre e, desde este cara o exterior,
cara o espectador, estean orientadas polas miradas das personaxes

Galería Marisa Marimón, Ourense, do 14 de novembro de 2014 ao 17 de xaneiro de 2015

L A S M AT E M Á T I C A S D E D I O S N O S O N E X A C TA S

en cada cadro. Falando das súas propias fotografías e do seu interese
polos xestos significativos de outras épocas, Jeff Wall facía especial
fincapé na época Barroca para diferenciala da contemporánea. Dicía
o fotógrafo, que fronte á grandilocuencia expresiva da arte Barroca
interesábanlle os xestos mínimos, imperceptíbeis, case espasmódicos que designaban a conflictividade e a violencia contemporáneas.
En Verdejo, o xesto mínimo da mirada absorta en cada personaxe dentro do cadro e a perfecta xestión dos “signos lixeiros”,
coidadosamente configurados a través da dirección artística e a
posta en escena: os vestidos, a luz, os obxectos e as personaxes
nos seus roles correspondentes, fannos entrar nestes “instantes
conxelados” para ler os “signos pesados” do económico, o moral e o cultural que subxacen baixo as aparencias: a pena, a dor,
a substitución que oculta a soidade e o medo ante a ausencia, o
dixomedíxome, a herdanza, “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”.
Todo se mostra cando a perda dun ser querido profunda na ausencia e desequilibra a orde necesaria para que as normas do
xogo social permitan ocultar os intereses e simular a inocencia.
Hai algo de “tentativa falsa de seriedade” nas imaxes de Verdejo,
non só evidenciado pola retranca e o humor dalgunhas delas, senón
tamén no sentido no que estas escenificacións ou falsas escenas
de dor ante a morte ou nas proximidades dela, fálannos da verdade
universal que subxace detrás dos roles xogados polos seus actores.
Testemuñas superviventes con todos os dereitos reservados sobre o
outro. Simulacións que nos mergullan, coma nunha viaxe que recúa
no tempo, nas posibilidades do post-mortem e na “culpabilidade do
devir.”
Isabel Garnelo Díez
2012

SECCIÓN OFICIAL

45

Rocío Verdejo
Granada 1982

Estuda Comunicación Audiovisual na Universidade de Málaga e un máster de Fotografía na escola EFTI de Madrid, cidade onde actualmente
reside e compaxina a súa traxectoria artística co seu traballo como directora de arte na axencia de publicidade La Despensa.
As súas fotografías xorden de ideas concibidas desde un punto de vista
íntimo, tomando como referencia as súas propias vivencias e emocións,
recreando escenas narrativas que materializan esas experiencias.
Algunhas das súas series máis destacadas son: Quietud (2008), –producida co apoio do programa de bolsas INICIARTE, e que forma parte da
colección do Centro Andaluz de la Fotografía itinerada por salas de Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba e Valencia; ou Las matemáticas de Dios no
son exactas (2011 - 2012), que foi inaugurada no MUPAM (Museo del
Patrimonio Municipal de Málaga) e segue en itinerancia actualmente.
Ademais de en numerosas exposicións colectivas, participou en Festivais como Pa-ta-ta 2013 onde obtivo o premio do festival ou Incubarte
2012.
www.rocioverdejo.es
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Un hombre libre

Cojín de huesos

L A S M AT E M Á T I C A S D E D I O S N O S O N E X A C TA S

Merienda post mortem
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Piedad invertida

L A S M AT E M Á T I C A S D E D I O S

N O S O N E X A C TA S

Magdalena

L A S M AT E M Á T I C A S D E D I O S
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Jugando con papá
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CASA DAS SETE SENHORAS
PREMIO EMERGENTES DST

Ainda se diz por aqui que a casa está assombrada.
Na casa do Casal viviam sete senhoras, todas irmãs solteiras. Uma
era bruxa.
Em noites de lua cheia, as senhoras, voariam nas suas vestes brancas da varanda para os ramos frondosos do castanheiro, sobranceiros à rua. Daí seduziriam os homens que passassem.
Na Casa das Sete Senhoras, conversar, saber como era antes de
mim, ouvir e imaginar, foi tão importante quanto o ato de fotografar.
Comecei por fazer alguns retratos de pessoas. Interessaram-me
porque sempre viveram aqui e estão ligadas à terra como as árvores. Falam do tempo, das suas recordações, das perdas… muitas já
vestem de preto.
Esta série dá conta de um persistente regresso ao mesmo lugar,
para perscrutar as suas diferenças (a lenta desactivação do maneio
agrícola, a transformação progressiva do território, o envelhecimento…), porém escutar o mesmo mocho, a mesma raposa, as mesmas
estórias.
Tal como na lenda, talvez tenha sido a feição mágica e medonha,
desta experiência cíclica, o meu maior ferimento: a noite, os fumos,
os cadáveres, a lua, a ruína, os sons.
Um lugar de afetos, afinal, também nasci aqui.

Tito Mouraz
Viseu 1977

Finalizou o curso de Artes Visuais e Fotografia na Escola Superior
Artística do Porto em 2010, sendo esta a cidade onde vive e trabalha atualmente. Expõe regularmente desde 2009 em Portugal e no
estrangeiro, destacando as exposições individuais nos Encontros
da Imagem de Braga (2010, 2013 e 2014), Módulo – Centro Difusor de Arte (2011 e 2013) e Museu da Imagem, Braga (2013).
Em 2013 foi vencedor do Prémio Internacional de Fotografia Emergentes DST e da Leitura de Portfólios Carpe Diem Arte e Pesquisa.
É representado pelo Módulo – Centro Difusor de Arte, Lisboa.
Presente em algumas coleções particulares, fazendo também parte da
coleção do BES Art.
www.titomouraz.com

Tito Mouraz
Beira-Alta, Portugal [2010-2014]

Museo Municipal de Ourense, do 25 de novembro ao 14 de decembro

CASA DAS SETE SENHORAS
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CASA DAS SETE SENHORAS

CASA DAS SETE SENHORAS
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URLAUB
Curador: Vítor Nieves

O vacío, o vacante ou o desocupado, son algunhas das ideas que
ocupan a Irene Cruz na súa última serie fotográfica Urlaub: Vacacións: aposento e recuperación.
Unha ansia de baleiro inunda a súa obra. A vacuidade das árbores
peladas, a casa deshabitada, o ceo descuberto dun azul frío e tenue, o camiño solitario ou a nora abandonada. É unha vacuidade
necesaria; a de baleirarse para voltar a se encher dun propio, para
recuperarse. Así enfía Irene Cruz a súa reflexión en torno á idea de
vacacións: “Vacation: from vacare: Be unoccupied”. Na antigüidade entendíase así tamén, como un retiro do tumulto da cidade para
recuperarse, retroceder a un estado primario e, finalmente, reencontrarse con un mesmo. Neste sentido a artista retoma o concepto
que vertebra a súa obra, a volta á natureza, entendida esta como
sistema que rexe o cosmos, do que procedemos e co que debemos
reencontrarnos nun constante fluír, para desencher e revitalizarnos.
Mais é unha vacuidade ansiada; que aínda que se reflicte esteticamente en moitos motivos da serie, fica coma un simple esbozo
insinuado. As cancelas impiden o paso ao lugar devecido; así e todo,
a figura trata de xirar coa nora, afunde os seus pés no bulleiro ou
se eleva coas árbores, nun afán de transustanciación parello ao seu
sentido monista do mundo.
A paisaxe outonal e a nora baleira desdobran a idea de vacacións
que da título á obra. O antigo parque de atraccións Spreepark (Berlín), lugar de vacacións, tómase agora as súas, deshabitado e en ruínas, cuberto pola vexetación outonal que resalta a súa decadencia.
A sensación é, a partires de aí, ambigua e perturbadora, propia do
Stimmungslandschaft (paisaxe emocional) do romanticismo alemán
que a artista captou xa en series anteriores. O título en alemán Urlaub (Vacacións) fai referencia a isto. As ruínas góticas de Caspar
David Friedrich foron substituídas polas da civilización moderna e
o seu intento por ocupar o tempo e restablecer o lúdico, nun retiro
no que, ao dar voltas na nora, sexa posíbel retroceder no tempo,
até reencontrarse coa crianza que foi. Agora o parque está pechado ás visitas, é un lugar prohibido, no que a maleza se fundiu
cos obxectos, o retiro non é posíbel, e só o vento fai xirar a nora.
Múltiples cavilacións se entretecen nesta última serie de Irene Cruz
aínda que, como é común na súa obra, culminan nunha profunda re-

flexión sobre a natureza, e esta vez ademais sobre o tempo e o lugar,
ou máis ben a ausencia destes: o baleiro. A realización deste proxecto tamén supuxo unha sorte de reencontro para a artista, coa luz que
inspirou a súa primeira serie Inner Tales (2011) en Berlín; así como
un retroceso a un proxecto que iniciou en maio, na Primavera exuberante desta cidade e recuperou nos últimos días de outono, pois
só nestes, pode captar o tenue azul que inunda as súas fotografías.

Irene Cruz
Madrid 1987

Licenciada pola Universidade Complutense de Madrid en Publicidade
e Relacións Públicas, e Comunicación Audiovisual. Logo realizou o
máster internacional EFTI, especializándose en Fotografía conceptual e
creación artística, ademais dun curso especializado sobre iluminación
narrativa cinematográfica.
Irene Cruz conta xa no seu currículo con máis de 100 exposicións en
todo o mundo (destacando lugares como o Círculo de BBAA, a KunstHalle de Berlín, Art Project Space de Nueva York, ou o TEA de Tenerife)
e ten gañado importantes premios como o accésit de Fototalentos da
Fundación Banco Santander en 2010, o segundo premio da Fundación
AENA en 2014 e o primeiro premio do concurso de Fotografía de Iberdrola no mesmo ano, ademais de ter obras en importantes coleccións
nacionais e internacionais.
www.irenecruz.com

Dispara, A Estrada, do 21 de novembro ao 15 de xaneiro de 2015

URLAUB

Urlaub I

Urlaub II
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Urlaub V

Urlaub VI
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Urlaub VIII

URLAUB

Urlaub XIII

URLAUB

Urlaub XVI
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URLAUB

Urlaub X

URLAUB

Urlaub XVIII
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II PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA BERTO MACEY .

LE CIRQUE NOIR
Museo Provincial de Lugo, do 28 de novembro ao 28 de decembro

A NOITE
DO CAZADOR
Vítor Nieves
Coordinador
do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea
Curador da exposición

Negro. A sombra invade a imaxe, invade todo. Negro
case preto. Todo é tan escuro que prognostica o inminente. O fotógrafo amedrenta pois é neste traballo
máis cazador que o que vai ao coto. A cámara dispara, mais non mata.
En Le cirque noir todo é sacudido e posto radicalmente en discusión. A superficie, antes conxelada,
das verdades e dos valores tradicionais está esnaquizada e tórnase difícil proseguir no camiño, até
avistar un acougo.
Berto Macei, constrúe o que semellan frames do período clásico do Film Noir, liberándose do complexo

que supón repetir unha gramática manida desde a
década dos corenta e nacida logo da depresión do 29.
A propia nomenclatura que enfeixa as imaxes que nos
presenta é clara, aliás de cada recurso que emprega
na linguaxe visual, cada elemento que fotografa, ou o
senlleiro xeito de evocación para quen ve as súas fotos, que rememoran fielmente os xeitos e procederes
de directores como John Huston, Fritz Lang, Orson
Wells, Robert Siodmak ou Charles Laughton.
En canto á forma, nesta serie fotográfica, o autor
entende perfectamente o que xa dixera James Monaco en American Film Now, referente a que o Film
Noir non é un xénero per se, senón mais ben un
estilo visual. Por tanto, nas súas fotos podemos ver
claramente unha estética fortemente influenciada
polo expresionismo alemán ben pola iluminación ou
a ausencia dela, ben polo punto de vista.
Mais se atendemos ao fondo, tamén Macei nos leva
– coma os filmes – ao realismo poético francés cunha sorte de fatalismo que rodea ás personaxes que
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fotografa ou aos sempre recorrentes heroes vidos a
menos. En cada imaxe vai facendo énfase na autenticidade, coma no neorrealismo italiano. Se The lost
weekend ou In a lonely place se esforzan por retratar
persoas comúns ou con vidas ordinarias, botando
man de extras non profesionais, en Le cirque noir
faise a elección consciente dun circo despoxado de
ostentosidades que camiña no mole gume entre o
espectáculo e a decadencia.
Berto Macei traballa co beneplácito da noite, como
moitos dos detectives que protagonizan os filmes
que parafrasea. Vai cazar para ateigar o seu peto
de imaxes, como fai Ben Harper (Peter Graves) cos
cartos en A noite do cazador (The night of hunter).
Logo volta á casa para agochar en segredo o recadado e parabenizarse como fixo Harper. Asemade
establece, coma el, unha relación co “roubado” entre o amor e o odio, que no filme se representa nas
tatuaxes de Harry Powell (Robert Mitchum) que nos
cotelos da man dereita deixan ver a palabra love e
hate nos da esquerda. No traballo de Macei represéntase nese achegamento ás personaxes e como
as illa ao mesmo tempo interpoñendo elementos
visuais entre elas e a cámara.
O contraste que supón retratar en branco e negro un
espazo que a priori soñamos en cores saturadas, e que
se redunda co contraste procurado na iluminación e no

acabado das imaxes, preséntanos un documental dun
xeito radicalmente oposto ao agardado. Isto ponnos
en alerta e xera unha certa tensión que nos afasta do
aprendido, por tanto, do esperado, e métenos na obriga
de facer unha relectura nihilista dun mundo que soñamos dun outro modo.
Conscientemente, como tamén fixera o cinema, Berto
Macei narra dun xeito un tanto iconoclasta na que as
personaxes que idealizamos desde crianzas pasan ao
territorio do común, fiscalizando as súas miserias alén
de grandezas e capacidades que airean publicamente. Así, o autor, deconstrúe imaxe a imaxe o celme
máxico do mundo circense para achegalo á atmosfera
do cinema negro con todos os seus adornos e clichés. Recursos coma os encadres aberrantes, puntos
de vista a ras do chan e até cortinas interpostas que
proxectan sombras nas personaxes – toda unha icona
do Film Noir – reflicten novas premisas para entender
un mundo que malia ser coñecido, require a nova interpretación que aquí se presenta.
Ao caer a noite, caen as convencións, caen as construcións atávicas, e a voracidade do chiaroscuro
avanza cara un estado no que todo é susceptíbel
de ser cazado.
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RURURBANIA SALNÉS
Museo Provincial de Lugo, do 28 de novembro ao 28 de decembro

A cotío topeneamos con traballos fotográficos que
nos devolven unha nova visión do territorio que habitamos construída por unha fotógrafa ou fotógrafo
de fóra, e claro que ter unha visión non poluída polo
devir dos ollares que se ateigan na liña vital, axuda
a ter un artellamento da percepción distante o suficientemente crítica coma para ter unha análise non
intervida por factores externos ao desenvolvemento
do proxecto fotográfico.
Non é este o caso de Jose Romay, que convivindo
desde que nace coa paisaxe que fotografa, é quen
de acadar a distancia que o pon sobre un outeiro
desde o que planifica un mapeamento de seu do
Salnés e as súas lindes no que deconstrúe as iconas
que a priori poidamos ter da comarca e, malia ter
claros referentes en estudos do desfeitismo ou feísmo no noso País, configura unha linguaxe propria
que sitúa Rururbania Salnés lonxe dos documentais
que se teñen feito na Galiza até o momento. Estamos, pois, ante un marco na historia contemporánea
da fotografía da Galiza, obxectivo para o cal se creou
este premio, hai dous anos.

MAPEAMENTOS
DO NON-PAÍS
Vítor Nieves
Coordinador
do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea
Curador da exposición

O traballo de Jose vai de retratar un país sen espellos para se reflectir. Vai de recoller as pegadas
desa cidadanía que non ten consciencia de selo.
Pero ao mesmo tempo persegue ese país e arenga
esa cidadanía. O feito de ateigar imaxes facendo un
continuo inacabábel xera en quen as ve unha reflexión inequívoca que atravesa de xeito transversal
a concepción do Nós. Romay acada ese continuo
conscientemente pois, malia que en cada fotografía
nos apresenta un espazo acoutado, a repetición lévanos, nesa forma de percepción, a imaxinar un todo
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feito dos anacos fotografados. Sabemos que é unha
procura consciente pola disposición do seu traballo,
pola conceptualización, até polo xeito no que escolle
as localizacións e non as muda por outras na súa folla de ruta no intre da toma fotográfica ao longo dos
dous anos nos que fotografou esta rururbania. Aliás
preséntasenos coma un xogo inconsciente, bañado
con doses de retranca e unha calidez esaxerada que
edulcora a mensaxe, seica para restar agresividade
e tensión na lectura.
En Rurubania Salnés vemos ao neodocumental
apropriarse da linguaxe clásica deste xénero para
manipulala coma xa fixeran os coetáneos americanos de Romay. O autor explora os límites entre o
rural e o urbano, o construído e o natural. Deseña
unha análise ben diferente ás que se teñen feito do
espazo común de noso. Nel anda á busca dunha
lectura máis pausada da relación entre paisaxe e
territorio cunha certa carga de ironía na mensaxe
que enche as imaxes de elementos secundarios que
non só xeolocalizan a fotografía senón que falan da
intencionalidade do proxecto.
Esa xeolocalización feita para contextualizar o traballo nun espazo semella non aportar moitas dicas
cruciais para a dixestión da serie, pois a minuciosa
recolla que o autor fai, posibelmente non se daría
–alomenos deste xeito– en calquera outro recuncho

do planeta. Porén son datos que precisa unha lectora allea/o á realidade galega que como sabemos,
tenden a idealizar a realidade territorial desde un
punto de vista do consumo turístico máis exoticamente fútil.
Jose Romay fala dun territorio hostil onde os límites entre o verde e o gris foron desleándose para
dar en tons alaranxados que achegan o humanizado
e o salvaxe, e que mesturan o industrial co habitábel. Como xa fixeran Robert Adams ou Stephen
Shore para o libro norteamericano New Topografics
na década dos 70, Romay retrata un Salnés «real»
procurando unha confrontación dese suposto parangón paisaxístico que vira cada vez máis en territorio.
Toda unha declaración de intencións que sitúa á comarca no extremo oposto aos postais que venden as
colareiras mecas ou no casco vello de Cambados.
A Galicia borrosa de Santiago Lamas ten deixado
pesados migallos no ollar de Jose Romay. Quizais
o feito de ter relación coa obra editada no 2004 por
Ediciós do Castro teña influído na iluminación destas
imaxes nas que se impón un verniz dunha luz «galiforniana» que contrasta ironicamente co desfeitismo
azul grisáceo que fagocita a zona máis turística do
noso País. E non só.

J O S E R O M AY

RURURBANIA SALNÉS

Vilaxoán. Concello de Vilagarcía de Arousa. 2012
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POSESIÓNS PARA UN ESQUECIMENTO*
Curador: Vítor Nieves

A exposición resultante do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea no 2013, logo de se ter inaugurado en Lugo no marco do
Festival na edición anterior, e de formar parte da programación dos
Encontros da Imagem 2014 (Braga), comeza unha itinerancia polo
resto das cidades do noso País, comezando, como non podía ser de
outro xeito, pola de Ourense.
O título que o autor escolle para o traballo fai referencia ao seu propio xeito de traballar, e tira pistas que axudan a comprender o gallo
da serie fotográfica. O proxecto é unha viaxe subxectiva ao microcosmos persoal e cotián do autor, ademais dunha viaxe nun pequeno
territorio, a Terra Chá luguesa.
Posesións para un esquecimento é un proxecto no que Díaz Trigo
levaba traballando máis de sete anos. Nel mestura o peso documental implícito desde o nacemento da fotografía, coa plasticidade
e conceptualidade que o medio acadou co paso ao eido das grandes artes. O proxecto pretende pór de manifesto unha harmónica
conxunción entre memoria colectiva e íntima, un paseo pausado
polas lembranzas e o esquecemento, mais tamén polo seu territorio,
acoutado nuns poucos quilómetros. O autor presenta o resultado da
teima pola compilación de lembranzas que materializa en forma fotográfica para que non sufran o abandono na memoria persoal, e no
maxín colectivo e institucional.
Nas imaxes mestúranse os ecos das verbas da intrahistoria e as da
comunidade, e pretenden ser unha contribución ao construto social
do pasado, propoñendo outro esquecemento distinto ao dos medios
de comunicación ou ao da desidia institucional. Formato e linguaxe
alternativos para dotar de visibilidade e de existencia a un territorio
común, sen sentar cátedra, sen titulares.
En canto á forma, no proxecto conviven fotografías ao máis puro estilo documental, cunha plástica evocadora doutro tempo, con gran-

des panorámicas de fotomontaxes e imaxes nas que se mestura até
o debuxo e a pintura, e nas que non se documenta unha realidade,
pois nunca existiu, pero que pretenden apropiarse da memoria de
quen as ve para formar parte do fondo documental persoal, e en
definitiva, da memoria.
O traballo de Díaz Trigo, está ateigado de voces que non se oen e de
silencios que xa non se lembran. O traballo divídese en catro capítulos
que traballan espazos significativos que mapean a Terra Chá. Neles vaise debullando a historia recente da veciñanza da comarca luguesa, a
través da cal se poden seguir os feitos históricos que sufriu a Europa do
século pasado, dun xeito intimista até o punto de fotografar un espazo
moi próximo, que fala tamén da historia persoal e familiar.
Vítor Nieves
Coordinador do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea
Curador da exposición

Daniel Díaz Trigo
Lugo 1971

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Salamanca. Premiado na edición de 1995 no concurso da Dirección Xeral de Xuventude,
obtivo o 1.º premio no Certame «Lugo urbano, Lugo rural», uns meses
despois; tocou outros aspectos da fotografía, caso da súa exposición «A
viaxe», que percorreu distintas salas galegas e que se converteu en libro
co título En tránsito, editado cunha bolsa da Comunidade de Castela e
León, na colección «Campo de Agramante».
www.danieldiaztrigo.com

*Existe un libro dispoñíbel en: www.difusora.org/tenda

Mosteiro de Tibães, Braga, do 19 de setembro ao 31 de outubro
Museo Municipal de Ourense, do 4 ao 23 de novembro
Centro Sociocultural AFundación de Ferrol, do 17 de decembro de 2014 ao 17 de xaneiro de 2015
Centro Sociocultural AFundación de A Coruña, do 27 de xaneiro ao 21 de febreiro de 2015
Centro Sociocultural AFundación de Santiago de Compostela, do 2 ao 28 de marzo de 2015
Centro Sociocultural AFundación de Vigo, do 1 ao 25 de abril de 2015

DANIEL DÍAZ TRIGO

P O S E S I Ó N S PA R A U N E S Q U E C I M E N T O

O Campo. Componse de fotografías feitas no que
orixinalmente era unha base militar, primeiro e
único aeroporto do noso País até a construción
do da Lavacolla. Asemade, O Campo é un dos lugares que o pai do autor tiña que atravesar para
ir ver á nai. Un espazo cotiá e familiar para o autor, pois anos despois repetiría o feito polos seus
proxenitores.
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A Colonización. É a serie máis
extensa do proxecto, e trata de
documentar, cunha parte real
e outra non tanto, o intento da
ditadura franquista por poboar
a Terra Chá que comeza na década dos 50. A Colonización foi
un proxecto moi controvertido
desde o seu inicio polo que supuña crear 4 poboacións para
cerca de 120 familias partindo
da nada. Case 60 anos despois
segue guindando sombras e
luces. A familia do autor está
tamén moi vencellada a estes
espazos.

DANIEL DÍAZ TRIGO

P O S E S I Ó N S PA R A U N E S Q U E C I M E N T O

As torres do Arneiro. Serie feita arredor das torres construídas polos nazis na Terra
Chá. Esta actuación deixa en entredito a non participación do estado dirixido polo asasino Francisco Franco na Segunda Guerra Mundial, xa que cede ao exército alemán
o control do tráfico aéreo do terzo norte peninsular, e unha das entradas ao espazo
aéreo europeo. Cando se estaba a facer este proxecto, as torres caeron para sempre,
malia que a desidia foi algo moi referenciado na prensa da época, nada se fixo por
unhas torres, que noutros lugares están protexidas como patrimonio.
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P O S E S I Ó N S PA R A U N E S Q U E C I M E N T O

O Manicomio. A serie máis curta e, seguramente, a de máis peso
conceptual. Conta con imaxes feitas ao fío das estadías do autor no
que foi o segundo centro de reclusión para enfermos mentais do
noso País, o de Castro. Ademais, este centro ten unha relación tamén
coa historia familiar do autor, xa que o seu avó traballou nel máis
de 20 anos, tempo que aproveitou para establecer unha relación
particular cos internos, e que soubo transmitir ao propio autor, que,
nalgunha imaxe, introduce debuxos de “Xoengas”, un dos internos.
Hoxe abandonado, O Manicomio, durante moitos anos foi un lugar
illado e vixiado onde se agochaba ás persoas e as súas doenzas
da sociedade.
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EL NOROESTE Y OTRAS COSAS
Curadora: Rita Ibarretxe

Os puntos cardinais son definidos dende tempos remotos como «as
catro direccións utilizadas para representar a orientación nun mapa
ou na propia superficie terrestre», e se estas catro direccións se dividen á súa vez, xeran outras tantas, entre elas, a dirección noroeste;
porén, máis alá dun punto cardinal ou xeográfico, o noroeste, para
algúns, ten máis que ver cun estado emocional e mental que cun
lugar, cun estado interior máis que cun exterior. É unha maneira de
sentir... de experimentar... É a maneira de Isra Cubillo.
As súas imaxes trasládannos cara unha cidade en continua transformación, onde o tempo se compón dunha serie de estados transitorios, nunha acumulación de impresións e sensacións, de cores e
formas, nun inventario de determinados obxectos, recunchos, paisaxes e persoas, unidos a miúdo por unha atmosfera de abandono,
soidade e desolación e por suposto por unha determinada luz, densa,
gris e espesa.
Son narracións dun día calquera, que se converten nun moderno
diario, nun blog, onde se rexistran fragmentos de espazo e de tempo
vividos, segmentos de vida cotiá, cachos de realidade sen interese
aparente, froito de multitude de azares invadidos polo aire do noroeste, «cousas sinxelas» como diría Isra, que cobran significado
cando se converten en pegadas, en rastros, sen ningún outro motivo
que as xustifique.
Saber como queda algo se se fotografa ou o medo a non lembrar a
beleza dun instante, moven o seu acto de fotografar, a fin de contas, sempre se dixo que fotografar leva consigo o captar momentos
fugaces, vestixios do pasado, e estas, as «outras cousas», conforman unha crónica aberta na que se van engadindo continuamente
imaxes, apuntes dunha realidade que xa non existe e que ás veces
adquiren a forma dun pequeno poema ou unha pequena canción,
outras un conto ou un relato curto.
Un mercado, un graffiti, unha fachada, unha paisaxe, un café... escenarios urbanos onde se desenvolve a vida dos homes e mulleres do
noroeste, viaxes cara outros recunchos da cidade moderna, e cara
un mesmo.

Isra Cubillo
A Coruña, 1973

Meu pai traballou durante 40 anos nun laboratorio fotográfico, a miña
nai editaba cando as fotos se salían dos caixóns. Non lembro a miña primeira foto, tampouco o meu primeiro paseo. Ás veces é precisamente
o medo a non lembrar o que me leva a coller a cámara, outras é saber
como queda algo se o fotografo.
isracubillo.com

La borrasca

Rita Ibarretxe

Galería Sargadelos de Vigo, do 5 ao 29 de decembro

Cuidado, nudistas. 2010
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El antiguo. 2009

EL NOROESTE Y OTRAS COSAS

Habitación con vistas. 2011
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ARQUITECTURAS DA ANULACIÓN
OCULTACIÓNS E INEXISTENCIAS* 1/14
Curador: Xosé Lois Vázquez

Podería parecer que estamos ante un traballo de fotografía de arquitectura, pero a pouco que deamos un primeiro visionado, decatámonos que Alba foxe das convencións típicas da técnica desta disciplina. É posíbel que cada imaxe descontextualizada desta serie non
nos diga moito, pero a secuencia de todas elas leva á idea coa que
a autora traballa á hora de escoller estas localizacións e non outras.
Non estamos ante un traballo sobre a arquitectura entendida como
construción que modifica a paisaxe, senón que a profundidade da
mensaxe está nunha outra capa e lévanos á arquitectura da propia
sociedade, esa que xera exclusións, esa arquitectura que xerarquiza
e é quen de dicir o que é ben e o que non é axeitado, esa arquitectura
do construto social que pasa pola comprensión, asunción, análise,
crítica e até rexeitamento da contorna na que cohabitamos.

Alba Vázquez Carpentier
Ourense 1982

Técnico superior de imaxe e son. Autora de numerosas reportaxes fotográficas editadas en libros de Difusora de letras, artes e ideas (Nunca
Máis, a voz da cidadanía [2003], Laisser faire, os incendios en Galicia,
testemuños 2004.2006. Feísmo? Destruír un país [2006], O Condado
de Lemos na idade Media [2008], Os instrumentos musicais na tadición
galega [2009]). Autora de documentais video (Os que habitan en nós
[2010], Onde as rúas non teñen nome [2011], Makin of [2014]).
Exposicións fotográficas individuais e colectivas en Ourense, Barcelona
e A Coruña.
http://retrataatuamascota.blogspot.com.es

A sinerxia dos xeitos de vivir agocha todo aquilo que non nos gusta
ver, ou que non nos gusta que nos saia ao paso nas nosas itinerancias cotiás, e dotámonos de sistemas para «resolver» estas cousas
que centrifugan á periferia para así as cidades xerar espazos da
anulación, onde as individualidades pasan a ser a penas un cardinal
a computar, desposuído de identificación e convertido nunha inexistencia á marxe.
A autora imprime esas súas siluetas, para deixar testemuña afogada
da súa presenza ás veces inquedante, ás veces neutra: non sabemos
que é peor.

Biblioteca do Ágora, A Coruña, do 4 ao 30 de novembro

*Libro Ocultacións e inexistencias dispoñíbel en: www.difusora.org/tenda

ARQUITECTURAS DA ANULACIÓN

O cárcere
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O cárcere

ARQUITECTURAS DA ANULACIÓN

«Puticlub»
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A PORTA DO NORTE
Porque son pura hedra as nosas lembranzas:
unhas, follas felices; outras podres.
déixame hoxe, agora, varealas,
confiando en que daquela non me escoites.
(‘Bico de neve’. Luis Rei Núñez)

Non é sinxelo facer unha exposición para explicarse a un mesmo, ou
polo menos intentalo. Rosa Neutro non lle volve a cara ao reto. Muller
valente e chea de afouteza mergúllase no seu universo persoal para
atopar respostas ao vivido, repensarse a un mesmo e, sobre todo,
balizar esa contorna pola que se move acotío.
Desbotando as sombras que nos acosan, apartando a maleza que
nos envolve, enfrontándose aos medos que todos temos, ou mesmo
xogando coas caprichosas agullas do tempo é dende onde traballa
Rosa Neutro e ata onde quere levarnos. O tempo! nas súas mans
todo ocorre, somos presos do seu acontecer converténdonos en seres indefensos a expensas do seu devir. Nel semella que o home é
menos home e a muller menos muller, tornándonos en follas amarelas dun outono que caen ao chan para compoñer unha nova paisaxe,
a do noso interior. Alí onde todo é máis difícil xa que a nosa soidade
vólvese o espello no que atrapar todo aquilo que foi noso: a memoria,
o recordo, as pegadas, os sentimentos, o vivido, o real ou o irreal. O
lugar dende onde vimos pasar todo o que forma parte das nosas
vidas, unha arañeira na que pescudar o que xa é esquecemento e
que agora tecemos de novo na reconstrución do que alicerza o que
somos hoxe.
A mirada de Rosa Neutro vaise a pousar na loita entre o exterior e o
interior, dende ese efecto máxico, case telúrico que simboliza o lintel
como punto de transición. O que separa o útero da vida en sociedade, o faiado da natureza, o pechado do aberto. Unha loita de contrarios na que se comparte unha mesma sensación, a intención da
mirada, ou buscar onde semella que non hai nada para amosar outra
realidade, esa que se foi artellando ano tras ano, ás nosas costas,
pero que sempre estivo aí, nun complice silencio. A cámara recu-

pera aquilo que estaba oculto, detrás dunha tea, dunha verxa, duns
novelos ou dunhas vellas entradas de cinema; pero tamén dunha
corrente de auga, dunha lúa tapada pola escuridade ou dun valado,
algo que tapa algo, un obstáculo ao que chega a hora de enfrontarse
na procura dun mesmo. É o tempo das presenzas entendidas como
ausencias, a necesidade de facer da pegada o recordo daqueles que
estiveron antes ca nós e que esa chuvia amarela, empregando o título da novela de Julio Llamazares, foi sepultando ante nós mesmos,
cando aínda non tiñamos a madureza necesaria para rebuscar entre
a ‘hedra das lembranzas’, como canta o poeta movendo ese axóuxere literario co que acougar os nosos propios demos.
E a volta de todo, nós, testemuñas de hoxe que coa pátina do tempo
ollamos polo burato que nos pon diante Rosa Neutro. Descubrimos
así un andel no que esta muller vai deixando os tomos da súa enciclopedia vital, unha arriscada proposta que, á vista dos resultados,
alenta aínda máis a súa obra afouta, deixando un camiño luminoso
de indubidable plasticidade, baseado nunha forza brutal, polo que
ten de amosar o eu, iso que é cada vez máis complexo para o ser
humano actual e que nos converte, a cada un de nós, en figurantes
senlleiros deste camiñar que son as nosas vidas na procura dun norte no que atoparnos a nós mesmos.
Ramón Rozas

Rosa Neutro
1979

Rosa Neutro é artista visual licenciada en Belas Artes pola Universidade
de Vigo. Ademais realizou estudos de deseño gráfico na Escuela de Arte
Antonio Faílde de Ourense.
Nos últimos anos participou en diversas exposicións individuais e colectivas: «Discontinuidades paralelas» (Atlántica Centro de Arte, A Coruña).
«Uni-versos» (Fototeca, Tui. Galería Photo Art, Ourense). «Memoria intermitente. Conversas dende a ruína» (Auditorio de Cangas, Pontevedra.
Liceo de Noia, A Coruña). «NosotrAs artistAs» no Festival Miradas de
Mujeres (Galería La salita, Gijón). «Artistas en red» (Galería Dosmilvacas, Ponferrada). «Creamos[nós]» (Auditorio Cangas do Morrazo. Cenima, Foz).

Pazo da Cultura de Pontevedra, do 25 de setembro ao 16 de novembro

A P O RTA D O N O RT E

Actualmente a fotografía é o punto central da súa obra; su inmediatez
y uso popular la convierten en el vehículo idóneo con el que la artista
explora lo cotidiano buscando asociaciones inesperadas y lo novedoso
en lo cercano. Cabe destacar un interés constante por desarrollar una
obra versátil y sin etiquetas en la que diferentes disciplinas artísticas
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son abordadas atendiendo a las necesidades de cada proyecto y en los
que el medio fotográfico está siempre presente.

http://rosaneutro.blogspot.com

Post-cinemas. 2014
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Ventanuco. 2013
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Enredadera I. 2013

A P O RTA D O N O RT E

SECCIÓN OFICIAL

Microbosque. 2014

Porta. 2014

Enredadeira II. 2013

Fiar o tempo. 2014
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SOLEDADES
O vaso roto e outros afastamentos
Que o mundo máis descoñecido pode ser o máis próximo non é segredo ningún. Na tradición fotográfica máis extendida hai dúas clases de fotógrafos. Os que nos queren achegar o que está lonxe e os
que nos queren “afastar” o próximo. Desde logo, esas dúas non son
as únicas opcións. As posibilidades van, sen querermos, moito máis
alá. Estarían, por exemplo, os que nos queren certificar que o afastado está moito máis lonxe do que cremos, e aqueles que semellan
dicirnos que o próximo está tan por riba de nós que nin tan sequera
o vemos por formarmos parte inseparábel dese “nós”.
Existe unha distancia tan curta que quizais nos impide unha visión
“natural” das cousas. Os e as fotógrafas sabemos que hai un mínimo
para o enfoque, desde logo, pero estoume a referir, naturalmente, á
existencia dunha distancia “emocional” mínima: cando o próximo
pasa a ser íntimo, unha sorte de veo pudoroso sitúa as cousas nun
plano oculto, ou case. É unha imposibilidade emparentada, acordémolo, coa súa contraria, a que nos ratifica unha familiaridade especial co que está ao outro lado do mundo, facendo máis fácil o diálogo
visual. Así, fotograficamente, podo compartir moitos aspectos da
miña condición humana con un esquimó ou con unha maorí, e podo
descoñecelo todo da miña veciñanza máis inmediata, do obxecto
máis humilde do que me sirvo todos os días e de min mesmo.
En realidade, a respecto disto, a fotografía non fai máis do que
confirmar o que xa sabemos. Teriamos que admitir que o noso
coñecemento ofrece continuos e innumerábeis paradoxos similares, e que só a nosa necidade nos leva á crenza de que o
próximo é o coñecido e, o distante, o ignorado. Ao outro lado do
mundo hai alguén de quen podo sabelo todo só con mirar o seu
rostro –quizá nin eso fai falta– e, ao mesmo tempo, non podo
eludir a certeza de que tal vez non saiba nada dos meus seres
máis queridos, por moito que pretenda afondar nos seus ollos.
Sempre tiven a impresión de que as fotografías de Santi Ayuso non
son senón manifestacións visuais das moitas imposibilidades ás que
el, coma min, como calquera fotógrafo/a, nos temos que enfrontar
todos os días. A cuestión, aliás, é que, aínda sendo habituais, xorden illadamente, aquí e acolá, só de cando en vez. Interrogacións
inopinadas que collen consistencia visual a golpe de unha especie
Casa da Xuventude de Ourense, do 3 ao 15 de novembro

de “flashazos” interiores con leis que ninguén pode manexar. Para
ser exactos digamos que eses escintileos non teñen que ver necesariamente co instante –qué fartura coa palabra “instantánea”– e
que a miúdo corresponden máis ben a áreas ou a tempos de luz
“reveladora” de algo ou de alguén.
Dicía Paco Gómez que a sociedade –o mundo, engadiría eu– non
é máis do que unha imaxe especular das nosas emocións. É certo
que, en último termo, o mundo sería o lugar onde proxectar ou simplemente recoñecer esas emocións. Máis para identificalas, para
describilas, simplemente para falar delas aos demais e a un propio,
fai falta unha clase de luz especial capaz de activar escuras galerías
das que pouco ou nada sabemos. Esa luz é unha especie de agasallo, un privilexio do que non temos o control. Sen que saibamos moi
ben porqué, sen que poidamos sequera intuír cando vai ocorrer, hai
algo, de repente, que fica iluminado. Podemos daquela facer unha
fotografía, ou escribir unhas liñas, ou sinxelamente “capturar” un
pensamento fugaz. Digamos que, por máis veces que me doia, a fotografía e o fugaz viaxan da man. Debo engadir, eso si, que estamos
fronte a unha forma de fugacidade sui generis, e que a milésima de
segundo non ten por que ser condición ineludíbel.
A miúdo a fotografía significa un tipo de coñecemento intuitivo,
moitas veces, as máis, inefábel, outras, as menos, perfectamente
definíbel con palabras. Pero non é cómoda a figura que compón o/a
fotógrafo/a, sempre á espera dunha luz da que non sabe nin o día nin
a hora, o que, coma no texto evanxélico, obrígalle a estar en garda de
un modo permanente. Porque, sáqueno da cabeza, o accidente feliz
é, ante todo, un accidente. Sen estado de vixía a penas hai achádegos. Menos aínda -lembrando a Ansel Adams- conceptos.
Non se trata tampouco de sentarse e agardar, mirando de esguello, a
ver pasar o cadaleito do inimigo arrastrado pola corrente. Trátase, be
water, de se converter na corrente e, na turbulencia da vida, recibir
algúns escintileos que, quizáis verdadeiras escalas nesa viaxe, constitúen á vez un pequeniño logro, un acougo e un estímulo para seguir.
Por riba de todo son tamén eses escintileos, quero repetilo, interrogantes. Convén non perder de vista que as preguntas constitúen
os verdadeiros achádegos. Que sexamos quen de nolas formular,
a nós propios/as e a partires do mundo de todos os días, significa

SOLEDADES

que teremos atopado a distancia necesaria. Porque, se ao dicir de
Winogrand, non hai nada tan misterioso coma un feito claramente
exposto, tamén é verdade, en sentido contrario, que nada hai tan
revelador como enunciar o describir –visualmente neste caso–
algo que peche en si propio, por pequeniño que sexa, un misterio.
Carlos Cánovas
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Santi Ayuso

Portugalete 1973

Fotógrafo desde o ano 1997, co-fundador e membro do colectivo GARAGE LUX, actualmente profesional na equipa de VOEMY FACTORY.
Gañador de numerosos premios de fotografía, destacando unha beca
no seminario de fotografía e periodismo de Albarracín 2006.
As súas fotografías foron expostas e proxectadas en numerosas salas
e galerías tanto a nivel individual como colectivo, Fundación Santa María de Albarracín, galería Contraluz de Pamplona, Sestao, SevillaPhoto,
GetxoPhoto, Zarautz, Valencia, Alcoi, Getafe, Santander, Portugalete,
Barakaldo, etc.
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DEVOLTA - ARREFECEU A COR DOS TEUS CABELOS
Curador: António Pedrosa

O trabalho reflecte a passagem do tempo na forma como vemos os
outros e cada um se vê a si próprio.
Duas pessoas procuram vestígios do que foram, ao mesmo tempo que tomam consciência de que tudo se altera à passagem do
tempo; conseguem, no entanto, apaziguar o confronto dessas memórias com a realidade que agora encontram. Um olhar inicial parece evidenciar que tudo mudou, rejeitar a correspondência entre a
passado e presente, servindo de ponto de partida a uma viagem à
estranheza e distância, mas também à aceitação da mudança como
nova constante.

Lara Jacinto
Licenciada em Design Multimédia , completou também o Curso de Fotografia do Instituto Português de Fotografia (IPF) no Porto.
Actualmente desenvolve trabalhos como freelancer, colabora com a
agência NFactos, publicando em diversas publicações nacionais como
jornal Público e revista Visão.
Em paralelo, desenvolve trabalho de autor, tendo participado em diversos projectos e mostras individuais e colectivas.

Galería Sargadelos de Santiago de Compostela, do 5 ao 29 de novembro
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SOB VIGIA DOS ANIMAIS ANTIGOS
Este é um projecto desenvolvido a partir de um lugar. Bemposta, a
aldeia onde nasci.
A memória ou o regresso ao primeiro caminho. Os campos e o vento,
os animais do chão, as árvores e o grande silêncio. São imagens
como anotações sobre um lugar em emudecimento. Um progressivo
regresso às coisas ancestrais. As pessoas tão estendidas à natureza,
uma primordial ligação à terra e ao ciclo das estações. Os caminhos
vazios, as casas silenciadas e os animais como os últimos guardiões
de um lar a céu aberto.

Maria Oliveira

Ponte de Lima, Portugal 1982

Desde 2010 tem desenvolvido projetos na área da fotografia e da poesia.
Interessam-lhe, essencialmente, os lugares umbilicais e a evolução da
sua relação com eles.
www.mariaoliveira.ws

Biblioteca Rosales, A Coruña, do 4 ao 30 de novembro.
Photo Art, Ourense, do 19 de decembro ao 16 de xaneiro de 2015
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GEOMETRÍA DE ECOS
Só dous anos para constatar o evidente. No 2012 a serie «Paisaxe
Suspendida» de Carla Andrade chegaba ao Outono Fotográfico a
través da convocatoria aberta –ou Open Call, como din noutros festivais– acabada de encetar ese ano, coincidindo coa 30ª edición do
festival.
Os traballos recibidos aquel ano, malia ser o primeiro eran moi numerosos, e só algúns acadaron o visto e prace para ser expostos
baixo o amparo do Outono Aberto, esa sección onde desde o festival,
de xeito democrático e participativo se lle facilita un espazo expositivo aos proxectos fotográficos que teñen certa calidade para ser
mostrados. O traballo de Carla sentou precedente. Non tiñamos previsto que os traballos fotográficos inscritos a través da convocatoria
aberta puidesen formar parte da Sección Oficial, mais a potencia
conceptual de «Paisaxe Suspendida» fíxonos saltar as nosas propias
normas e convidar á Carla a ser unha das artistas da Sección Oficial
do Outono Fotográfico desa edición.
Unha autora aínda máis nova que hoxe falábanos coas súas imaxes,
de xeito experimental, dunha estética pictórica que a cámara transformara en trazos de pincel. Buscaba unha coherencia, hoxe xa atopada, entre sentimento e aparencia da natureza, cun certo pouso
filosófico focalizando emocións en lugares específicos: as montañas.
Estes suxeitos sagrados ao longo da historia, van achegando humanidade e divindade nas imaxes da Carla Andrade.
Nestes dous anos que separan a muda daquela «Paisaxe Suspendida» á Sección Oficial e a decisión consciente de convidar a Carla
por parte da curadoría do festival ten avanzado moito o seu proceso
criativo e o seu discurso, e unha manchea de premios e becas por
todo o mundo o teñen demostrado.

Creo naqueles lugares, os que non soan nin teñen nome, que se
caracterizan tal vez polo feito de que alí non hai nada, mentres que
arredor, en todas as partes, hai algo. Creo nos oasis do baleiro. O ser
humano é o hóspede da realidade.
Peter Handke
Serie non narrativa que mediante a paisaxe reflexiona sobre a representación do baleiro e do tempo no espazo, un baleiro que aquí é
simbolizado pola cor branca. Paisaxes baleiradas, esvaecidas; como
alegoría do engano sensorial e metáfora de fraxilidade. Estudio dos
límites da materia; o ausente, o invisíbel, a non-forma, o inintelixíbel,
o misterio...
A priori, a investigación que desenvolve esta proposta, é unha procura máis propia da pintura, pero que neste caso supón unha especie
de tautoloxía á afirmación de John Berger de que «O verdadeiro contido dunha fotografía é invisíbel, porque non se deriva dunha relación
coa forma, senón co tempo». Unha foto, pola súa propia natureza,
refírese ao que non se ve; xa que illa ou selecciona un instante dun
continuum. O que mostra, invoca ao que non se ensina. O significado
dunha fotografía reside na toma de conciencia entre estes polos de
ausencia e presencia. Xeometría de ecos busca fotografar ese baleiro, esa ausencia. Presencia constante de conceptos coma o tempo e
o baleiro, xa que afectan ao cadro xeral con que se aborda o estudio
da realidade. Dalgún xeito, son conceptos que aluden aos límites da
realidade: o tempo, por exemplo, non é directamente perceptíbel senón como parámetro do cambio. O baleiro, pola súa parte, é o límite
máximo na rarificación da materia, a súa ausencia.
Ademais, preséntase unha contradición xa que a luz, que é o que posibilita a revelación das cousas, é o branco; pero aquí criase un xogo
entre o lexíbel, que non é a luz (o branco) senón as partes con cor;
e o ilexíbel, o que non consegue revelar o público; a parte baleira, a
non-forma. Así, o obxecto é despoxado da imaxe, para dar prioridade
á relación de formas e á combinación de cores, como método de
busca dos ritmos intrínsecos da imaxe e a esencia que suscita a
primeira resposta emocional.

Instituto Português de Fotografia, Porto, do 12 de decembro ao 11 de xaneiro de 2015

GEOMETRÍA DE ECOS

Carla Andrade
Vigo 1983

Artista visual licenciada en Comunicación Audiovisual e, actualmente,
estudiante de Filosofía. Realizou residencias artísticas en países coma
Islandia, Suecia ou Nepal. O seu traballo, principalmente fotográfico e
de vídeo, foi exposto en centros de arte contemporánea coma o Museo
Guggenheim de Bilbao, o MARCO de Vigo, o CGAC de Compostela, o
Museo do Traxe de Madrid, ou o 104 de Paris. E en países como EE.UU,
Brasil, Francia, Romanía, Suecia, Alemaña, Reino Unido e Portugal. Gañadora do Premio Joven de Artes Plásticas 2013 da Universidade Complutense de Madrid, o Premio Artistas Emerxentes Absolut Casa/Arte
2013, Premio Frac Vila de adquisición 2013 da Galería Luis Adelantado
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ou o Premio Mulleres-Foro-Dialogo Alliançe Française / Pilar Citoler
(PhotoEspaña 2012), entre outros. Os seus proxectos foron subvencionados coas Axudas de Creación Joven de INJUVE 2013, a Fundación
BilbaoArte 2013/14, VEGAP 2013 e a Bolsa de Creación Artística no
Estranxeiro 2014 de Gas Natural Fenosa grazas á cal se desprazará a
Chile a realizar o seu próximo proxecto. Destaca a súa colaboración co
cineasta e videoartista Lois Patiño, con quen colaborou nos seus dous
últimos proxectos «Costa da Morte» e «Montaña en sombra», filmes
gañadores de importantes premios a nivel internacional.
www.carlafernandezandrade.com
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FINIS TERRE
Collín a miña arma, as municións, e partín. Percorrín o territorio da
non luz, ás apalpadelas... orientándome polas estrelas, adiviñando límites infranqueábeis a través do seu húmido aroma ou polas
furtivas sombras apenas debuxadas no baleiro, buscando a fin do
mundo. O finis terre. Son cazadora de imaxes e furtiva da liberdade;
gosto de lle roubar á noite a súa alma, constatar que os límites son
incertos e vivos, que o marabilloso azul que se oculta na negrura da
noite se manifesta a penas alterado pola frivolidade efémera das
pegadas humanas.
Outros din que as súas imaxes son iconas do país Galiza; que a Terra e o Mar difusos non son mais ca os soños dos míticos seres que
habitan outra dimensión do Finis Terre. Outros din, que realmente,
Marta-cazadora, se cobra ditos soños e nolos mostra para que admiremos a grandeza dos soñadores e tracemos cara eles a ponte da
historia común, a nosa identidade. Eles e nós somos un e só intrépidas incursións de solitarias aventureiras son permitidas nesa ponte.
Pode ser, pero son fotógrafa, esencialmente, e polo tanto aliméntome da viaxe pola vida e polos soños, e apropiome de realidades ou
fantasías, dá igual, que descubro, que só a min se me mostran e que
me fan sentir ese pracer tenso de compartilo con vós, de mostrar o
que vexo no límite do mundo, o que capturo no comezo da fotografía.
Xosé Lois Vázquez

Marta Moreiras
Compostela 1981

Formada en Comunicación Audiovisual e Filosofía, en 2009 trasládase
a Londres a completar a súa formación na UAL (University of the Arts
London). Cursa un Master en Fotografía Documental e Fotoperiodismo
que lle cambia a perspectiva e a forma de traballar, dende entón máis
colaborativa e experimental. En Londres somérxese en proxectos artísticos colectivos que intensifican a súa actividade fotográfica e orixinan
unha nova etapa cargada de enerxía e de inspiración. Como fotógrafa desenvolve proxectos que combinan unha base documental cunha
aproximación conceptual da realidade. Destaca a súa exposición Fridges no Cuming Museum de Southwark en Londres e a súa participación
en Right before our eyes no Festival Fotoweek DC en Washington co seu
traballo In Sight sobre invidentes nun hospital de Gabón. Dende 2009
gran parte do seu traballo céntrase no desenvolvemento de proxectos
colaborativos e multidisciplinares, tanto sociais como persoais, que fusionen distintos puntos de vista. Finis Terre é un dos seus traballos máis
significativos, onde fotografía e son se fusionan nunh instalación elaborada en conxunto con Marc Bonet na galería Espacio 48 de Santiago de
Compostela. Objects in mirror are closer than they appear, instalación
realizada xunto con Maria Chenut, artista residente en San Francisco,
representa unha das súas últimas colaboracións e de máis éxito. Na
actualidade combina os seus proxectos persoais co seu traballo como
fotógrafa documental e como coordinadora de talleres de fotografía participativa. Continua apostando polo traballo en colaboración na busca
dunha nova dimensión fotográfica.
http://martamoreiras.wordpress.com/

Galería Sargadelos de Santiago de Compostela, do 4 de decembro ao 5 de xaneiro de 2015
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COSAS DEL MAR
Curadora: Rita Ibarretxe

«Paisaxes que suxiren amplitude e liberdade sen límites... baleiros
de calquera intervención humana... que evocan ao mesmo tempo
a tranquilidade e a dozura confortante da auga ligada ás nosas
orixes... pero tamén os abismos mariños que representan para nós o
perigo, o temor e a destrución...»
Así poderían explicar, dun xeito sinxelo e algo poético, o contido das
imaxes de Mark Ritchie, onde o mar é o absoluto protagonista, retratado dende Australia até Galicia, aínda que para el sempre é un
único mar, en singular.
Porén, neste caso, é obxecto dunha dobre contemplación en superficie, como paisaxe, e en profundidade, como incógnita e misterio:
algúns pensan que a súa fluidez se asemella ao inconsciente que
non pode ser sondado até o fondo, nin comprendido de todo, quizais
Mark... tamén.
E no fondo mariño, buguinas e cunchas, tesouros submarinos, con
múltiples significados, como diría Ritchie: «son un pouco coma nós
coas súas pegadas, as súas marcas e as súas espirais...» tesouros
que dormen dentro do océano, porque o mar non é perigoso para
durmir no fondo, aínda que si na superficie.
Estes tesouros, obxectos que actualmente forman parte dunha colección situada en terra firme, son fotograficamente devolvidos á súa
orixe e con iso nos transportan cara aos abismos máis profundos,
que só ás veces o home consigue coñecer e explorar.
O mar e os seus tesouros únense nos trípticos de Richie, pequenos
fragmentos mariños que, simbolicamente, nos remiten á universalidade do océano nun lento fluír que vai do exterior ao interior... do
sol á lúa... da auga á area... con lentitude... con tempo... cun mesmo
ritmo... como as mareas.
Rita Ibarretxe

Detrás do Marco, Vigo, do 17 de outubro ao 13 de novembro

Mark Richie
Sydney 1963

Mark Ritchie, fotógrafo de Sydney, Australia, estudou fotografía en el
Sydney Technical College entre 1981-84. Trasladouse a Europa en
1992 e actualmente reside en Ourense.
Exposicións
2014 El Cercano, Fotografiando Escaleras «Up&Down» en colaboración
co COAG-Ourense.
2011 Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela. Fotografías
combinada con plumillas de Xurxo Lorenzo
2010 Centro Cultural Deputación Ourense, «Lo Que Permanece»
1999 Outono Fotográfico Ourense, «Encontros»
1998 Outono Fotográfico Allariz, «Imágenes Galicia»
1997 Outono Fotográfico Ourense, «Breunsdorf»
1996 Alte Nikolaischule Leipzig (Alemaña) «Breunsdorf»
1996 Galeria Faustino, Chaves (Portugal) «Paisajes de Australia»
1995 Il Cantonotti Kunstraum, Stuttgart (Alemaña)
1992 Blaxland Gallery, Sydney (Australia) Colectiva
1992 Julie Green Gallery, Sydney (Australia) 1986 Ariel Gallery, Sydney
(Australia)
1986 Hasselblad Masters, Melbourne e Brisbane (Australia) Colectiva
www.markritchiefotografo.com

COSAS DEL MAR
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THE ALPHABET TALES
Curador: Vítor Nieves

A cada semana, o Chambers Dictionary of English (1950) foi aberto
numa letra, seguindo a ordem do alfabeto.
A cada semana, três palavras foram sorteadas, e uma escolhida.
A cada semana, a palavra escolhida deu origem a uma fotografia —
nem sempre da forma mais clara, por vezes com referências vagas,
mas sempre com um ponto de partida comum: o dicionário.
The Alphabet Tales foi um desafio sugerido na forma mais crua por
alguns amigos da fotógrafa que, na procura de um tema para uma
série de auto-retratos, chegaram a ‘letras’ como base. O dicionário
Chambers, pequeno e com capa de um tom vermelho-escuro, foi
encontrado num alfarrabista da Rua das Flores, no Porto. Custando
um valor quase simbólico, tornou-se o centro do projecto.
A temática do auto-retrato, sempre presente na obra concetual da
fotógrafa, está aqui representada não só na forma do retrato tradicional (retrato de face ou meio corpo) mas também na representação
da pessoa como apenas um elemento da sua fisionomia. As mãos
e a boca, especialmente, são usadas como personagens próprias,
criando histórias sem a necessidade da representação típica do olhar.
O uso de uma estética que oscila entre a escuridão e a magia, típicas
do trabalho da fotógrafa, e o uso de texturas e molduras em alguns
dos casos conferiram um tom homogéneo ao conjunto fotográfico,
apesar de os conceitos serem, por vezes, quase diametralmente
opostos. Os elementos recorrentes — caveiras, borboletas, sangue
— símbolos associados em partes iguais à morte e à renovação, são
usados frequentemente aqui, como no restante corpo de trabalho
da fotógrafa.
The Alphabet Tales teve como objetivo inicial a criação contínua, regular, e a evolução que daí advém. O resultado final é uma série que
oscila na temática ao mesmo tempo que apresenta uma seleção de
histórias e de contos que fazem parte do imaginário da autora.

Ana Luísa Pinto (for Luminous Photography)
Porto 1986

A sua formação académica passa pelo Curso Tecnológico de Design
(concluído em 2004), pela licenciatura em Arte - Conservação e Restauro na Universidade Católica Portuguesa (concluída em 2007) e por
várias formações na área da pintura e da fotografia, que influenciam de
forma determinante a sua arte. Desde cedo que se interessou pela fotografia como um hobby, mas não foi até à conclusão da pós-graduação
em História da Arte Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto que se decidiu a seguir esta arte como carreira. Tomada
a decisão, completou o Curso Profissional de Fotografia na Oficina da
Imagem em 2011, embora trabalhar na área desde finais de 2009. A
Luminous Photography surge como um veículo de publicação que visa
juntar os dois lados da fotografia de Ana Luísa: o concetual e o comercial. A parte concetual, que se centra no auto-retrato, é aquela na qual
Ana Luísa é mais reconhecida — com menções em revistas nacionais
e internacionais, sites e outras publicações. O lado comercial — que
se centra em casamentos, retrato, e lifestyle photography (que se aplica
também à fotografia de viagens) — dá frutos a nível nacional e começa
agora a expandir-se para o mercado estrangeiro. O estilo praticado na
Luminous Photography é alegre, divertido e com um toque de magia. A
Ana Luísa acredita na arte como a mais completa forma de expressão,
e a única maneira de manter a sanidade da sociedade em que vivemos.
www.luminous-photography.net || www.flickr.com/luminous-lu

The Bride [D for Decay}. 2013

Photo Art, Ourense, do 14 de novembro ao 12 de decembro

T H E A L P H A B E T TA L E S
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Counting Tasks [A for Agenda].
2013

Some Kind of Madness [I for
Insane]. 2014

Loading Holiness [L for Load].
2014

T H E A L P H A B E T TA L E S

Fade to Black [Z for Zero]. 2014

The Portrait Maker [Y for
Young]. 2014

Potions and Powders [H for
Honey]. 2014

T H E A L P H A B E T TA L E S

The Solution [K for Key]. 2014
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OS QUE HABITAN
Curador: Ángel Cerviño

QUEN VIVE AÍ?
As metamorfoses do desexo e outras historias de fantasmas.
Unha mañá, tras un sono intranquilo, Gregorio Samsa
acordou convertido nun monstruoso insecto.
Franz Kafka

Quen son Os que habitan? En primeira instancia, e de forma resolta
e evidente, parece obvio que as fotografías de Eva Díez aluden ao
universo das fábulas animais, unha tradición que conta con varios
milenios de antigüidade, que literariamente remite á tradición grega
da fábula esópica e a todos os relatos delas derivados.
En tales contos os animais obran como seres civilizados, vístense e
compórtanse como humanos, míranse ao espello, finxen, alardean,
menten, pensan e actúan como persoas, e cargan sobre os seus
lombos animais os costais de defectos e virtudes con que supostamente nos adornamos os seres humanos.
Pero é esta unha referencia sumamente enganosa, unha pista equivocada pola que non debemos deixarnos distraer, porque nada máis
afastado das fotografías que podemos ver nesta exposición que a
pretensión sentenciosa ou moralizante; os animais de Eva non dan
exemplo de nada, non parodian aptitudes ou situacións humanas,
non propoñen preceptos morais. Non, aquí ninguén dá leccións, o
drama que se representa, nestes escenarios de aparente inocencia,
non é outro que o das metamorfoses do desexo interdito, que regresa pero non pode facer acto de presenza: só pode volver disfrazado,
ocultando as súas feridas, modelado pola expulsión e a ausencia.
Estes confortables ambientes burgueses que Eva Díez recrea coa
súa posta en escena, foron erixidos sobre os entullos e refugallos de verdadeiros fogares deshabitados e corroídos polo tempo;
de feito case todas as imaxes conservan aínda algún rastro da
ruína, coma se o atrezo resultase insuficiente e non conseguise ocultar plenamente a carcoma irremediable do escenario. Por
esas fisuras aflora o sinistro como unha cata de abismo. O sinistro supón o retorno intempestivo “dalgún fenómeno familiar (unha
imaxe ou obxecto, unha persoa ou acontecemento) que se nos volveu estraño a causa da represión”(Hal Foster)..O silenciado só pode
presentarse de novo ante nós escondido tras dunha máscara que

o desfigura,... ou disfrazado de fábula de animais. Así, o real e o
imaxinario, o familiar e o terrorífico, a atracción e a repulsión, conviven inseparablemente na experiencia do sinistro. Nestes espazos
encantados onde todo sucede a porta pechada, onde aínda resoan
os sonos e pesadelos dos seus antigos moradores, respírase un aire
envellecido, viciado, doutra época. E non podemos deixar pasar que
o anticuado, asociado á ruína, manifesta unha grande utilidade simbólica, en tanto que imaxes e obxectos, antano familiares, que se
volveron estraños a causa do esquecemento histórico, e agora están
“fóra de uso”, baleirados de utilidade, e máis que dispostos a converterse en receptáculos de contidos simbólicos: “o interior burgués
é unha perfecta representación do inconsciente” (Max Ernst).
Acaso estes enganosos artificios visuais poidan ser tomados en
realidade como fantasiados autorretratos, levándonos así máis preto
dos arquetipos femininos en que mudaba Cindy Sherman para as
súas coñecidas series de “retratos”, que doutras propostas formal
e icónicamente máis afíns. Estas imaxes preséntanse entón como
rexistros da inestabilidade do sensible, como insensatos plans de
fuga, transfiguracións simbólicas que apuntan cara á asunción da
propia caducidade como única identidade posible: entidade vibrátil
que só pode recoñecerse na perpetua fuxida de si mesma.
Ángel Cerviño

Eva Díez
Vigo 1982

Realiza un grao superior en Imaxe na Escola de Imaxe e Son de Vigo,
EISV. Complementa os seus estudos formándose en cine e neste área
realiza diversos talleres de autor como Dirección de fotografía con Luís
Najmías ou Cine documental con Belkis Vega (Escola Internacional de
Cine de San Antonio de los Baños, Cuba).
Realiza varios proxectos neste medio ata que decide centrar e completar a súa formación no campo da fotografía. Asiste a diversos seminarios e talleres de autor. Foi seleccionada para Descubrimentos PhotoEspaña 2012 con editores e comisarios como Vladimir Birgus, director do
Institute of Creative Photography (República Checa), MarkusSchaden,

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense, do 29 de outubro ao 14 de decembro

O S Q U E H A B I TA N

editor e fundador da editorial Schaden, (Colonia, Alemaña) ou Akiko
Miki, comisaria xefe do ‘Palais de Tokyo, Site de Creation Contemporaine’. Como docente Impartiu clases no Máster de Dirección de Arte
da Universidade de Vigo, anos 2011, 2012 e 2013. Foi seleccionada
en Novos PhotoEspaña 2012. Mención de honra IPA 2012, International Photography Awards. Seleccionada no II Encontro de Artistas Novos
“Cidade da Cultura”, 2012. Descubrimentos PhotoEspaña 2012. Pre-
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mio Nacional de Fotografía Profesional LUX 2011, Prata na categoría
Proxecto Persoal. Recentemente realizou a exposición individual «Os
que habitan», na Casa das Artes de Vigo. ano 2014.
www.evadiez.es
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MANUEL LÓPEZ 1966-2006
Estamos ante unha exposición antolóxica das imaxes feitas por Manuel López entre 1966 e 2006. A mostra vai debullando momentos
clave da historia recente do estado español e, nomeadamente, da
historia política contemporánea.
Algunhas das fotografías desta mostra foron publicadas en numerosísimas ocasións e xa forman parte do imaxinario colectivo, chegando a ser iconas do fotoxornalismo e da transición.
A selección de imaxes recollen 40 anos de traballo coa cámara, con
especial énfase nos anos da transición (1976-78). O Outono Fotográfico leva á súa programación esta exposición que artella un itinerario
por diferentes salas expositivas do Arenteiro, dividíndoa por épocas
e temáticas, dinamizando un novo xeito de vela pois é a primeira vez
que se expón desta forma.
A exposición foi producida pola Deputación da Coruña e inaugurada
por primeira vez en 1966 na cidade homónima. Desde entón, nas
súas 40 itinerancias por España e América, ten mudado engadíndose
pezas novas e modificándose para adecuarse aos espazos expositivos e mesmo ao discurso actual.

Manuel López
1946 - 2014

Tras estudar Fotografía, especialidade Fotoxornalismo na Bikla-Schule
für Fotografie und Fotografik de Colonia (Alemaña, 1966-68), empeza
a súa carreira en Madrid como fotoxornalista e xornalista todo terreo en
Gaceta ilustrada (1970-76), Cuadernos para el Diálogo (1976-78), El
Periódico de Madrid (1979-80), El Periódico de Catalunya (1980-82) e
Tiempo (1982). En 1982 funda FOTO, revista que edita e dirixe ata 2009
(287 números). Dende 2009, editor adxunto de Periodistas en Español,
periodistas-es.com.
Foi vocal polo sector da Fotografía na Comisión Redactora do Anteproxecto de Lei de Propiedade Intelectual de 1987.
Profesor de Fotografía da Universidad Nebrija (1997-2001). Dende 2000, vinculado á Escuela Superior de Publicidad en Madrid.
Membro dos xurados dos máis importantes concursos de fotografía.
Conferenciante internacional, é autor de miles de artigos de divulgación e críticos sobre Fotografía. Fotógrafo Histórico pola Deputación da
Coruña.

A miña foto de Tejero. Congreso dos Deputados,
23 de febreiro de 1981

Sala permanente de O Potinos, Casa do Concello de Maside, Casa do Consello de Piñor,
IES Chamos Lamas, Pazo de Almuzara, do 3 de novembro ao 3 de decembro

MANUEL LÓPEZ 1966-2006
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Manifestación de xornaleiros. Lebrija
(Sevilla). 1978
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MANUEL LÓPEZ 1966-2006

Feira en Caldas de Reis (Pontevedra).
1976

MANUEL LÓPEZ 1966-2006

Praia de Cabañas, Pontedeume (A Coruña). Xullo de 1976

SECCIÓN OFICIAL

129

130

SECCIÓN OFICIAL

MANUEL LÓPEZ 1966-2006

Présaras (A Coruña). 1975

MANUEL LÓPEZ 1966-2006

Mini zoo en Brunete, Matrdi. 1976
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SILENCIO, CASE BRANCO
Curadora: Silvia García

Nesta exposición podemos contemplar o resultado do proxecto que
Maya Kapouski e Marta Cerviño desenvolven ao redor da idea de diario, retratando os obxectos do seu contexto próximo e os pequenos
acontecementos que teñen lugar no día a día. As fotografías teñen
algo de escenográfico, de simulacro e xogo coa identidade.
O título da exposición alude á sensación de intimidade que nos
transmiten algunhas fotografías, a intimidade que imaxinamos en
casas a penas habitadas, en espazos baleiros onde sobreviven algúns obxectos que acompañan a soidade. O silencio habitualmente
tamén se asocia ao visitante das exposicións, o que propicia certa
idea de recollemento. A exposición amosa dúas visións sobre o cotián, alonxadas dos grandes relatos da fotografía xornalística coa que
nos baten decote desde os medios.
Un diario visual e unha vanitas contemporánea, onde as fotografías
de Maya Kapouski e Marta Cerviño nos permiten constatar certo
desprazamento na idea de retrato, a relación co cotián e o paso do
tempo, na reinvención de rituais e, en fin, a mirada que busca construír unha narración con obxectos aparentemente insignificantes.
Silvia García

Sala Alterarte, Ourense, do 10 de outubro ao 5 de decembro

Marta Cerviño
Pontevedra 1983

Licenciada en Belas Artes e cun Máster no Mercado da arte actualmente prepara a súa tese de doutoramento. Toma como punto de partida
nas súas fotografías a busca da esencia á que un está exposto nada
máis nacer, unha explosión interior que deriva cara unha investigación
constante da relación do individuo co contexto no que habita e como
este modela a súa identidade. Utiliza a fotografía a modo de diario persoal e de autocoñecemento, dotándoa dunha perspectiva máis próxima
ao pictórico que ao fotográfico. Á súa vez, o paso do tempo reflíctese na
necesidade de inmortalizar o efémero dun xeito paciente e documentalo
analoxicamente a modo de vanitas.

Maya Kapouski
Maya Kapouski é o pseudónimo de Lucía García (A Coruña, 1987). Estudou na Facultade de Belas Artes de Pontevedra onde se graduou e fixo
o Máster en Arte contemporánea. Actualmente prepara a súa tese de
doutoramento e reside en Shangai onde traballa de fotógrafa.
Despois dos primeiros traballos a través da escultura, a instalación ou
a performance atopou na fotografía a mellor conexión entre todas as
disciplinas e o mellor modo de expresión. A través de diarios persoais,
con un sistema próximo ao arquivismo, retrata de xeito case compulsivo
o seu día a día. O seu traballo cuestiona os valores do mundo adulto e a
obriga de ter que abandonar a adolescencia, unha postura que defende
como unha actitude crítica e creativa e que se pode apreciar na serie
presentada na súa exposición Girls, Boys, Places & Spaces.

SILENCIO, CASE BRANCO

Marta Cerviño

Serie Conociendo a un extraño. 2012

SECCIÓN OFICIAL

133

134

SECCIÓN OFICIAL

SILENCIO, CASE BRANCO

Marta Cerviño

Serie Presente. 2013

SILENCIO, CASE BRANCO

Marta Cerviño

Serie Presente. 2013
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SILENCIO, CASE BRANCO

Maya Kapouski

Sen título, serie Girls, Boys, Places and Spaces

SILENCIO, CASE BRANCO

Maya Kapouski

Sen título, serie Girls, Boys, Places and Spaces
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LOVERS
LOVERS
A exposición é unha celebración íntima do amor. Contén unha colección de retratos e imaxes das miñas aventuras e experiencias
sobre o amor durante os últimos dez anos. Amo o amor e amo viaxar.
Só lle dá sentido o feito que a maioría das fotos son de xente que
amo, as cousas que fixemos e lugares onde fomos xuntos. En certo
sentido é unha reflexión sobre min mesma, pois son parte de toda a
xente que amei e me amou. Esta colección é un traxecto de quen e
como amei e de como fun amada. Quero mostrar unha das cousas
máis importantes da miña vida, que o amor existe e é moi real. Ten
moitas formas diferentes, pode facerte feliz, facerte chorar, romper
o teu corazón... É un traxecto, flúe e non ten fin. Sempre poden ser
máis. É algo que todos buscamos, admitámolo ou non, ou calquera
sexa o camiño escollido para expresalo, sexamos de onde sexamos
todos buscamos amor.

Sareh Sangsari
Karaj-iran 1980

Estiven exposto á fotografía dende novo, non coma fotógrafo senón
coma modelo. O meu tío era un importante fotógrafo nos anos 80 e
gustáballe usarme como modelo. Lembro cando tiña eu 16 anos, vendo
unha foto do meu curmán, sentíndome celoso por non tela feito eu, co
que me din conta que podería facer eu mesmo fotografías. Na universidade estudei deseño gráfico, mais a miña materia preferida era a fotografía e a única razón pola que me matriculei. Ao terminar a universidade decidín que non era un deseñador gráfico e comecei a viaxar polo
mundo. Vendo as miñas fotos e blogs, vexo que os meus temas favoritos
foron as xentes, os nus, a natureza, insectos, flores, viaxes e comida.

Centro Cultural Agustín Bueno do Castiñeiriño, Santiago de Compostela, do 5 ao 30 de novembro

LOVERS
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Karaj, April 2012

LOVERS

LOVERS
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A NOITE
Curador: Vítor Nieves

En canto dorme a cidade, hai quen se aventura en busca dunha
verdade superior, da liberdade que é ofuscada polo brillo do sol. Á
noite é cando se tornan, invariabelmente, poderosas personalidades inexistentes coñecedoras do oculto. As súas figuras aparecen
e desaparecen como flashes dun soño nunha noite mal durmida.
O anonimato que ofrece unha grande urbe, convida a que afloren
certos comportamentos no límite. Actitudes que se esconden baixo
o manto do escuro, cando a xente xa abandonou o asfalto para alén
da consciencia. Nesa hora, cando xa caeron as poses (auto)impostas que compasan ao espardecer, a voracidade ataca procurando

un algo distinto que non sempre ten meta, porque probábelmente a
meta está no propio camiño de se facer ácrata, condescendente co
establecido, tanto, que se por un momento, as figuras que deambulan tiveran de ser vistas fóra de si, non serían quen de acreditar que
son elas mesmas.

ruta variábel. Escudándose no anonimato que brinda a grande urbe,
achégase a personaxes que engule e cuspe o tecido de asfalto e
ladrillo, alí onde se xuntan a realidade e a ficción, a consciencia e o
sono, a fotografía e a figuración.
A escaseza de claridade na forma, e no fondo, espalla carrouchos
na sombra onde se bombardea con atisbos de pánico e sexo, morte
e pracer, medo e gula, ansia e calma, ledicia e tolemia. Vieiros que
levan ao que perde o nome de silencio no medio e medio do ruído.
Con razón o primeiro nome elixido por Luísa para a serie era «Neuros
in the city».

Luisa Dörr

Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil 1988

O acto involuntario inducido polo sono activo failles levar o onírico
ao plano do real, nunha figuración extrema que concede xeitos de
proceder, até de respirar. A suplantación da identidade propia, parte
fundamental do escuro xogo, estoupa nunha machea de matices de
cores que vencellan coa ficción.

Estudou fotografia na Universidade Luterana do Brasil, Canoas – RS Brasil. Atualmente trabalha com fotografia e produção cultural em São
Paulo.
Teve seu trabalho exposto no Museu Vale - Espírito Santo (BR), Teatro
Vila Velha – Bahia (BR), Sebrae Nacional – Brasilia (BR), Museu da Cidade do Recife (BR), Teatro Riachuelo – Natal (BR), Paraty em Foco (BR),
- Portfólio em Foco, Universitat Politècnica de València UPV (ES), Espaço
Brasil – LX FACTORY - Lisboa (PT) dentro outros.

Fotografar a sordidez, a nada, o que non existiu, o que non se ve, a
invisibilidade, o delirio, o anonimato, a tolemia, a liberdade, a transgresión consciente e o trastorno inconsciente nun mesmo traballo
non é tarefa sinxela. «A Noite» de Luísa Dörr faino cunha folla de

Máis información en
http://www.outonofotografico.com/2013/web/luisa-dorr/
ou no libro do 31 Outono Fotográfico 2013 páxinas 10 a 13

luisadorr.com

Centro de día do Magarão, Avintes, do 3 de outubro ao 1 de novembro
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Das ist nicht
Curador: Xosé Lois Vázquez

No límite, alí onde a constatación do firme dá paso á suposición, ou
as certezas á aventura, establécese o imperio da fotografía. O que
mostra, xa foi. Dinos: isto, non é. Dinos: falta todo o que non ves.
Dinos: son poema, son construto. Dinos: son denuncia mutilada. Dinos: son documento espellismo. Dinos: son proceso inacabado. Unha
ilusión. E repite: Isto non é. E repite: unha ilusión. E repite: mutilada,
un proceso.
Non hai nada tan potente como a fotografía para IRREALIZAR. Nada
tan poderoso para construír e vender micro realidades con pedigrí de
certeza absoluta, verdade que si?
Por iso, nada mais ver estas «equisgrafías» onde a pegada do tempo
deslizou flous aquí e alá, realizadas fora de todo contexto de artisticidade*, no marco dunha verificación científica que reduce a ~foto~grafía~ a mera utilidade ocasional [*anque é xusto recoñecer que na
elección dos suxeitos houbo intención de trascender ao anecdótico
e por tanto esteticidade] ao velas, así e todo, dixenme: isto non é,
logo~esto~ten~que~~~será~.
O instituído posúe a virtude de que ao negalo, mesmo como posibilidade, abre portas a universos con estrelas que so esperan ser
encendidas pola luz do coñecemento derivado da pasión intrépida da
búsqueda ou pola incandescente intuición… abre portas para quen
acepta a vida que nos permea a través de cada sentido e así tece as
verdades referencias… sempre cuestionables.
Isto foi o que intuín no instante exacto no que vin a primeira plaquiña
«equisgráfica» e supuxo, moitos días despois, un ir e vir da dúbida á
certeza respecto do acertada da proposta expositiva. Proceso. Verbalizar. Hoxe sei, tras verbalizalo, que este apartado do Festival, Inter
Seccións, conta cunha nave prospectiva con sete ventás dende as
que albiscar senllas estrelas dun universo extraño e poético.

Digo: estrelas?... digo: distancia, escala, tempo, fotón... digo nunca
igual... fotografía?, digo: estrelas? luz, radiación... digo: tempo, exposición, enfoque e flou... digo: isto non é un texto de fotografía...
[Moitas gracias a Hui Chen pola tradución do título e a Sabela por intermediar
tan eficazmente, coma sempre]

Jon Apiñaniz
Álvaro Peralta
Mauricio Rico
Luis Roso
Carlos Salgado
Marina Sánchez
Francisco Valle
Alicia V. Carpentier
Os autores pertencen ao equipo científico do CLPU.
Nota dos autores. Ter unha fonte de raios X permíte descubrir recunchos da natureza invisíbeis para os nosos ollos e as cámaras
convencionais. No CLPU (Centro de Láseres Pulsados) empregamos
un láser ultraintenso pulsado e transformamos a luz infravermella
en raios X. Para iso bombardeamos unha laminilla metálica co láser
concentrando toda a luz nun punto. Neste punto xenérase un chorro
de plasma que cuspe pingas metálicas xunto con electróns. Parte
dos electróns retornan e ao frenarse contra a placa xeran os raios X
que empregamos para facer as fotos sobre materiais de moi baixa
sensibilidade e exposicións moi longas.

Entrada da Biblioteca do Campus Universitario de Ourense, do 5 ao 30 de novembro
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ILLAS PĂMÂNTEŞTI
Curador: Xosé Lois Vázquez

«Illas Pământeşti» é unha revisión de «Pământeşti / das terras» un
proxecto expositivo no que quixen abordar a configuración de paisaxes íntimas a través da intervención con técnicas mixtas sobre os
corpos das miñas modelos.

Natasha Lelenco

En Pământeşti, cada unha das paisaxes íntimas nacía da intervención con pintura sobre os corpos das modelos, o retrato fotográfico,
a intervención dixital, a impresión sobre lenzo e de novo, a intervención en acrílico sobre o lenzo.

http://lelenconatasha.blogspot.com.es

Moldavia 1982

Natasha Lelenco desenvolve o seu traballo creativo nos eidos da ilustración, do video e da fotografía. Titulada en Belas Artes pola Universidade
de Oradea, reside e traballa actualmente en Galicia.

En «Illas Pământeşti», o lenzo substitúese por unha caixa de luz, e
a parede branca substituese por un fondo de auga máis ou menos
cienagoso.
Se en Pământeşti facía un percorrido biográfico polas paisaxes da
desolación, da perda, da búsqueda, da recomposición, en «Illas
Pământeşti» o percorrido mesmo tórnase paisaxe e acada unha
nova dimensión. Tomando un pouco de distancia, as miñas terras
fanse illas.
Natasha Lelenco

Esta foto-instalación inscríbese na produción de obra e exposicións
dentro do Festival Outono Fotográfico no marco da recentemente estreada designación como Campus da Auga para o Campus de Ourense.
Neste caso trátase de por en valor novos espazos expositivos que implicitamente rescaten para si un estatus canónico reservado en xeral para
galerías e centros de arte, ou, por inversión, dilúan a exclusividade da
que gozaban ata agora neste aspecto. Con esta e outras intervencións
na «Inter Sección» e outros casos notables da Sección Oficial, o OF
promove unha maior reflexión nas «postas en exposición» aplicando
a este aspecto os valores de búsqueda, indagación e cuestionamento
persistente que a produción de arte esixe das/os autoras, comisarias,
galeristas, directoras de centros de arte, dinamizadoras culturais e críticas/os de arte.

Estanque do Campus Universitario Norte de Ourense, do 5 ao 30 de novembro
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O RELOXO DE HERÁCLITO
Foto-graffiti

Este foto-graffiti, ou foto-grafía-dinámica-sobre-fachada inscríbese na
produción de obra e exposicións dentro do Festival Outono Fotográfico no marco da recentemente estreada designación como Campus da
Auga para o Campus de Ourense.
O reloxo foi concibido como unha peza experimental para operar nun
entorno adicado a transmisión de coñecementos e o cuestionamento
dos mesmos como é o da Universidade pero é válido para calquera outro.
Sendo un sistema de alteracións de significado e por ser isto mesmo
un nutriente esencial do sistema/fotografía, adquiriu especial interese
desenvolvelo e presentalo no marco do OF.
O reloxo de Heráclito funciona con ciclos de auga que cae, primeiro, e
revélase invertendo o sentido despois. É un artefacto que pode operar
en moitos ámbitos. Desatacaremos aquí dous deles: respecto da Historia e respecto do Lugar.
A fervenza virtual non toca o chan nin chega ao ceo; aparentemente
só nace e flúe. Pero o fluír en si mesmo é amoral, cego e inútil se
non comporta e intenta dar resposta a cuestiones fundamentais: «por
que?», «adonde?», «de onde?», «cando?»... por iso o reloxo de Heráclito
contén/engade unha alteración primordial: o cambio de sentido contra
a gravidade, subindo, ou se queremos unha forma simbólica de inverter
a propia gravidade; se o fluír fose un referente incuestionable con esa
operación inverteríamos tamén a fachada do edificio. Pero sabemos que
non é así e isto só opera simbolicamente. É dicir, sabemos polo menos
dar resposta a «de onde?» e podemos intuír «a onde?» ao mesmo tempo que contravimos o sentido da gravidade física.
A Historia. O feito de considerar o fluír como incuestionable xustifica por
exemplo a supremacía do fluxo do tempo sobre os sucesos que nel se
inscriben; o tempo co seu decorrer en sentido único -que non sabemos
inverter fisicamente- alóngaos, e nese fluír incuestionado unidireccional, validan os vencedores -calquera vencedor- o paso a «pantasma» do
acontecido. A morte do suceso. A non necesidade de revisitar a historia
e reanalizala. O borrado de memoria.

O reloxo altera a lóxica do binomio fluír/forza da gravidade por un puro
e simple acto de volición e provocación, acto similar ao que podemos
aplicar ao sentido do fluír do tempo e analizar na inversión que novas
interpretacións e posibilidades de realidade proporcionan os sucesos e
que valores simbólicos emerxen. E isto, tantas veces como queiramos.
O mesmo que a fachada non é invertida pola contravención exercida
pola fervenza -inversión simbólica de sentido na gravidade- os sucesos
inscritos na liña de tempo non son alterados pola contravención do sentido do decorrer do tempo que non deixa de ser unha mera magnitude
para indexar.
O Lugar. Polo emprazamento, o reloxo de Heráclito propón outra alteración esencial ao modificar a arquitectura do edificio de Humanidades
do Campus de Ourense por re-asignarlle ao canal eternamente seco
que adorna a súa columna vertical nesa fachada, a función que evoca:
canalizar, conter, conducir un torrente de auga. Esta operación acentúa
unha funcionalidade que está contida na forma independentemente de
que isto fose decisión consciente ou inconsciente de quen a proxectou,
e modifica radicalmente a lectura da mesma: escala e poética habilitan
un novo Lugar absolutamente diferente do anterior; o lousado convértese en teórico miniencoro e as nubes que o abastecerían de auga ata
producir á fervenza, pasan a ser parte intrínseca do novo sistema/Lugar
e non como antes un fondo moi alongado no que se recortaba a forma
da fachada. O problema ven cando se produce a inversión da fervenza e as cousas non cadran. O rexeitamento voluntario ao trompe l’œil
na posta en funcionamento do reloxo, o reforza como desestabilizador
necesario que «cuestiona» a contorna e o afasta lecturas fáciles que o
converterían nunha «ocorrencia» decorativa.

Xosé Lois Vázquez

Santander 1954
http://edenia.org/che/curriculo/

Edificio Politécnico do Campus Universitario de Ourense, do 5 ao 30 de novembro
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ALLARIZ 25 MIRADAS
A ARTE DE FABRICAR LUGARES
A exposición Allariz25Miradas é un proxecto en dous movementos.
O primeiro, introspectivo, está provocado polos ollares persoais e
circunstanciais de cada un dos veciños e veciñas participantes. O
segundo é de extraversión; o seu obxectivo, amosar Allariz dende un
ángulo infrecuente, “sen pedestal”, como Antonio Blanco describe a
escultura do Boi.
Os individuos son protagonistas; non polos seus retratos, nin porque
nos fagan adiviñar momentos das súas vidas. Sono porque, no acto
mesmo de escoller os seus lugares, están decidindo que é o patrimonio; son eles os que, coas súas biografías, esfuman calquera liña
de separación ríxida entre o valor material e inmaterial do territorio,
revelando a súa interdependencia. É a veciñanza de Allariz a que
decide que é o realmente relevante, que paga a pena conservar, que
espazos físicos merecen a consideración de lugar.
Ese dobre movemento sintetiza o valor histórico destas imaxes, que
amosan, xunto á historia sentimental do individuo, a historia colectiva de Allariz como proxecto de todos e todas.
Arnoia Bouzas

Jota Barros
Tino Feijoo
Román Novoa
Brais Seara
Darío Muñiz
Daniel Piñeiro
Alfonso Bueno
Víctor Conde
Xosé Luís Suárez Canal
Xosé Lois Vázquez

Nas rúas e prazas de Allariz, novembro-decembro

Román Nóvoa
Allariz 1985

O meu primeiro encontro coa fotografía foi á idade de 14 anos, cando
meu tío me deixou unha cámara analóxica nun campionato de motocross, no que din conta rapidamente das 24 tomas do carrete. A partires dese momento desenvolvín unha gran paixón pola fotografía que
me levou a investigar e aprender o oficio. Decidín estudar fotografía
artística na Escola de Arte Antonio Faílde, terminando os meus estudos
no ano 2011.
Profesionalmente publiquei fotografías en varios medios de comunicación e traballei como fotógrafo para o xornal «El Mundo». A día de hoxe
traballo como fotógrafo freelance en Galicia. Acadei bos resultados en
diferentes concursos de fotografía; os mais recentes, «Mundos Diminutos», de National Geographic, e o Premio Nacional de Fotografía de
Paisaxe. Como amante da fotografía, vivir na vila de Allariz é un orgullo.
O carácter amable das súas xentes e a súas fermosas paisaxes procúranme sempre un marco perfecto para as miñas imaxes.

ALLARIZ 25 MIRADAS

Román Novoa

INTER SECCIÓN

Sandra Chartos Arentoft , con as súas «pequenas xoias allaricenses» Yvonne Tian e Noa Muian
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AS FOTOS MÁIS ANTIGAS DE GALICIA
Curador: Henrique Alvarellos Casas

Un documento único. Dezanove imaxes de Santiago e unha de Ferrol datadas en 1858. Son as fotografías máis antigas de Galicia.
Expostas agora ao público por vez primeira todas xuntas, grazas ao
proxecto de rescate fotográfico emprendido por Alvarellos Editora e
comisariado polo editor e xornalista Henrique Alvarellos. O autor das
imaxes, Andrés Cisneros, é todo un precursor da fotografía galega e
española. Parte destas imaxes integrarían un álbum de agasallo á
raíña Isabel II, que en setembro de 1858 (que era tamén Ano Santo)
visitou Galicia. Naquelas datas, a fotografía levaba pouco máis dunha
década inventada, polo que esta serie fotográfica sitúa a Santiago
entre as cidades do Estado pioneiras no cultivo dunha arte que revolucionaría a nosa forma de ver o mundo. A exposición compleméntase coa publicación dunha serie de dez postais conmemorativas .

Andrés Cisneros

[Un rescate de Alvarellos Editora]
Santiago de Compostela 1820- A Coruña 1895

Andrés Marcelino Cisneros Pereiro (Santiago, 1820-A Coruña, 1895).
Pioneiro da fotografía galega e española. Coñécese moi pouco da súa
vida e obra. Sabemos que arredor de 1855 rexenta unha galería fotográfica no número 45 da rúa do Nova de Santiago de Compostela. En
1858 exporá os seus traballos, realizados coa técnica do talbotipo, na
Exposición Rexional Galega que se montou no claustro do mosteiro de
San Martiño Pinario. Ese ano realizou un álbum fotográfico de agasallo
á raíña Isabel II, de visita por aqueles días a Galicia. Non chegaron a nós
máis traballos seus que a histórica serie de fotografías de Santiago que
se expoñen nesta mostra.

Máis información en: www.alvarellos.info

Santiago de Compostela:
Centro Sociocultural das Fontiñas, do 7 ao 21 de outubro
Centro Sociocultural A Rocha, do 24 de outubro ao 14 de novembro
Centro Sociocultural O Ensanche, do 3 ao 29 de decembro
Centro Sociocultural de Aurelio Aguirre de Conxo, do 13 ao 30 de xaneiro de 2015
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PERCORRIDOS FOTOGRÁFICOS DE HIPÓLITO GALÁN
Curador: Eduardo Ochoa

A obra fotográfica de Hipólito Galán pódese incluír dentro da reportaxe documental; o seu espazo xeográfico de traballo foi Galicia: as
súas paisaxes e as súas xentes. Dende o punto de vista da técnica
fotográfica, Hipólito foi un perfeccionista. As súas tomas, para min,
máis impresionantes son cando retrata os campesiños, fundamentalmente de zonas montañosas. As súas imaxes son directas, sen
manipulacións que leven a unha idealización, e de aí a forza e carácter dos seus personaxes.
Moitos, a maioría, dos ambientes retratados por Hipólito Galán xa
non é posible velos na nosa paisaxe. Sobre todo os pastores, os
traballos no campo, as feiras... polo que, dalgún xeito, este tipo de
traballo se converte na nosa memoria visual dunha Galicia que xa é
máis pasado que presente.
Esta exposición no Museo Provincial de Lugo, pretende ser, ademais
dunha homenaxe á súa obra, un recoñecemento á súa persoa e ao
seu labor desenvolvido, primeiramente, na Agrupación Fotográfica e,
posteriormente, no Grupo Fonmiñá.
Eduardo Ochoa

Museo Provincial de Lugo, do 17 ao 30 de novembro

Hipólito Galán

Pedrafita do Cebreiro 1925-2013

Naceu en Pedrafita do Cebreiro e viviu a meirande parte da súa mocidade en As Nogais. A súa vida profesional transcorreu en Santa Comba,
Guitiriz e, fundamentalmente en Lugo como funcionario da Administración de Xustiza. Adicou unha gran parte do seu tempo libre á súa
verdadeira paixón, a fotografía. Moi dado a cargar a cámara ao ombreiro
e percorrer a xeografía galega, especialmente a lucense, xunto co seu
inseparable compañeiro Carlos Valcárcel co propósito de captar e plasmar nun papel a realidade dese momento de luz extraordinario.
Con Carlos Valcárcel e Valentín Roldán foi membro destacado da Agrupación Fotográfica Lucense e da sección La Foto de la Semana que se
publicou semanalmente, durante moitos anos, no diario local El Progreso. Igualmente pertenceu ao Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá.
Obtivo diversos premios en concursos fotográficos de diferentes localizacións como o de Meigas e Trasgos, Trofeo Folla do Carballo, Lenguas
Ibéricas, Día Forestal Mundial, Trofeo Copa Miño, Vilanova i la Geltrú ou
San Adrián de Besós, entre outros. Participou en multitude de exposicións colectivas e a súa obra está publicada en numerosos catálogos.
Hipólito foi un home íntegro, honrado e apaixonado da continua busca
coa finalidade de facer perpetuo ese lugar e instante irrepetíbel.
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Asun Adá
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CUANDO EL FIN ES EL COMIENZO
Cando o camiño comeza chega a un fin, ese instante no
que todo transmuta e se torna a outro lugar, a outro tempo
ou a outra forma. Así acontece cada día con todo aquilo que nos rodea e cremos ter como realidade... Grazas
porque a vida ensíname a sentir, a observar e a capturar!

Romántica

Cea 1976

EYA Creadora, é Liberdade e Movemento. É un fluír constante como a propia vida. Así, con tal sentimento florece e
avanza a creatividade que brota dende o interior para alcanzar a meta do visible, o palpable, o tanxible neste tempo.
Sen dúbida unha maneira de entender a imaxe, o son, a
comunicación, a beleza, a sinxeleza, o todo e a nada formando a creación. O mellor modo de chegar ao ser profundo agochado tras dese sentimento de que todo é posible.
Considera a creadora que así alcanza a aqueles que teñen
que ser achados!

Celestial

Casa Museo de María Pita, do 4 ao 30 de novembro.
Casa do Concello do Carballiño, do 4 ao 30 de decembro

170

Iván Álvarez Merayo
POR QUE TAPAN A DOR CON FLORES?
Que estamos dispostas a soportar, e que nos vence?
Cara a onde nos dirixe a afectividade? As emocións, os
sentimentos, as paixóns. Categorías. Cargamos coa nosa
subxectividade como carga Sísifo coa pedra. Mil erros, mil
novos intentos. Preguntámonos se paga a pena. Si? Non?
Temos medo ao non. Ignorámolo. Pero o non existe. E doe.
E chega. E cando chega estás desprevida. Aínda que te
prepararas. Mil veces preparada. Mil pedras arriba. Mil
pedras abaixo. Nada novo baixo o sol. A frustración dos
fracasos acompáñanos. Anguria latente. Reincidente. En
cada novo intento lembrámonos dos anacos que faltan.
Brúe, cansa, pero a alternativa sempre é peor. Sísifo, vello
e cego, continúa a traballar. Quen quere morrer?

Des-Proxecto. 2014

A imposibilidade de entender de xeito neutro o noso arredor, é o nexo desta mostra. As imaxes que propomos aparecen de súpeto. Son instinto, categorías.

Pontevedra 1971

Ausencias. 2014

Casa do Concello do Carballiño, do 3 ao 30 de novembro

Iván A. Álvarez Merayo naceu en Pontevedra en setembro
de 1971, aínda que dende hai trinta anos vive no Val de Lemos. Licenciado en Xeografía e Historia, na especialidade de
Prehistoria e Arqueoloxía, pola Universidade de Santiago de
Compostela, actualmente exerce de arqueólogo profesional
por toda Galiza. Se cadra polo hábito de anos percorrendo
o país cunha cámara ao lombo, retratando os espazos, as
historias, e prestando atención aos detalles; ou se cadra por
algún tipo de necesidade confesa, esta práctica acabou converténdoo nun fotógrafo autodidacta.
ivanmerayo.com

Sabela Andrés Alonso
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CONTRANATURA
Debaixo da máscara social que usamos todos os días,
temos un lado oculto: unha parte impulsiva, ferida, triste
e illada que xeralmente tratamos de ignorar. A nosa parte
natural.
A finalidade deste proxecto é dar a coñecer ESA parte
mediante
imaxes que reconcilian ao individuo co seu lado natural e
que mostran como modificamos caprichosamente a natureza, converténdoa en novas paisaxes urbanas ao noso
gusto e desfrute.

Sen título. 2014

Valencia 1992.

Anos máis tarde, múdase a Ourense.
En 2010, comeza os seus estudos universitarios na Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
No ano 2013, goza dunha bolsa Erasmus coa que ingresa na
Faculdade das Belas Artes da Univesidade do Porto. É nesta
cidade onde realiza a súa primeira exposición individual e
tamén é partícipe nalgunhas colectivas.
Este ano foi 2º premio do concurso #IntromisionesMAC organizado polo Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña.
Actualmente, encóntrase rematando os seus estudos e envolta en diversos proxectos.

Edificio Politécnico do Campus Universitario de Ourense,
do 6 ao 24 de outubro
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Aida Argibay Montes
DETURPE
A natureza creou, ao longo de moitos anos, inmensidades
naturais como poden ser montes, mares, etc. Pero coa
evolución estes fenómenos pasaron a ser os principais
puntos de atención para a sobre explotación, deixando
paso a enormes infraestruturas creadas polo seres humanos. Estes contornos naturais son en moitos casos interpretados polo home como un mero almacén ou o que é
peor, un vertedoiro. Desta problemática xorde o proxecto
Deturpe, o cal é un análise de como a sociedade actual
intervén no medio natural.

Sen título

Ourense 1992

Edificio Politécnico do Campus Universitario de Ourense,
do 27 de outubro ao 14 de novembro

No 2008 comeza os seus estudos de Bacharelato artístico
no IES Universidade Laboral. No 2010 marcha vivir a
Pontevedra onde cursa os estudos universitarios de Belas
Artes. No ano 2012 participa no XXVII Premio BMW de Pintura. No 2014 graduase pola Universidade de Vigo e é unha
das seleccionadas que participa na exposición
«Do final e do comezo» no Pazo da cultura de Pontevedra.
Na actualidade realiza os estudos de máster universitario
para o profesorado e está desenvolvendo diversos proxectos
fotográficos.

Víctor Barro Casal
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VÉRTIGO
Vértigo é unha historia de aventura e de risco nas grandes
paredes verticais dos Dolomitas italianos onde tres escaladores galegos se enfrontan á gravidade, pero sobre todo
aos seus propios medos.
Non hai un agasallo maior que pór a confianza na man de
quen suxeita a corda que é como un fío do que pende a
túa vida. Un fío que nos une.
Vértigo é un relato de amistades e compañeirismo, de superación e de busca do máis segredo que cada un de nós
garda dentro de si mesmo e que parece darnos superpoderes cando a situación te pon ao límite.
Ese é o lugar onde acontecen as cousas realmente importantes, onde nos facemos mellores.
Estas imaxes queren inspirarte, motivarte e invitarte a
atreverte a «estar presente», porque cada momento vale
a pena.

Fribourg, Suíza 1978

Víctor Barro fotografa utilizando o pseudónimo de FOTOSconLETRA para ofrecer imaxes realistas e intensas, que
transmiten a forma de vida de persoas comprometidas, que
dan todo por aquilo que cren que vale a pena.
Imaxes ao límite tomadas en calquera situación e en calquera lugar do planeta.
Víctor realiza imaxes cheas de emoción denunciando agresións ao ambiente e aos dereitos humanos. Mostrando persoas que persiguen os
seus soños. É autor de varias exposicións sobre Alpinismo e
colabora con revistas e publicacións especializadas.
Alpinista, escalador e militante ecoloxista: comprometido co
que fai.
www.fotoconletra.com

Caminos de la gran guerra

IES nº1 Señorín, O Carballiño, do 17 ao 30 de novembro
Café Peñasco, O Carballiño, do 4 ao 31 de decembro

174

A n d r e y V. B a s c o v
KAMCHATKA (II)
A península do Kamchatka está percorrida por dúas
cadeas de montañas volcánicas, ten unha superficie de
472.300 km². Separada de Moscova por once zonas horarias, presenta unha variedade climática dende o clima
subártico ao clima morno, está rodeada polos mares de
Ojotsk e de Bering; entre a península e o océano Pacífico
esténdese a foxa das Kuriles de unha profundidade de
10.500 m. A parte volcánica da península está inscrita na
lista do patrimonio mundial da Unesco dende 1997.
O río Kamchatka e o val central, están rodeados por grandes cadeas que inclúen ao redor de 160 volcáns dos que
29 están activos. O punto culminante da península é o
Kliuchevskoi de 4.835 m de altura, pero o cumio máis
impresionante é o volcán Kronotsky, cun cono perfecto
que fai que sexa para moitos o máis bonito dos volcáns do
planeta. Alberga gran número de especies, destacan as
poboacións de oso pardo. Pódense citar tamén o lobo, o
raposo ártico, o lince, o lambón, a marta cibelina, a denociña, e a londra de mar; especies como o muflón, o reno,
alce e roedores como as lebres, a marmota, os lémmings
e varias especies de esquíos.

Arca de Noe, Vilar de Santos, do 3 ao 30 de decembro

Neurocirurxián, Doutor en ciencias médicas, profesor do Departamento de neurocirurxía da Academia de medicina rusa
de Educación de postgrao.
Residiu en España durante varios anos, sendo responsable
dunha clínica privada en Valladolid. Dende entón visita o
noso país con regularidade, en especial Galicia e concretamente a Ribeira Sacra. Rehabilitou unha casa nunha aldea
do Saviñao, na que goza de tranquilidade e un ámbito natural privilexiado, onde aproveita para dedicar tempo á súa
afección pola fotografía.
Dispón dunha extensa colección de fotografías e documentos gráficos dos lugares polos que viaxou, e en especial de
diversas zonas de Rusia e cando chegou a España descubriu
outros lugares, considera que con esta e outras exposicións
deste tipo, pode achegarnos algo máis ao seu país a pesar da
distancia física que nos separa.

Rita Blanco Fernández
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XUNGUIR NON É ESMORECER SENON MEDRAR
A exposición fotográfica da fotógrafa Rita Blanco Fernández que baixo o nome «Xungir non é esmorecer, senón
medrar» presenta unha colección de imaxes baseadas
nas figuras dos entroidos de Maceda, Xinzo de Limia e
Sarreaus como protagonistas, Felos, Pantallas e Vergalleiros interactuando entre si e apostando pola unidade
dentro da diversidade do Entroido ourensán.

Vevey 1970

A súa autora, Rita Blanco Fernández, combina nesta recompilación de máis de trinta imaxes dúas das súas paixóns, por
un lado a súa afección á fotografía como reportaxe a fin de
captar esceas non estáticas, buscando a descrición do movemento como sinatura característica e a súa outra paixón, os
entroidos, destacando o colorismo e a beleza de formas tanto nas máscaras como nos traxes destas figuras do Entroido.
Exposición no museo Liste de Vigo no ano 2014. Exposición fotográfica no Hotel monumento castelo de Maceda.
Colaboración no blog www.blogoteca/felosdemaceda e
www.blogoteca/lardosfelos

Careta de pantalla

Centro Cultural Carvalho Calero, Ferrol,
do 20 de novembro ao 18 de decembro
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Manuel Blanco Guerra ‘Celta’
LUCES E SOMBRAS
Vinte fotografías en branco e negro que tratan de explicar esa imaxe distorsionada que a luz e a sombra producen, e que moitas veces a nosa mirada non percibe.
Son instantes que están ahí e que desaparecen sen posibilidade de repetilos. Luces e sombras que conforman o
noso contorno. É esa diferencia entre a realidade e o soño.

O Carballiño 1945
Ferro

Edificio Sociocultural de Pantón, do 3 ao 30 de novembro
Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 2 ao 31 de decembro

Fotógrafo afeccionado. Autodidacta e fundador nos
anos oitenta da Asociación Fotográfica O Potiños. Reside e traballa no Carballiño onde participa activamente en tódalas manifestacións culturais. Participante e premiado en numerosos concursos fotográficos.
A busca dos detalles marca a súa obra.

Dolores Carretero Vaquer
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CERCA DEL MAR
O terreo actual do cemiterio inglés foi cedido graza ás
xestións do cónsul británico William Mark en 1829. Sendo
a primeira persoa inhumada Mr George Stephens, propietario do bergantín «Cáceres» que afogou no porto de
Málaga en 1831. Encóntranse tamén os 42 mariñeiro do
buque escola da armada imperial alemá «Gneisenan» que
naufragou o 16 de decembro de 1900, preto do porto de
Málaga. Sen esquecer os 4 cidadáns da Commonwealth,
falecidos durante a II Guerra Mundial, que foron rescatados do mar. Destacando personalidades célebres como
Gerald Brenan e a súa esposa Gamel Woolsey, o poeta
español Jorge Guillén e Joseph Noble, entre outros. A situación de Cerca del mar insíreo dentro da cidade nun
lugar excelente, cunha situación excepcional.

Amapolas del 2 de Noviembre

Málaga 1959

Encántame mostrar imaxes do que me acontece na miña
realidade cotiá.

La puerta abierta de la eternidad

Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 4 ao 30 de novembro
Casino do Carballiño, do 4 ao 30 de decembro
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José Luis Diz (J. L. Diz)
MANS DE FESTA
As mans dos artistas, personaxes presentes nas festas
que presiden as procesións, crean música, forxan ritmos,
desprenden ledicia, reparten agarimos por onde pasan e
evocan presenzas que nunca estarán ausentes porque
pertencen á nosa identidade colectiva, que se nos antollan cotiáns porque son os signos que nos identifican,
nos estimulan e predispoñen cara ao baile, a festa... ao
extraordinario que hai en nós.

Biblioteca Municipal do Castrillón, A Coruña, do 4 ao 30 de
novembro

RODEIRA MONOCOLOR
Visión persoal do autor da praia de Rodeira, en Cangas,
neste verán de 2014 recollendo en imaxes o día a día
nunha serie de fotos en b/n ou filtradas.

O paseo

Casa da Cultura de Xinzo de Limia, do 8 ao 30 de novembro
Casa do Escudo de Verín, do 2 ao 29 de decembro

José Luis Diz (J. L. Diz)
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ARTE NAS MANS
O paso do tempo vai curtindo a pel do artesán, a traveso
das súas mans vanse creando novas formas que, unhas
veces como adorno outras como elemento utilizable na
casa ou no traballo, pasan a formar parte das nosas vidas
e vivencias ata se integrar en nós como algo común pero
distintivo.
O mérito do artesán non é só a ocupación do tempo na
súa supervivencia no día a día, vai máis lonxe e valóraselle cada vez máis pola forma de saber facer, pola riqueza
cultural e económica que crea e máis polo que aporta a
iso que damos en chamar «sinal de identidade».
As mans: dende o máis humilde dos labregos ata o político de maior poder, todos temos as mans como instrumentos do noso saber facer e de expresión da personalidade.

O Carballiño 1950

Autodidacta de formación, participa por sexto ano consecutivo no Outono Fotográfico xunto con outros membros da
Asociación Fotográfica «O Potiños» de Carballiño, da que
é membro activo dende a fundación en 1985. Foi correspondente do periódico La Voz de Galicia na comarca de O
Carballiño de 1978 a 1982 e vencellado á directiva do Cine
Club local entre 1975 e 1989. Ten colaborado na edición de
varios libros de fotografía sobre O Carballiño, con especial
interese na recompilación de fotos vellas desta comarca.

Lar dos Felos, Maceda, do 3 ao 30 de novembro
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Álvaro Estévez
MIOLOS
Miolos é unha viaxe a través dos recordos, da memoria do propio fotógrafo. Este parte da mente para
crear historias en lugares, espazos que tiveron importancia ao longo dos seus 21 anos de vida. Son
historias nas cales mestura pasado e presente.
O conxunto das 11 imaxes crean unha historia conxunta
na que podemos coñecer parte do seu protagonista.

Bueu 1993
Centro Sociocultural da Trisca, Santiago de Compostela,
do 5 ao 30 de novembro

No 2009 cursa o bacharelato artístico onde comeza a súa
inquedanza pola fotografía. No 2012 comeza o ciclo superior
de fotografía artística o cal remata no 2014.

Ana Isabel Gil Rodríguez
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PERMANENCIAS DOMÉSTICAS
Este proxecto constitúe un relato de identidades desenvolvido a partir de vellas fotografías extraídas de álbums
familiares. A casa e a familia presentadas como recinto,
están cheas de contradicións, xa que se constrúen dende
o dereito á intimidade pero tamén dende o conflitivo territorio do espazo domestico, entendido como un manifesto
de desencontros inconfesábeis.
A ambigüidade do concepto Permanencias domésticas
reside en expor publicamente o estigma que arrastran
determinados individuos ocultos no interior do silenciado
universo doméstico. As figuras deambulan como espectros por un espazo que senten e recoñecen, mentres a
súa mirada se presenta en perpetua alerta, a pesares de
acharse situados dentro do fogar familiar. A congoxa, o remordemento ou a evidencia do castigo, non permite clemencia nin respiro, ao tempo que a condición humana se
revela en perpetua fraxilidade e ao bordo do desconsolo.
Permanencias I

Ourense 1973

Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo (2012).
Traballa a impresión fotográfica sobre aluminio brushed
dourado ou prateado, o que outorga un matiz metalizado ás
súas fotografías. O eixe paradigmático dos seus proxectos
xira entorno ao fogar do desasosego e os simulacros desenvolvidos dentro do espazo privado. Participou en diferentes
mostras de prestixio na comunidade galega, como o Ciclo
Arte no parque CGAC (Compostela, 2007), a XI Bienal Pintor
Laxeiro (Lalín, 2013) ou o XIII Certame «Isaac Díaz Pardo»
(A Coruña, 2013). Participou en diversas mostras relacionadas con formulacións feministas como Fem Art (Barcelona,
2006), Ahora Nosotras (2014) Museo MARCA (León). Algunhas das súas propostas foron recollidas en feiras nacionais
como Jaal Photo (Madrid, 2014) e colabora con diversas
galerías como Galería Metro Arte (Santiago de Compostela).
anagilcallejon73.blogspot.com.es

Permanencias VI

Portal 48, Pontevedra, do 25 de outubro ao 30 de novembro
Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 4 ao 24 de decembro
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Ana Iglesias
OUTRA REALIDADE
Cando collo a miña cámara e salgo a andar polas rúas,
só busco capturar esa realidade urbana, que esta chea
de luz e vida.
Trato de conxelar momentos, que reflicten unha emoción,
un sentimento, unha situación especial que acontece
nun segundo e que ás veces só ti ves. Con esa realidade trato de crear o meu propio mundo, sen cambiala
pero transformándoa en algo que para min é fermoso.
A beleza pode ser vista en todas as cousas, ver e compoñer esa beleza é o que intento buscar nas miñas fotografías.

Ourense 1963

Buenos días melancolía

Centro Sociocultural do Ensanche, Santiago de Compostela,
do 5 ao 30 de novembro

Antigo membro da asociación fotográfica ourensá.
Colaboracións fotográficas co colectivo Violeta.
Publicación na revista fotografica Los expulsados del Paraíso
(2013).
Mencion especial Concurso Raigame 2013 de Vilanova dos
Infantes.
Exposicións: Colectiva homenaxe a Benito Losada.
Outono fotográfico anos 2011 e 2012.
Sala Mitte (Barcelona) ano 2012.
Centro Cultural Marcos Valcárcel (Ourense) ano 2013.
Concello do Carballiño (Ourense) 2014

José Antonio López Martínez
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REPORTAXE: FOTOPERIODISMO SOBRE VIETNAM
Viaxe a través do país asiático, percorrendo relixión, etnografía, costumes e vivencias do país.

Vestimenta de traballo

Ribadavia

Fotógrafo viaxeiro, leva percorridos máis de 40 países, que
quedaron «conxelados» nos seus negativos. Revistas especializadas en paisaxismo ou etnografía de diversos países
do mundo, e axencias gráficas divulgaron as imaxes deste
ourensán.

Casa da Cultura de Barbadás, do 3 ao 30 de novembro
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Miguel Angel López Rodríguez
FOTOGRRRRRAFIA LA CALLE
Baleirándose cada vez máis do seu contido e función, a
fotografía vive unha evolución que a dirixe a disolverse e
formar parte da banalidade voraz do hiperconectado. Facer fotos nunca foi, en aparencia, tan fácil; e ser fotógrafo
nunca foi, en aparencia, tan sinxelo e accesible. Diante do
aluvión de fotos que cada día se xeran, por unha parte, e
en concordancia co contemporáneo, un tempo cargado
de aparentes mensaxes positivas, que non fan máis ca
enmascarar unha profunda crise que transcende o económico, o fotógrafo, e en consecuencia, a súa fotografía,
está na obriga de reivindicar o seu facer como un necesario modo de analizar e reflexionar sobre o contorno que
segue aí, vivo e bulinte, latindo baixo o aparente manto
de capas de imaxes que cada día se xeran, pero que moi
pouca atención son capaces de brindar, imbuído no instantáneo. Na rúa encóntrase, aínda, gran parte da materia
prima que o fotógrafo debe reclamar e recuperar para si,
para a súa linguaxe, e para a reflexión do colectivo xeral.

Edificio de Facultades do Campus Universitario de Ourense,
do 3 ao 21 de novembro

Miguel Ángel López é antropólogo e fotógrafo de prensa.
Leva a cabo na actualidade unha investigación doutoral na
área de sociolingüística, á par de desenvolver proxectos
audiovisuais relacionados, ben coas tradicións de Ourense,
ben co devenir da rúa.

João Madureira Ferreira
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Curador: LUMBUDUS – Associação de Fotografia e Gravura

IMPRESSÕES DE IDENTIDADE
Fotografar é perseguir a identidade. Pelo menos é o que eu
faço quando pego na minha máquina, escolho o objetivo e
disparo. Quando fotografamos alguém, ou algo, é sempre
com a intenção de o tornar reconhecível, de o revelar, de o
conseguir distinguir para dar conta da sua existência única e irrepetível. Por isso é que um fotógrafo é sempre um
perseguidor de identidades. Da sua própria identidade.
O fotógrafo persegue sempre o “outro”. Essa qualidade de ser diferente. O fotógrafo, na sua forma
individual, apenas pode existir através do contacto com o “outro”. A fotografia é o exemplo perfeito
da alteridade, pois a sua especificidade cultural não
tem como objetivo a extinção de qualquer outra.
No fundo, o fotógrafo é um antropólogo, dado que o
seu objetivo último reside na observação do Homem
na sua plenitude e dos fenómenos que o circundam. O
fotógrafo está destinado a transformar-se num outro,
pois quando fotografa, transmitindo a sua identidade,
quer se dê conta ou não, é ele próprio que se altera,
incessantemente, mudando as suas próprias qualidades. Não a sua identidade nem a sua alteridade.
Por isso é que também a identidade e a alteridade perseguem o fotógrafo.

Torre de Ervededo, Chaves 1958

É professor do 1º CEB licenciado pela Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro. É fotógrafo amador desde 1974.
Associado fundador da Lumbudus- Associação de Fotografia
e Gravura. É sócio honorário e correspondente em Portugal
da Fundação Vicente Risco. Foi membro fundador e elemento da direção do Cine Clube Flaviense; da Cooperativa Flaviense de Radiodifusão (que chegou a presidir); da Antena
Radiante (da qual foi diretor de programas); foi ainda fundador e Subdiretor do Jornal de Chaves. É autor do romance
“Crónica Triste de Névoa” e do Blogue TerçOLHO (http://
jmadureira.blogs.sapo.pt/).

Galería da Adega do Faustino, Chaves, do 2 ao 31 de decembro
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Francisco Menjívar Pastor
PASEANDO POR MÁLAGA
Esta exposición, na que quixen xogar coa cor e a gama de
grises, recolle imaxes dalgúns recunchos do casto antigo
da cidade de Málaga.
As fotografía recollen tanto «curiosidades» como a remodelación que a cidade está a acometer nestes últimos
anos, especialmente no ámbito cultural.

Barrio de las Lagunillas

Málaga 1955

A través del cristal

Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo,
Santiago de Compostela, do 5 ao 30 de novembro

Interesado polas artes plásticas en xeral, e de formación
autodidacta, síntese especialmente atraído pola fotografía, á
que dedica, dende hai máis de 20 anos, parte do seu tempo.
Dende 1991 viuse concedidos diversos premios. Excmo.
Ayuntamiento de Málaga. Concurso Nacional de Fotografía
«Passport Scotch». Concurso fotográfico Parque Natural
Montes de Málaga.
Colaborou en diversas publicacións dos Concellos de Humilladero, Mollina, Comares y Málaga, así como colaboracións
con distintos xornais locais: Diario Málaga hoy; Diario Málaga-Costa del Sol. Suplemento semanal Aliquindoi, distintas
portadas ao longo de dous anos así como todo o complemento fotográfico das entrevistas semanais.
Dende 1999 participou en exposicións e en varios Certames
provinciais de artes plásticas de Málaga. Realizou exposicións individuais en Málaga e provincia.
As súas fotografías son expostas no Outono Fotográfico de
Ourense dende hai 9 anos.

José Luis Montes Marqués
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UNHA MIRADA SEN FRONTEIRAS
Unha mirada sen fronteiras é unha mirada plural que trata
de mostrar dalgunha forma a complicidade e a comprensión
cara a uns pobos que reivindican a súa lexitimidade cultural e a súa propia identidade de forma natural e con orgullo.
Dende as aldeas máis recónditas do Rif ata o Atlas
Marroquí, e dende o Sahara Tunecino ata a fronteira Libia os seus habitantes xa sexan Bérberes, Árabes, Zenetes ou Beduínos son retratados na súa
cotianidade e sempre que miraron á cámara fixérono coa expresividade dun pobo vivo e orgulloso.
A mostra é un percorrido por unha expresión cultural que
dá pistas do perfil máis tradicional e popular e que mostran curiosidades inestimables cunha expresión e parábola cultural que alcanza nalgún momento certo elemento
teatral.

Esperando quenda na carnicería

Salvador de Bahía (Brasil) 1960

Afeccionado tardío e autodidacta, pertencente actualmente
á Asociación Potiños do Carballiño.
Sinto predilección por unha fotografía de rúa e espontánea.
Sobre todo fotografar a xente nos quefaceres cotiáns.

Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 3 ao 30 de novembro
Pazo de Almuzara, Boborás, do 5 ao 31 de decembro
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Rosa Neutro
Curadora: Rita Ibarretxe

LES FOLLAGES
Pasamos as páxinas dun libro, dun xornal ou dunha revista e toda esa información que vemos e que lemos
prénsase na nosa mirada, pósase na nosa memoria... As
imaxes entrecrúzanse... Retratos, paisaxes e obxectos,
todos son parte dunha mesma cousa.
A través de incisións sobre o papel vou redescubrindo novas imaxes, movendo e dispondo coas mans e retirando o
follage que non me deixa ver ata achar a forma. Non hai
pegamento, trala toma fotográfica os anacos sepáranse
en combinacións infinitas...

#1320 (Vrouwenleven)

Cangas do Morrazo 1979

Rosa Neutro é artista visual licenciada en Belas Artes pola
Universidade de Vigo. Nos últimos años participou en diferentes exposicións individuais e colectivas. Actualmente
a fotografía é o punto central da súa obra; o seu carácter
inmediato e uso popular convértena no vehículo idóneo co
que a artista explora o cotián, buscando asociacións inesperadas e o novedoso no próximo. Na súa obra son constantes conceptos como o portátil, o movemento, o efímero, o cotián, o procesual, a nada e especialmente o azar.
Cabe destacar un interés constante por desenvolver unha
obra versátil e sen etiquetas na que diferentes disciplinas
artísticas son abordadas atendendo ás necesidades de cada
proxecto e nos que o medio fotográfico está sempre presente.
Galería Sargadelos de Vigo, do 31 de outubro ao 29 de novembro

http://rosaneutro.blogspot.com

Francisco Javier Núñez Zamora
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ENTROPINDIA
Despois duns días aínda tiña a vaga sensación de que
algo non encaixaba, pero non era capaz de determinar
o que lle producía ese malestar. Dende a súa chegada
viuse superado en todos os sentidos. Literalmente. Vista,
ouvido, tacto, olfacto e gusto traballaban arreo como engrenaxes dun complicado motor para engulir o que tiñan
diante. Unha tarefa esgotadora. Todo comezou a mellorar
cando imaxinou que era unha peza intentando encaixar
nun xigantesco crebacabezas. Case notaba o roce cando intentaba acomodarse no oco correspondente. Entón,
como un destello, unha pequena parte da realidade revelóuselle: deuse conte de que era unha peza cadrada
intentando entrar nun espazo circular. Todo o que interpretara como desorde comezou a mostrarse como un
orde... diferente.
A partir dese momento intentou outros puntos de vista.

Amritsar. Templo Dorado

Old Bazaar. Delhi

Badajoz 1958

Afeccionado á fotografía dende moi novo, redescúbroa coa
chegada das cámaras dixitais. A partir de entón comezo a
formarme no colectivo F11 de Málaga, ao que pertenzo dende 2011. A fotografía é para min un medio de expresión e
unha maneira de interpretar a realidade. Intento levar sempre unha cámara para recoller as miñas versión do que vexo.

Centro Sociocultural José Saramago de Vite,
Santiago de Compostela, do 5 ao 30 de novembro
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José Pardo
FOTODECÓ
Despois de dous anos de percorrido, FOTODECÓ reflexiona sobre unha sociedade desprotexida. Suxiren esa idea
as imaxes paralelas expostas en caixas de luz. Acompañan unha mostra que vai evolucionando en cada lugar que
habita.

Ferrol 1969

Farola 1

Casa da Cultura de Pontedeume, do 14 ao 30 de novembro

Termina no ano 1992 os seus estudos de fotografía.
Traballa dende 1993 para o xornal La Voz de Galicia.
Ademais do traballo ininterrompido como fotógrafo de prensa realiza diversas exposicións e publicacións entre as que
se encontran os libros A Magdalena, As Meninas de Canido,
Embarcacións Tradicionais. Galicia, pasado e presente e a
exposición itinerante FOTODECÓ.

Alberte A. Pereira
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UNHA MIRADA SUBXECTIVA DO COTIÁN
As rúas das nosas aldeas, vilas ou cidades, son inmensos escenarios do teatro da vida. Cada día, as persoas
na súa andaina vital, escenifican múltiples actos que
normalmente nos pasan desapercibidos. Se por un momento nos paramos, veremos cantidade de situación
cotiás, historias ao fin e ao cabo, dignas de plasmar e
documentar. Eses instantes, dependendo do lugar onde
se dean, aínda que poden manter similitudes, son diferentes. A vida non leva o mesmo ritmo nunha aldea ou
vila ca nunha cidade. As desta exposición foron tomadas nas miñas viaxes e paseos que, sen ningún obxectivo concreto ou predeterminado máis co de observar
o modo de proceder dos demais, tentei captar eses
momentos únicos e irrepetíbeis. Situacións normais
ou curiosas, pertencen a xentes de vilas e cidades da
Galiza, Portugal, España, República Checa, Alemaña e
Hungría e foron tomadas durante os dous últimos anos.
A miña mirada, como a de calquera outra persoa é subxectiva. Calquera outra persoa, pode ter, seguramente
ten, outra visión das cousas. En todo caso, as imaxes que
achego neste traballo, espero sirvan para que imaxinen
as historias que sempre hai detrás delas, e as interpreten
libremente.

Fotógrafo independente e autodidacta. Os seus primeiros contactos coa fotografía foron nos anos 80
cunha cámara analóxica. É en xaneiro de 2012 cando realmente se implica máis na afección pola fotografía, coa adquisición da súa primeira reflex dixital.
É apaixoado da fotografía en branco e negro. Aínda que
tamén practica en áreas, como a paisaxe, social ou conceptual, a fotografía de rúa é a súa predilecta. Gústa contar
historias coas súas, plasmar a vida das persoas nos lugares
que visita ou frecuenta, sempre desde o seu xeito de mirar.
Actualmente participa, na 1ª Exposición Colectiva Galiza B/N,
que percorre todo o territorio galego e norte de Portugal, coa
obra «Cyclist».

Casa da Cultura de Monforte de Lemos,
do 3 ao 14 de novembro
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Adok Pérez
BASO BIHOTZ/ENERGÍAS DEL BOSQUE
«Baso Bihotz/Energías del bosque» adéntrase no corazón
do bosque na súa concepción máis primixenia, para captar a súa atmosfera e trasladarnos a un mundo de misterio e intimismo. Todas as fotografías están feitas dende
o interior do bosque buscando un punto de vista máis
telúrico. Cunha luz tenue e un ambiente fantasmagórico
pretenden facer unha conexión co mundo das cavernas
e o simbolismo máxico e ancestral que representan. O
bosque, dende a prehistoria, foi un lugar sagrado para os
pobos antigos e os seus xamáns, no que levaban a cabo
moitos rituais. Por iso, sempre foi un lugar evocador e
propicio para o imaxinario da nosa memoria colectiva. O
bosque é como un «ente» con vida propia e intern arse
no seu interior significa camiñar polas entrañas ou o «corazón» deste ser.

Barakaldo 1970

Fotógrafo de Sestao (Bizkaia), realiza os estudos de Belas
Artes na Universidade do País Vasco. Pertence ao colectivo
GARAGE-LUX e é socio de VOEMY FACTORY, estudio de arte
e fotografía. Actualmente, mergullado de cheo na fotografía,
realiza proxectos cun estilo máis artístico utilizando tamén
linguaxes pictóricas e técnicas mixtas.
Algúns dos seus proxectos máis destacados son: «Baso Bihotz/Energias del bosque», unha visión primixenia do interior
do bosque. «Oinutsik bidean/Caminando descalzo», traballo
baseado nas vivencias persoais nas súas viaxes a Marrocos.
«Krater» conta en primeira persoa o que viviu durante a enfermidade da súa muller e os momentos finais da súa vida.
Actualmente, está preparando un libro sobre este traballo.
O seus traballos foron expostos na Galería Aqua-Fortis
(Barcelona), no Museo de Biodiversidad do Goberno Vasco
e en festivais como Sestaophoto, Getxophoto, VIPhoto e SevillaPhoto.
Casino do Carballiño, do 3 ao 30 de novembro

www.voemy.com

Martiño Pinal
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Curador: Miguel Doval (Anacos da Cidade)

POSTAIS DENDE UN POBO EMBARGADO
Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él
un hombre y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!» Pero el
cadáver ¡ay! siguió muriendo. César Vallejo
A Habana doe no corazón coma os amores que van morrendo aos pouquiños, coma os soños que se deixan aparcados, coma o verán que esmorece pasado o solsticio.
Mais sabemos que sempre ficaremos namorados dese
amor, namorados do noso soño máis íntimo e o verán
sempre volta a acariñarnos o corazón. Os verdadeiros
combatentes nunca deixan a loita, transcenden á morte.
MORRE-LOITA-VIVE! POR SEMPRE MIÑA HABANA.

Ourense 1978

Estudos de fotografía artística na escola de arte Antonio
Faílde de Ourense.
Fotoxornalista profesional dende setembro do ano 2003.
http://www.flickriver.com/photos/martinhopinal/sets/

Sen título

Casa das Asociacións de Cornes, Santiago de Compostela,
do 5 ao 30 de novembro
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María Prada
LEDICIA
Esta mostra recolle momentos de ledicia vividos polos nenos nas celebracións familiares. A elección dos encadres
e o dinamismo e expresividade dos protagonistas das
fotografías constrúen un discurso visual persoal, unha
intención recoñecible coa que María aborda o tema e na
que en moitos casos se recoñece a gran reportaxe de rúa
europea.

Ourense 1968

Pasado e futuro

Ateneo Ferrolán, do 4 ao 30 novembro

María Prada, licenciada en Psicoloxía e Técnico Especialista en Imaxe e Son. Especialízase en Reportaxe na Axencia
Cover de Madrid no ano 2006 e a partir dese momento adícase en Galicia á reportaxe social, sendo pioneira na especialidade de fotoperiodismo de vodas na nosa comunidade.
Hoxe continúa co seu traballo de fotógrafa no seu estudio de
Ourense e continúa a ser un referente tanto a nivel galego
como estatal da especialidade de reportaxe social deste xeito. É membro de varios directorios de recoñecido prestixio
de fotógrafos de voda tanto a nivel nacional como Unionwep,
Wedfotospain, como a nivel internacional Fearless.

José R. Laiño
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NATURALEZAS VIVAS
O bodegón ou natureza morta dende os seus inicios sempre foi unha poderosa ferramenta nas mans do artista
para simbolizar conceptos e ideas.
José Laiño preséntanos nas súas Naturezas Vivas un
mundo moi persoal onde conceptos como o biolóxico, o
artificial, o natural, o onírico únense para formar imaxes,
a primeira vista limpas e sinxelas pero dunha lectura máis
profunda e complexa que non deixa indiferente o espectador facéndoo reflexionar acerca de temas como as relacións interpersoais, a perda da inocencia ou a protección
do ambiente.
O autor, galardoado en numerosos certames internacionais nos derradeiros anos. preséntanos esta súa primeira
exposición persoal no Outono Fotográfico, con obras que
van dende o 2009 ata a actualidade.
Reloj detenido. 2013

Caracas, Venezuela

En 1982 trasládase a España, país de orixe do seus pais
onde se nacionaliza e reside. Dende moi novo dedicouse á
arte, iniciando a súa produción no debuxo e a pintura, chegando a obter o premio Novos Valores na Bienal de Pontevedra de 1991.
Arquitecto de formación, toma contacto coa fotografía no
desenvolvemento da súa actividade profesional realizando
proxectos, maquetas, fotografía de maquetas, fotomontaxes
e modelos 3D de construcións e de deseño industrial utilizando aínda cámaras analóxicas con lentes macro para fotografar maquetas de arquitectura e maquetas conceptuais
ou de ideas.
En 2009 é cando comeza a desenvolverse plenamente
como fotógrafo, traballando en formato dixital e incluíndo
ferramentas de retoque e manipulación na posprodución,
centrándose especialmente no xénero de natureza morta
ou bodegóns.
En 2013 comeza a presentar a súa produción a certames,
tanto nacionais como internacionais, conseguindo numerosos galardóns.

Zapato de uvas. 2013

Ars Lumen, ourense, do 31 de outubro ao 29 de novembro
Casa Museo de María Pita, do 4 ao 24 de decembro
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Ela Rabasco Redondo (Ela R que R)
CUBA
Fotografías da cotianidade na Habana.
Fotografías realizadas a finais de 2011 e finais de 2012.
Fotografías roubadas á realidade.
Homenaxe aos seus costumes, as súas xentes, os seus
nen@s, o seu Malecón, a súa música...
Ela R que R

Boteros

Málaga 1957

Trombonista

Trampitán, Ourense, do 18 de novembro ao 9 de decembro

Fotógrafa autodidacta. As súas obras transmiten unha gran
sensibilidade á vez que teñen unha gran forza expresiva. O
dominio da luz é evidente en cada unha das súas composicións. O protagonismo e a visibilidade da muller é unha
constante no seu traballo.
Dende 2007 percorre diversos espazos do Estado Español,
así como feiras e festivais en Italia e Cuba, con exposicións
individuais («Instantes I e II», «Lectoras», «De lo Constante y lo Efímero», «Cuba») e colectivas («Mujeres vistas por
Mujeres», «Paisaje Humano y Naturaleza») e co colectivo
Yoexpongo en: Reina, Palacio del Infantado, El Hangar. Con
La Caravana: Mujer Mariposa. Co colectivo GenerandoArte:
¡Déjame en paz!, Equilibrando la Balanza, Mujer y Naturaleza, Permitido indagar.
Participante no Outono Fotográfico en 2011. Gañadora de
varios premios en 2008: Area de Rehabilitación de Lavapies
(2ª), Photografos.es (3ª), 2010: Fiestas de la Paloma (1ª),
2012: Cubainformación.es (2ª), 2013: ACIAB 8 de Marzo (1ª)
e 2014: Catalogación Medalla de Oro na 2ª edición do XV
Salón Internacional Esart Galería.
Xurado na II Edición de FOTOFEST, Hoguin, Cuba 2013.
Pertence aos colectivos GenerandoArte, Yoexpongo en.
www.artistasdelatierra.com/artistas/ElaRqueR

Fernando DC Ribeiro
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Curador: LUMBUDUS – Associação de Fotografia e Gravura

TRINTA OLHARES SOBRE A ROMANA
Trinta olhares sobre a Romana dos milhares de olhares
que já lançaram sobre ela, a Top Model ou Ponte de Trajano que continua a servir de modelo a que a avista e com
ela se encanta. Mais que uma mostra da sua beleza é uma
homenagem aos seus dois mil anos de existência que vão
muito além da sua função de unir margens e permitir a
união de povos mantendo a sua integridade na alteridade
de ser única, singular, sobre a qual um olhar é sempre um
olhar diferente. Trinta olhares sobre ela que poderiam ser
trezentos ou três mil, todos sobre a sua identidade e que
conta a história de tantas identidades que a construíram,
cruzaram e continuam a atravessar diariamente. Romana
de nascença, filha do Imperador Trajano que a concebeu
e de Aquiflavienses, Aobrigerenses, Bibalos, Coelernes,
Equesos, Interamnicos, Limicos, Nebisocos, Quarquernos
e Tamaganos que a deram à luz, serviu depois suevos e
outros bárbaros, castelhanos, leonenses e outros piratas
que sempre cobiçaram a veiga que lhe serve de jardim
e as águas quentes de Aquae Flaviae que lhe aquece o
coração e cura todas as maleitas. Ficam trinta olhares
como uma pequena homenagem de um aquae flaviense
apaixonado pela sua top model na busca constante de
mais uma imagem da sua alteridade, da sua identidade e
da nobre missão de unir o povo da Galaécia.

Chaves 1969

Animador Sociocultural licenciado pela Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro em Animação Sociocultural.
Associado fundador da Lumbudus- Associação de Fotografia
e Gravura. Fotógrafo amador desde finais dos anos 70, tem
participado individual e coletivamente em diversas exposições desde o ano de 1983. Autor de vários blogues entre
os quais “Cambedo Maquis” (http://cambedo-maquis.blogs.
sapo.pt) e “Chaves - Olhares sobre a cidade” (http://chaves.
blogs.sapo.pt), onde diariamente publica as suas fotografias.

Galería da Adega do Faustino, Chaves,
do 1 ao 30 de novembro
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Juan Alberto Soutullo González
SHIMBALAIÊ... UNHA MIRADA A MOÇAMBIQUE
Shimbalaiê é unha palabra de orixe africana, que se relaciona coa natureza e o medio ambiente, pero tamén coa
paz interior e as forzas positivas dos deuses, a protección
e a coraxe ante situacións difíciles.
A vida en Moçambique, coma en moitos países africanos,
non é doada. Mestúranse situacións de inxustiza social e
vulnerabilidade coa loita pola vida, polo acceso a unha boa
formación, atención sanitaria, prevención de enfermidades... As súas xentes fálannos, nesta exposición, de esforzo e de miseria, de aprendizaxe e inconformidade coa vida,
de pequenos detalles e de grandes miradas e sorrisos.
Como a vida mesma, con escenas de tonalidades brancas
e negras, e outras cheas de cor.

Um banho e a durmir

Shimbalaiê

Sala de exposicións «15 anos» da Asociación Xuvenil Amencer,
do 2 ao 23 de novembro

Vigo 1973

Educador Social.
Voluntario na A.X. Amencer.
Experiencias de voluntariado en Camerún e Moçambique.

E d u a r d o Te i x e i r a P i n t o
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AOS OLLOS DE EDUARDO
Na selección da súa obra coa que o Museo Etnolóxico de
Ribadavia colabora co XXXII Outono Fotográfico, que ten
precisamente como lema Identidade/Alteridade, móstranse fotografías en branco e negro que, ademais de responder a unha exquisita sensibilidade, reflicten con obxectividade a vida cotiá dos seus concidadáns e constitúen
unha interesante achega antropolóxica a unha sociedade
e a un tempo. Unha mirada que Eduardo Teixeira Pinto
soubo deixar fixada nas películas e coa que é capaz de
transmitirnos a vida de todo un mundo sen saír da súa
amada Amarante... como fotogramas dun filme.

Amarante, 1933-2009

Eduardo da Costa Teixeira Pinto comezou a súa carreira
como fotógrafo en 1950, na empresa «Foto Arte», propiedade do seu pai e irmáns, e na que se mantivo sempre.
Dende 1953 ten exposto obra en Europa (Alemaña, Austria,
Bélxica, España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal...), América (Canadá, Estados Unidos), África (Angola, Mozambique,
Cabo Verde) e Oceanía (Australia). Membro de sociedades
fotográficas de Porto, Coimbra e Évora, obtivo, entre outros
recoñecementos, o Premio Camões no ano 1960. Unha
mostra do seu importante arquivo fotográfico está exposta
no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, na cidade
de Amarante.

Bairo pobre

Na Igrexa da Madalena de Ribadavia,
do 10 de outubro ao 20 de novembro

200

Paz Vicente
CUANDO LA MIEL ES MÁS DULCE QUE LA SANGRE
Unha coincidencia, o Azar na elección do título e unha
chiscadela a Dalí. Para moitos, non hai nada máis doce ca
o mel, e son numerosas as metáforas e frases que ligan o
mel con épocas felices. Tampouco está exento de connotacións o sangue, unido a múltiples significados. Vermello-sangue/vermello-transformación. O vermello enlazado
ao principio da vida, metáfora dos cambios polos que
deben pasar os seres humanos para alcanzar a sabedoría.
«Cando o mel é máis doce ca o sangue», transformada
no eixo central da serie, preludio do que imos encontrar,
guía dunha viaxe á memoria, motor de cambios, de loita
interna. Universo feminino, figuras femininas entre as que
se intúe o autorretrato, convídannos a imaxinar.

San Esteban de Gormaz (Soria) 1968

Cuando La Miel Es Más Dulce Que La Sangre

Photo Art, Ourense, do 10 de outubro ao 7 de novembro

Licenciada en Belas Artes UCM. Máster en Arte, Museoloxía
e critica contemporáneas USC. En 2006 realiza a súa primeira exposición individual e dende entón mostra con asiduidade a súa obra, que se encontra tanto en coleccións públicas
como privadas. Realizou exposicións individuais en España
e colectivas en España, Portugal, Francia, Italia, Holanda e
Xapón, participando en feiras de arte contemporánea tanto
nacionais como internacionais. Seleccións 2014: XXI Bienal
Internacional Arte No Morrazo, proxecto «virtual-ellas» de La
Lata Muda, Festival Miradas de Mujeres e «AHORA, NOSOTRAS» M.AR.CA. León. En 2013 participa en Estudio Abierto
(deputación de Lugo) e na II edición FIG Bilbao. En 2012
é seleccionada no XV Certamen Artes Plásticas, Diputación
de Cáceres; VIII Feria de Arte contemporáneo de Arévalo, VI
certamen artes plásticas «Mujeres y arte» Madrid e Feria de
Arte «Oasis», Osaka, Xapón.
www.pazvicente.es

EXPOSICIÓNS ITINERANTES DO OF

Antón Varela
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Islandia significa «terra de xeo» na lingua propia da illa.
Foi o nome que lle puxeron os primeiros poboadores, chegados do continente arredor do século IX.
A sensación que experimentaron aqueles homes non debía ser moi diferente da que aínda sentimos hoxe cando
visitamos por primeira vez aquela terra. Un lugar sobrecolledor, moi afastado esteticamente das paisaxes que
estamos acostumados a contemplar.
Terra de xeo busca esa diferenza, esa característica esencial da natureza islandesa e como o home se adaptou a
aquel lugar, tan diferente do noso contorno, que por momentos non alcanzamos a comprender.

Antón Varela

Caión, A Coruña 1981

Leva os últimos 12 anos formándose e traballando en diversos eidos da imaxe, o audiovisual e o deseño. Nos últimos
tempos dedícase principalmente ao deseño gráfico.
Antón Varela obtivo premios e participou en varias mostras
colectivas e individuais tanto de fotografía como doutras
disciplinas.

Edificio Sociocultural de Pantón, do 2 ao 30 de outubro
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Manolo Celta

EXPOSICIÓNS ITINERANTES DO OF
A MIÑA PEQUENA MERCERÍA
A Miña Pequena Mercería é unha pequena homenaxe ao
traballo desenvolvido durante máis de setenta anos, primeiro polo meu pai e despois por min. Esas pequenas
cousas que vendemos cada día e non lle damos maior
importancia e aínda así, ademais da súa beleza, deronnos
de comer a toda a famila.
Saber extraer a súa beleza interna e poder expresala é o
motivo da colección.

Imperdibles

Manuel Blanco Guerra ‘Celta’
O Carballiño 1945

Casa da Xuventude de Chantada, do 3 ao 30 de novembro

Fotógrafo autodidacta, foi fundador da Asociación Fotográfica O Potiños no ano 82. Participa activamente en toda as
manifestacións artísticas da provincia, recibindo numerosos
premios. Autor participante asiduo no Outono Fotográfico,
a súa obra está case sempre marcada polos detalles. Esas
pequenas cousas, vivencias que nos marcan, e que reflicten
a súa inquedanza.

EXPOSICIÓNS ITINERANTES DO OF

José Luis Diz
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A PÉ DE RÚA
Esta non é unha exposición «al uso» nin unha exposición
de «fotos bonitas», é un berro seco que nos toupa diante
dos ollos e nos mostra algo que aínda conserva esta nosa
sociedade en pleno século XXI.
A pé de rúa é: denuncia, marxinación, miseria, ingnorancia, diferencia social, etc... etc..., resumindo: algo que
aínda conserva o tan nomeado progreso.

José Luis Diz
O Carballiño 1950

Autodidacta de formación, participa por sexto ano consecutivo no Outono Fotográfico xunto con outros membros da
Asociación Fotográfica «O Potiños» de Carballiño, da que
é membro activo dende a fundación en 1985. Foi correspondente do periódico La Voz de Galicia na comarca de O
Carballiño de 1978 a 1982 e vencellado á directiva do Cine
Club local entre 1975 e 1989. Ten colaborado na edición de
varios libros de fotografía sobre O Carballiño, con especial
interese na recompilación de fotos vellas desta comarca.

Teatro Municipal Lauro Olmo, O Barco de Valdeorras, do 31
de outubro ao 16 de novembro
Centro Cívico A Ponte, Ourense, do 2 ao 31 de decembro
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Natasha Lelenco

EXPOSICIÓNS ITINERANTES DO OF
PĂMÂNTEŞTI (DAS TERRAS)

Xogo cos corpos para lles buscar outras formas de
materia. Atopo terras sobre as que interveño pintando,
borrando, lavando, volvendo pintar. Logo doulle a volta,
repíntoas dixitamente. A fotografía final é un lenzo no que
un lenzo sostén a imaxe e compón un mundo novo. Miro
o resultado e atopo terras novas. Quero pensar que nelas
hai partes de min e do azar, como na vida. Pământeşti
(das terras).

Natasha Lelenco
Moldavia 1982

Centro Sociocultural das Fontiñas, Santiago de Compostela,
do 5 ao 30 de novembro

Natasha Lelenco desenvolve o seu traballo creativo nos eidos da ilustración, do video e da fotografía. Titulada en Belas
Artes pola Universidade de Oradea, reside e traballa actualmente en Galicia.
http://lelenconatasha.blogspot.com.es

APARENTEMENTE EU de METT03.04

COLECTIVAS
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Escondida no asustado refuxio da escuridade. Bañada na
soidade social, vendo pasar a miña camuflada personalidade no outro.
Apresada en min mesma sen ter o valor de mostrar o que
son internamente.
Atormentada, vago día a día gabando o aparentemente alleo, pero no que realmente me vexo representada.
Multitudes de elementos cotiáns comparten pautas próximas a min. Vistos como seres inanimados, sen ter en conta a súa misión a cumprir.
O meu alter-ego, ti. Ti e vós, marcando a amplitude do
ser único.
Non existe un só disfrace para min, nin para ti. Numerosos chiscos orixinais encóntranse percorrendo infinidade de lugares e espazos, sen ter coñecemento das similitudes que podemos presentar.
Chegou o momento de explorarme e sacar a relucir os
chiscos que un día gardei para min.
[De arriba a abaixo]

Andrea Valado

Bellolimbo

Bibiana Lorenzo

Conmigo, contigo e con ela

Silvia Ojea
Almas

METT03.04
(colectivo artístico Miscelánea en Tres
Tempos)
Andrea Valado
Ourense 1986

Bibiana Lorenzo
Ourense 1986

Silvia Ojea

Porto de Espasante 1986

Licenciadas en Belas Artes pola UVigo.
Formando parte do colectivo artístico METT03.04 co que
desenvolvemos diversas actividades e exposicións.
http://www.mett0304colectivo.com.es/

Café Peñasco, O Carballiño, do 3 ao 11 de novembro
Asador da Veracruz, O Carballiño, do 1 ao 31 de decembro
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GALICIA E GALEGOS da AF O POTIÑOS

COLECTIVAS

Curador: Manuel Blanco Guerra

GALICIA E GALEGOS é a exposición colectiva que presenta
a Asociación Fotográfica O Potiños para o Outono 2014.
Na procura da identidade escarvamos nas nosas raíces,
na nosa xente e na nosa cultura, chea de feiras, romarías,
música, entroido, festa,... e como paisaxe de fondo sempre
o verde, o paraugas, a luz pelexando coa néboa pecha. Topamos tamén a alteridade: nos milleiros de peregrinos que
camiñan cara Compostela, e tamén dentro de nós mesmos,
nesa parte do noso interior que descoñecemos e que moitas veces nos sorprende. Atopamos esa foto creada pola
luz, esa imaxe que nos devolve o espello... Pero aínda nos
quedan moitas cousas fóra do encadre: a Galicia industrial,
moderna, urbana, tecnolóxica... Quedan cousas para facer
mil exposicións máis. Pero, de momento, esta é a nosa.

Nerea García González
Awake my soul

Asociación Fotográfica O Potiños
Manuel Blanco, José L. Diz, M. Carmen
Hernández, Mariluz García, Héctor Guzmán, Luisa Lorenzo, Juan A. Rúa, Milagros
Fernández, Felipe Gallego, Myriam Amaro,
Mercedes Rubín, Isabel Janeiro, Alex Vázquez, Patricia Pérez, Tania Cerdeira, Patricia
Blanco, Ignacio de Juan, Víctor M. Fernández, J. Manuel Nóvoa, Fernando Álvarez,
Lourdes Ogando, J. Luis Montes, J. Emilio
Gómez, Esther Mosquera, David Mella,
Emilio Romanos, Marga Piñeiro
Nerea García González
O Carballiño 1995

Estudante de Historia da Arte pola USC e afeccionada á fotografía (e en particular ao retrato) dende moi nova. Cunha
etapa autodidacta. Formouse con varios cursos.

Belén González Ojea

Belén González Ojea (Araxiel Dóyel)

Casa do Escudo, Verín, do 8 ao 30 de novembro
Ateneo de Ourense, do 4 ao 30 de decembro

Fotógrafa afeccionada e estudante de comunicación audiovisual na Universidade de Santiago de Compostela. Sente a
fotografía como unha vía para satisfacer as súas inquietudes
artísticas. Ten predilección polos retratos.

Cando o lume quenta e non queima

O Carballiño 1995

COLECTIVAS

FOTOS NO TEMPO: NA PROCURA DA NOSA MEMORIA
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Curador: Ricardo Paz Díaz

O traballo trata de recoller a memoria dos antigos habitantes das aldeas abandonadas ou semi-abandonadas do
val do río Varón, no concello do Carballiño. Personaxes fotografados nos propios espazos que foron os seus fogares
e que hoxe son na maioría dos casos pastos das silvas.

25 alumnos do IES Chamoso Lamas, do Carballiño, coordinados por un grupo de profesores do centro e o fotógrafo
José Caruncho, que realizaron o traballo fotográfico sobre
os pobos abandonados do val do Varón e os seus antigos
habitantes dentro do programa Fotografía en curso do CGAI.

Casa da Cultura de Pontedeume, do 14 ao 30 de novembro
Casa do Concello de Piñor, do 4 ao 31 de decembro

208

ENTRE A AUGA E A PEDRA

COLECTIVAS

Curador: Xosé Luís Álvarez Prieto

Din que a pintura é «a historia dun instante» e a fotografía
«un instante da historia» pero na fotografía panorámica
temos a suma de moitos instantes. O que o espectador
contempla, semella unha única instantánea pero o alí
plasmado é unha suma de tempos, luces e diferentes
ángulos e polo tanto podemos dicir sen pretender ser pretensiosos que en cada fotografía temos «moitos instantes
e moita historia» e se a isto lle engadimos que todas elas
están xunguidas polo fío condutor que forman Ourense, a
Auga e a Pedra o observador poderá tamén sentir e gozar
dese permanente dialogo que emanan as rochas e as augas da nosa provincia como un espello que nos devolve a
imaxe dun tempo e dunha historia onde natureza e persoas falan con orgullo do seu.

X. Luís Álvarez Prieto
A ervenza do Barbantiño

Xosé Luis Álvarez Prieto
Ourense 1956

De Ourense, profesional da sanidade, aficionado a fotografía
sendo esta a segunda exposición na que participa.

Mercedes Bosquet
Mosteiro de Celanova

Mercedes Bosquet Herreros
Ourense 1970

De Ourense, profesional sanitaria, fotografa aficionada sendo esta a segunda exposición na que participa.

Teatro Municipal Lauro Olmo, O Barco de Valdeorras,
do 17 ao 30 de novembro

Marisol Amoeiro Pérez
José Ramón Araujo Fernández
Víctor Barro
Salomé Caamaño Cives
Ana Belén Fernández Valado
Ana Isabel García Fernández
Roberto Carlos Gómez Nogueiras
Mercedes López Rubín
Patricia Pérez Rodríguez
Walter Saint-Blancard

COLECTIVAS

FA L A N D O E N P R ATA I V
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Este ano 2014, o Ateneo de Ourense volve a participar
no Outono Fotográfico coa cuarta edición de «Falando en
prata».
Trátase, como a de anos anteriores, dunha mostra de fotografía actual con métodos tradicionais (non dixitais) de
máis de trinta autoras/es que teñen en común o uso de
técnicas tradicionais ou históricas. De aí o título da mostra,
que fai referencia á utilización das sales de prata como
elemento sensible á luz e formador das imaxes. Ao término
da exposición no Ateneo toda a colección, seguindo os pasos das anteriores edicións 2011, 2012 e 2013, emprenderá unha itinerancia por distintas sedes en todo o estado.

Nicolás Llasera-Bilbao, Mani Moretón-Ourense, Alfonso Gorostiza-Erandio, Francisco
J. Mejías Sánchez-Madrid, Antonio Juárez
Rodríguez-León, Luis Rodríguez-Madrid,
Maico Chelton-Madrid, Xavier Segurola-Bilbao, Ignacio Linares-Berlín, Gregorio Pérez
Saavedra-Toledo, José J. González Meizoso-A Coruña, Sergio Martell-Salamanca,
Angel Sotelo-Ourense, Augusto Liger-Las
Rozas (Madrid), Amador Díaz-Avilés, Luis Rabanal-Humanes (Madrid), Rodrigo Herreo-Madrid, Pablo González-Ourense, Juan Carlos
Viso González-Bilbao, Eduardo Ochoa-Lugo,
Xosé Manuel Otero-Lugo, Ricardo Garrido Robles-Madrid, Miguel Ángel Pérez
Padial-Granada, Fernando Gago Ballest-Lugo,
Antonio Delgado Torres-Torrejón de Ardoz
(Madrid), Rafa Pasadas-Santiago de Compostela, Roberto Carbajo-Pontevedra, Ángel
Miñambres-Madrid, Vicente Dolz-Madrid,
Màrius Ortiz-Barcelona, Nicolás Cancio-Gijón,
Andrés Antuña Cuesta-Gijón, Laura Rodríguez-Avilés, Ricardo Moreno-Oviedo.

Vicente Dolz

papel Forte Bromofort BN4 (baritado)
revelador D-52 1+3
virado ao selenio para conservación

Ateneo de Ourense, do 3 ao 30 de novembro
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F E S T I VA L I N S TA N T E S P R O J E C TO S e 7 e

COLECTIVAS

Curador: Luis Reina

Pereira Lopes

Voltamos a casa por caminhos diferentes

Se7e é a maxia dun número transformado en arte. Arte
lusitana dunha paixón pola imaxe obliterada por unha
pequena caixa máxica e por Se7e sensibilidades sabias.
Viaxe que parte dun pequeno xardín atlántico para Se7e
bosques europeos.
Se7e imaxes de mundos reais por descubrir.
Proxecto que nos levará a unha pauta de Se7e notas
musicais vibrantes que constrúen harmoniosamente
liñas curvas e rectas de Se7e marabillas dunha arquitectura que se pretende intemporal. Imos perder en Se7e
pecados de corpos espidos e baleiros, retratos que nos
transmiten as Se7e virtudes divinas de historias de xente
de hoxe. Viaxe por Se7e imaxes de outro oriente in extremis descuberto feito de cor e movemento. Se7e fotos
sacramentais por rúas urbanas dunha cidade. Se7e cores
dun arco da vella de paisaxes naturais deste país que se
chama Portugal.
Luís Reina

Pereira Lopes
Porto 1955

Tem fotografias suas publicadas em diversas revistas e livros. Já expôs em Portuga,l Espanha França e Chipre. Organiza o Instantes - Festival de Fotografia de Avintes.

Luís Reina
Porto 1962

Responsável por diversos projectos fotográficos. Referênciado no livro - «Fragrâncias de Luz» - Edições Viera da Silva
(Lisboa). Participou em diversas exposições individuais e
colectivas.

Luis Reina
Solitários

Castelo de Santa Cruz, Oleiros,
do 7 de novembro ao 6 de decembro

Daniel Lopes
João Fitas
José Manuel Barbosa
José Rocha
Rui Videira

COLECTIVAS

23 Edición GALICIA EN FOCO
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Curador: Luís Mera

CLUBE DE PRENSA DE FERROL

Na actualidade, o panorama de fotoxornalismo está baixo
os efectos dunha crise que nos ten a todos esnaquizados,
como afecta o poderío das redes sociais e a tendencia
a desaparecer do papel. Boa proba é o peche dalgúns
xornais estranxeiros de gran tradición. Polo tanto, esperanzados sempre nun futuro mellor, imos ver como se
resolve esta encrucillada, pero mentres o Club de Prensa
celebra o éxito de 25 anos de vida, éxito que pertence aos
fotoxornalistas galegos que foron fieis á cita e na parte
organizativa ao Club de Prensa de Ferrol, que atesoura
no seu fondo documental a historia gráfica de Galicia nos
últimos 23 anos.
Germán Castro
Presidente de honra do Club de Prensa de Ferrol
[Arriba]

Xoán A. Soler

Pulpeiros vs. Policías
[Abaixo]

José Cabalar
1982

José Cabalar
Mar arbolada

Foto do Ano de Galicia en Foco 2014
Estudiou o Grao Superior de Imaxe na Escola de Imaxe e
Son de A Coruña no ano 2005. Nese mesmo ano incorpórase ó xornal La Voz de Galicia como fotoxornalista en
prácticas, pasando a fomar parte do mesmo durante dous
anos. Posteriormente, tras colaborar en diversos medios de
comunicación coma o diario El Mundo e o xornal deportivo
As, comezou a traballar na Axencia Efe, onde desenrola a
labor de fotoxornalista na actualidade.

Xoán A. Soler
Teo 1966

Mención especial de Galicia en Foco 2014
é coordinador da sección de fotografía da delegación en
Santiago de Compostela de La Voz de Galicia, onde traballa
como fotoxornalista dende 1993. Foi gañador do premio á
mellor fotografía informativa do 2009 polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) e a Fundación Caixa
Galicia.

Museo Arqueologido D. Diogo de Sousa, Braga,
do 4 ao 30 de novembro
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COLECTIVAS

CO VOSO PERMISO...
Curador: Plácido L. Rodriguez

Pequena colección de imaxes, pertencentes a estes 20
fotógrafos españois e cubanos con longa traxectoria fotográfica e merecido recoñecemento. Algúns xa falecidos
e que esta exposición sirva como homenaxe a todos eles.

Alberto Korda

Guerrillero heroico

Alberto Korda
Cuba 1928

Alberto Díaz Gutiérrez,Fotógrafo cubano que se hizo célebre por esta famosa fotografía del Che Guevara mirando el
cortejo fúnebre de los muertos en el atentado terrorista al
barco La Coubre.

Isabel Muñoz
Barcelona 1951

Sus fotografías,casi siempre en blanco y negro,son un estudio humano mostrando partes del cuerpo,imágenes de
guerreros,toreros o bailarinas.

Isabel Muñoz
Sen título

Espacio Shangri-la, Ourense, do 3 ao 30 de novembro

J. M. Castro Prieto, Gregorio Merino,
Cristóbal Herrera, Isabel Munuera, Alberto
Schommer, Tito Alvarez, Plácido L. Rodríguez, J. M. Díaz Burgos, Humberto Mayol,
Raúl Cañibano, Miguel Oriola, Daniel López,
Fernando Flores, Paca Arceo, Juan Ribas,
Yamila Lomba, Mª Dolores Vivar, Gonzo
Gozález.

COLECTIVAS

O ENREDO DE COMPARTIR MIRADAS
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Un día ALBA RUBíN e MIGUEL DOVAL, bos amigos, pensaron en facer un traballo xuntos e decidiron elaborar este
proxecto.
Durante un mes, puxeron unha caixa na Casa da Xuventude de Ourense para que a xente participara aportando
palabras que lles gustaría ver reflectidas en imaxes.
Transcurrido o prazo, apareceron máis de 70 palabras,
das cales escolleron, a boleo, 15 para saír coas cámaras
e transformalas en fotografía. O obxectivo é enredar as
miradas de dúas persoas, muller/home, 32/62 anos, profesional/afeccionado.

Miguel Doval e Alba Rubín

Casa da Xuventude de Ourense, do 15 ao 30 de novembro
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VIDAS ESCONDIDAS de MÉDICOS DO MUNDO

COLECTIVAS

Curador: Matteo Bertolino

Con esta exposición Médic@s do Mundo pretende mostrar pequenas realidades do mundo da prostitución coa
intención de facer visible un colectivo excluído. A través
destas vinte fotografías ao redor de diferentes momentos
da vida de traballadoras sexuais achegarémonos a elas
mesmas e aos seus sentimentos.

Alba Taboada Meijide
Barcelona 1983

Enfermeira e apaixoada da imaxe e da natureza, adica os
ratos libres á fotografía, ás actividades ao aire libre e participando de voluntaria con Médicos do Mundo dende hai
tres anos.

Matteo Bertolino
Torino, Italia 1977

Cooperante e fotógrafo, Matteo desenvolveu estes dous intereses de forma paralela nos últimos anos, levando a cabo
proxectos e publicacións de diverso tipo, e especializándose
no eido da reportaxe social.

Noemi Chantada
Vigo 1982

Alba Taboada Meijide

Adicada dende hai máis de dez anos á fotografía, o vídeo e o
documental, co que goza verdadeiramente Noemi Chantada
é contando historias a través da imaxe.

Vanessa Moure Domínguez
Ordes, A Coruña 1983
Edificio de Facultades do Campus Universitario de Ourense,
do 3 de novembro ao 15 de decembro
Ágora, Centro Cultural para o Progreso Social, A Coruña,
do 21 de novembro ao 30 de decembro

Son enfermeira e comunicadora audiovisual, seino...mestura
rara... iso escoito sempre, pero estou segura que en pouco
tempo descubriredes que é unha mestura necesaria sobre
todo se pensamos en temas tan de moda como o empoderamento do paciente ou a educación sanitaria.

VIDAS ESCONDIDAS de MÉDICOS DO MUNDO

COLECTIVAS

[Arriba]

Matteo Bertolino
[No medio]

Noemi Chantada
[Abaixo]

Vanessa Moure Domínguez
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PONTESA, LEMBRANZAS DUNHA FÁBRICA
Curadoras: Ana Aguiar Hormias e Marta Moreiras

COLECTIVAS

Pontesa é unha antiga fábrica de cerámica situada en
Pontesampaio que nos anos 60 e 70 deu traballo a miles
de persoas do noso ámbito e que pechou as súas portas
no ano 2001. En 2014, 153 alumnos de ESO acompañados por 9 docentes traballamos na recuperación da
memoria do lugar. Con este proxecto non só queriamos
rescatar do esquecemento o noso pasado industrial senón tamén poñer en valor un espazo cargado de múltiples
historias, vivencias e recordos.
Unha dás partes centrais do proxecto foi ou retrato dos interiores e exteriores de Pontesa e algúns dos seus antigos
traballadores, realizado dentro do obradoiro coa fotógrafa
Marta Moreiras.
«Pontesa, lembranzas dunha fábrica» desenvolveuse no
marco de Fotografía en curso, un programa internacional
de difusión e pedagoxía da creación fotográfica no que
participan escolas e institutos. En 2013-2014, participaron 8 centros educativos galegos.

Antía Herrero

Martina Alján
Centro Cívico A Ponte, Ourense, do 3 ao 30 de novembro

Proxecto realizado no marco de FOTOGRAFÍA EN CURSO, un
programa de A Bao. En Galicia patrocinan XUNTA, AGADIC e
CGAI no marco do Plan proxecta e co apoio do Concello de
Soutomaior.

Martina Alján, Nicolás Cabaleiro, Sara Cal,
María Comesaña, Iria Garrido, Aldara García,
Miguel Ángel Gómez, Antía Herrero, Cristina
Justo, María Lago, Celia Martínez, Clara Miñán, Jéssyca Ocampo, Alexandra Sánchez,
Miguel Soto, Sara Ríos, Eva Vidal.

COLECTIVAS

O S N E G AT I V O S D E V I V E I R O
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Curador: José Emilio Crespo

Traballos de varios dos compoñentes da Asociacion Fotografica Os Negativos (Viveiro)

Paco López

Corre que chove...

Asociación Fotográfica Os Negativos de
Viveiro (Lugo)
Antonio Ben
Viveiro 1968

Fotógrafo afeccioado con preferencia polo retrato e fotografía deportiva.

Antonio Ben
Filigranas

Paco López
Viveiro 1968

Fotógrafo afeccioado con especial gusto polo detalle.

Café Peñasco, O Carballiño, do 16 ao 30 de outubro.
Asador da Veracruz, O Carballiño, do 3 ao 30 de novembro
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TERRITORIOS

COLECTIVAS

Curador: Carlos Puga / a casa vella da fotografía

Diego Álvarez Fernández
O Grove 1969

Arquitecto técnico e Máster en Deseño de Interiores pola Universidade da Coruña. Fotógrafo
autodidacta dende a época analóxica que utiliza
a fotografía como elemento de expresión e de
liberación da cotidianeidade.

TERRITORIOS é unha exposición colectiva de 9 autoras/
es, pertencentes a varios talleres impartidos por «a casa
vella da fotografía», sobre «Narración Fotográfica». Cada
autor/a enfróntase a un proxecto persoal onde realiza o
seu primeiro percorrido sobre o seu territorio, sobre si
mesmo.

Da serie Pegadas dun tempo
Sen título. 2014

Ana Basdedios Prieto

Araceli Besada

Traballa no mundo das Artes Gráficas. Afeccionada á fotografía, comezou a súa andaina
neste mundo grazas a un curso que o fotógrafo Carlos Puga impartiu na súa vila.

Gústame camiñar e observar cada recuncho da miña vila
que cada día me sorprende cos seus amaneceres, os seus
atardeceres, as súas xentes... En compañía da miña cadela
e o meu reflex gozo fotografando eses momentos que por
diferentes motivos cada día se converten en especiais.

O Grove 1983

Da serie Latexos de mar
Sen título. 2014

Virginia González Pouso
Santa Eugenia de Riveira 1982

Realiza talleres de fotografía.
Gañadora da convocatoria «Proxecto Edición
2014». Presidenta e socia fundadora do colectivo «Ollo de peixe». Actualmente o seu interés
céntrase na súa fotografía como obra personal,
traballando en proxectos para lugares expositivos
e publicacións.
Da serie Paisaxes dun Purgatorio
Sen titulo. 2014

Galería Besada, O Grove,
do 5 de decembro ao 7 de febreiro de 2015

O Grove 1974

Sen título. 2014

TERRITORIOS

COLECTIVAS
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Annabel Lee

Pobra do Caramiñal 1978

Mónica Iglesia
O Grove 1971
(un mar de dúbidas)

Mecky Maceriras
Rodríguez

A Pobra do Caramiñal 1972

Comeza na fotografía no 2012,
acudindo a diferentes talleres;
no 2013 participa na exposición
colectiva «novex9»; é socia fundadora da «A.F Ollo de Peixe», do
Barbanza. Actualmente inmersa
en varios proxectos.

Realizou múltiples cursos de formación en fotografía: Técnica, Edición
fotográfica, Narración e Revelado
Dixital. Membro fundador da asociación fotográfica «Ollo de Peixe», na
actualidade vicepresidenta. Participou na exposición colectiva NoveX9
que percorreu varios municipios do
Barbanza durante 2013. Proxección
colectiva en 2013 do seu proxecto
«Sinopse». Membro de xurado de Fotografía Arquitectónica
do premio promocionado por «Miguel Martínez Castro Arquitecto». Presenta en outubro de 2014 no café-bar Amanitas
«Voo estacionario», unha serie de preto de 50 fotografías
realizadas con obxectivo de xoguete, imaxes do cotián captadas dende a emoción cunha perspectiva pausada con referencias no surrealismo.
Da serie voo estacionario
Sen título. 2014

Da serie cuarto do calvario
Sen titulo. 2014

Lucia

Vilanova de Arousa 1977

Son afeccionada á fotografía e
tiven o pracer de facer varios ta- Nirioxis Rodríguez
lleres con Carlos Puga, iniciación La Victoria, Aragua, Venezuela 1973
á fotografía, fotografía narrativa e Son Venezolana e vivo en Galicia dende hai cinco anos. Escomposición.
tudei Fotografía Artística na Escola de Arte e Deseño Mestre Mateo. Empecei tarde a mirar, pero empecei.
Da serie O meu barrio
Irmans. 2014

Da serie A xeira das areas
Denn título. 2014
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X V I I I C E RTA M E N F OTO G R Á F I C O V I Ñ A D O C A M P O
Curador: Juan José Feijoo

Angel Benito Zapata
Logroño

1º Premio “Guardaviñas”

Alfonso Costa Beiro
Angel Benito Zapata
Guardaviñas

Camboño-Lousame

2º Premio: Outonía

Ruben Vilanova Romero
Ourense

3º Premio: Inflorescencia

Inma Vilanova Romero
Ourense
El Tragaluz, Ourense, do 1 ao 15 de novembro

Accésit: Biografia

COLECTIVAS

COLECTIVAS
Fotografías do concurso convocado pola organización da
«XIII Romaría Etnográfica Raigame 2014», celebrada en
Vilanova dos Infantes o 17 de maio. O premio á mellor
serie fotográfica foi para Manuel Blanco Guerra polo seu
traballo «O home das fotos» obtiveron mención especial
Luis Alberto Prieto Arias por «Grazas cesteiro», Manuel
Pazos Vázquez por «Cantar cantarei», José Ángel Paz Gil
por «Xeracións, a alma dun pobo», Isabel Janeiro Touriño
por «El Minutero» e José Manuel Nóvoa Blanco por «Unha
man de mans».
O premio á mello fotografía recaeu en José Ángel Paz Gil
por «Paraugas», o segundo premio foi para Ana Iglesias
por «Zocos» e o terceiro premio para Isabel Janeiro Touriño por «Lembranzas». Concedéronse accésits ás fotografías de Ana Iglesias, Breogán Rodríguez Ramos, Luis
Alberto Prieto Arias, Isabel Janeiro Touriño, Noelia Pilar Álvarez Padrón, José Manuel Nóvoa Blanco, Manuel Blanco
Guerra e Mª Ascención Rodríguez Nóvoa.

Manuel Blanco Guerra
Luis Alberto Prieto Arias
Manuel Pazos Vázquez
José Ángel Paz Gil
Isabel Janeiro Touriño
José Manuel Nóvoa Blanco
Ana Iglesias
Breogán Rodríguez Ramos
Noelia Pilar Álvarez Padrón
José Manuel Nóvoa Blanco
Mª Ascención Rodríguez Nóvoa

E S TA M PA S D U N H A R O M A R Í A
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Manuel Blanco Guerra
O home das fotos

José Ángel Paz Gil
Paraugas

Sala dos Arcos, Celanova, do 1 ao 30 de novembro.
Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, do 2 ao 31 de decembro
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X I C E RTA M E D E F OTO G R A F Í A U N I V E R S I D A D E D E V I G O

Cristina Durán Martínez
I bag

María Fernández Ferreiro

COLECTIVAS

Rebeca López Villar

A premisa do tempo

Mi pueblo

Manuel Chapela Poceiro
Ausencias

Foto única: 1º premio:

Cristina Durán Martínez
Meira (Lugo) 1986

Edificio Politécnico do Campus Universitario de Ourense,
do 18 de novembro ao 12 de decembro

Titulada na Escola de Arte Ramón Falcón de Lugo en Cerámica Artística en 2007. Graduada en Belas Artes (Facultade
de Pontevedra 2011). Máster de profesorado de educación
secundaria ( 2012). Bolsa de colaboración no taller de gravado Facultade de Belas Artes de Pontevedra (2012 e 2013).
Bolsa Erasmus na Accademia de Belle Arti Pietro Vannucci
en Perugia (Italia). Neste ano 2014 estivo traballando en

C O N C U R S O D O O B R A D O I R O D I X I TA L

223

Concurso de fotografía do Obradoiro de fotografía dixital, organizado pola
Vicerreitoría do Campus de Ourense

diferentes proxectos fotográficos e foi seleccionada no Concurso internacional Premio Máximo Ramos de Ferrol, Novos
valores de Pontevedra e no propio da Universidade de Vigo.
Foto única: 2º premio:

María Fernández Ferreiro
Foto serie: 1º premio:

Rebeca López Villar

Saudades

Foto serie: 2º premio:

Rebeca López Villar
1993

Estudante do grao de Belas Artes na Universidade de Vigo
e do grao en Lingua e Literatura Españolas na UNED; participante nas exposicións colectivas Artxove (2012) e Voilà
la femme (2013); seleccionada para a exposición colectiva
internacional de gráfica Estampes et comptines à travers le
monde (2014) e primiro premio de serie fotográfica na Universidad de Vigo (2014).
Foto serie: 2º premio:

Manuel Chapela Poceiro
Nacín en Moaña, un pequeno municipio bañado polo mar.
En canto rematei os estudos de Bacharel emprendín ruta
dirección Santiago de Compostela, alí comecei os meus
estudos de Fotografía Artística, que posteriormente rematei
en Ourense (2013). Precisamente esta serie de fotografías
son parte do proxecto final que presentei na EASD Antonio
Faílde. Actualmente estou cursando Segundo de Publicidade
e RRPP na Universidade de Vigo.

Lorena Gómez Pérez
Premio do concurso de fotografía do Obradoiro de fotografía dixital 2014.
4º Curso e Grao de Dereito na Universidade de Vigo Campus de Ourense.
Biblioteca do Campus Universitario de Ourense,
do 10 ao 28 de novembro
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VERMELLO
Curador: Ángelo Cordero

COLECTIVAS ITINERANTES DO OF
Percepción e reflexións persoais arredor da cor vermella.
Sinais, formas, reflexos, ráfagas, ideas, ... Pegadas fugaces dunha cor rechamante, evidente e misteriosa.

Pablo Santiago
Ida, 2013

Casa da Cultura e Casa da Xuventude, Ribadavia,
do 5 ao 30 de novembro

Membros de Aula K, de A Coruña:
Pedro Carrete
Ángel Cordero
Rubén Fabeiro
Carolina Lorenzo
Rodrigo Moreiras
Brais Quintero
Carlos Rodríguez
Pablo Santiago
Basti Soto
Alfredo Varela
Antón Varela
Lupe Vázquez
Paola Velo
Manuel Vicente

COLECTIVAS ITINERANTES DO OF

D I S T I N TA S M I R A D A S
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Curador: Manuel Blanco Guerra

Unha retrospectiva analítica onde cada membro expón o
mellor da súa visión persoal. Un surtido de estilos e perspectivas que abarcan diferentes temáticas de maneira comprometida coa mellor calidade.

Maricarmen Izquierdo

Agrupación Fotográfica O Potiños
Myriam Amaro
Manuel Blanco
Alex Carral
J. L. Diz
Mila Fernández
Felipe Gallego
Mariluz García
Héctor Guzmán
Maricarmen Izquierdo
Isabel Janeiro
Mercedes López
Luisa Lorenzo
Juan Rúa

Asociación Amigos dos Museos de Galicia, A Coruña,
do 4 ao 30 de novembro
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FA L A N D O E N P R ATA I I I

COLECTIVAS ITINERANTES DO OF

Manuel Ruiz
Japan, 1997

O Ateneo de Ourense participar no Outono Fotográfico coas edicións terceira e
cuarta de «Falando en prata».
Trátase, como as de anos anteriores, dunha mostra de fotografía actual con
métodos tradicionais (non dixitais) de máis de trinta autores de todo o estado
que teñen en común o uso de técnicas tradicionais ou históricas.
De aí o título da mostra, que fai referencia á utilización das sales de prata como
elemento sensible á luz e formador das imaxes.

Museo Arqueologico D. Diogo de Sousa, Braga,
do 4 ao 30 de novembro

Andrés Antuña
Nicolás Cancio
Roberto Carbajo
Pedro Cortiñas
Jose Ramón Cuervo-Arango
Antonio Delgado
Amador Díaz
Vicente Dolz
Rafa Fernández
José Ferrero
Florencio García
Ricardo Garrido
Pablo González
Juan José González Meizoso
Rodrigo Herrero
Antonio Juarez
Augusto Liger
Sergio Martell
Philippe Martín
Xuco Martín
Javier Mejías
Ángel Miñambres
Juan Manuel Moncloa
Ricardo Moreno
Mani Moretón
Eduardo Ochoa
Màrius Ortiz
Xosé Manuel Otero
Rafa Pasadas
Miguel Pérez
Gregorio Pérez Saavedra
Luis Rabanal
Fermín Rodríguez
Ángel Sotelo Seguín

OUTRAS EXPOSICIÓNS
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MOSTRA DOS CURSOS DE FOTOGRAFÍA DIXITAL 2014
Exposición das fotografías do alumnado participante no Curso de Fotografía do
Outono Fotográfico 2014.
Casa da Cultura de Monforte de Lemos,
do 16 de decembro ao 15 de xaneiro de 2015

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA da Xerencia de Xestión Integrada de
Ourense, O Barco e Verín
O concurso está destinado á captación de fondos gráficos para a súa edición
con fins expositivos, de humanización dos espazos comúns ou singulares dos
centros do Servizo Galego de Saúde na provincia de Ourense, e publicacións
propias da Xerencia de Xestión Integrada, como carteis, programas, manuais,
folletos, etc... Nel poden participar todos os traballadores/as con praza nas
súas distintas unidades administrativas, centros de saúde e hospitais. Que en
conxunto agrupan a un colectivo próximo aos 6.000 traballadores.
Posterioremente a exposición itinierará aos centros de saúde de O Barco de
Valdeorras e Verín
Hospital Santa María Nai,
Ourense, do 3 ao 30 de novembro

EXPOSICIÓN DO CONCURSO FOTOGRÁFICO
Fotografías dos participantes ao concurso fotográfico.
Casa da Xuventude de Chantada,
do 27 de novembro ao 19 de decembro

8º CERTAME VIAXANDO
Espazo Xove de Tui, do 15 de novembro ao 15 de decembro

ACTIVIDADES
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OPENINGGG!!!

Inauguración do festival Outono Fotográfico
Ourense. Rúa Parque de San Lázaro nº 4
Venres 31 de outubro de 2014 ás 20.15 horas
Programa:
Selección expositiva dos traballos gañadores
do II Premio Galicia de Fotografía Contemporánea
Proxección de imaxes das exposicións do OF2014
Performance sobre o tema identidade/alteridade: Trécola Teatro
Música: Davide Salvado
Estrea do documental Makin OF de Alba Vázquez Carpentier

[Arriba e páxina seguinte]

Davide Salvado
Fotografía: Natalia

G. Devesa

OPENINGGG!!! .
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OPENINGGG!!!

Trécola Teatro
Fotografía: Natalia

G. Devesa

OPENINGGG!!! .

233

Capturas de MakinOF
Documental sobre a historia do Outono Fotográfico e o rol de Benito Losada na súa xestación e dirección. Contén entrevistas con persoas vinculadas ao Festival dende os seus inicios e outras incorporadas posteriormente que foron esenciais pola súa aportación ao mesmo.
Guión e realización: Alba

Vázquez Carpentier
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Proxecto ideado por Luis Díaz Díaz para o OF
O I Campus do Outono é o programa de formación oficial do festival
Outono Fotográfico 2014.
Nace coa intención de poñer a disposición dos profesionais e amadores da fotografía unha oferta de formación en cultura visual innovadora propiciando ao mesmo tempo o encontro e o intercambio
de recursos e información entre os e as participantes no Campus a
través de actividades comúns.
Obradoiros de Julián Barón, Eloi Gimeno e André Cepeda.
Centro Cultural Marcos Valcárcel (Ourense)
Días 6 e 7 de decembro
Xornada de traballo [2 mesas redondas, presentación de libro e
proxección]
Galería PhotoArt (Ourense)
Día 8 de decembro

1. OBRADOIROS
días 6 e 7 de decembro
Lugar: Centro Cultural Marcos Valcárcel, r/ Progreso, 30. Ourense

Julián Barón (Castellón, 1978)
Formado en Enxeñería Industrial, traballou como responsábel de enxeñería e calidade nunha fábrica de sinalización de estradas. Na actualidade adícase á fotografía como director de Blank Paper Escuela Online.
En novembro de 2011 publica o seu primeiro fotolibro C.E.N.S.U.R.A.,
un traballo que reflexiona sobre a política e os políticos no noso tempo.
Foi seleccionado como un dos dez mellores libros do ano 2011 por
Photoeye, nominado Photobook Award de Kassel en Alemaña e Mención
de Honor Photobook Award Aperture-ParisPhoto 2012. En xuño 2013
autopublica HUMINT, un dossier de espionaxe industrial realizado para
unha compañía China de azulexos, sobre as novas tendencias nunha
Feira Internacional de Azulexos en España. En abril de 2014, no marco
da exposición 1+1=12 Encuentros de fotografía contemporánea, crea,
xunto a Jon Cazenave, HORIZON, un espazo transformado en laboratorio
de investigación. En xuño de 2014 presenta o seu último traballo, TAUROMAQUIA, onde se re-significan as imaxes existentes, reflexionando
en torno ao espectáculo do noso tempo no que estamos mergullados.

OBRADOIRO «A EXPANSIÓN DA IMAXE»
«Fai algúns anos naceu unha máquina, gloria da nosa época, que
día tras día constitúe pasmo para o noso pensamento e terror para
os nosos ollos. Antes de que pasara un século será esta máquina o
pincel, a paleta, as cores, a destreza, a axilidade, a experiencia, a
paciencia, a precisión, a tintura, o modelo, o cumprimento, o extracto
da pintura... Que non se pense que a daguerrotipia mata á arte...
Cando a daguerrotipia, criatura colosal, creza, cando toda a súa arte
e toda a súa forza se teñan desenvolvido, entón colleraa subitamente
o xenio pola caluga e berrará moi alto: Ven aquí!, perténcesme! Agora
traballaremos xuntos».
Antoine Wiertz, 1855
Fotografía:

Alba Vázquez C.

Este obradoiro ten a intención de proporcionar a posibilidade de mergullarse nos procesos de pensamento, creación e conciencia que a

I CAMPUS DO OUTONO .
práctica fotográfica require na súa relación coa realidade actual e a
súa achaga ao coñecemento. A fotografía debe ser comprendida como
unha ferramenta de enlace entre ciencia, cultura, tecnoloxía e vida. Un
mecanismo con poder integrador de disciplinas, saberes e experiencias. Desde esta perspectiva, estimularase aos e ás participantes para
establecer un vencellamento coa fotografía de carácter independente e
cimentado nos seus propios intereses e preocupacións, coa intención
de servir como introducción ao desenvolvemento de estratexias a través
das diferentes fases do proceso criativo para contextualizar, construír e
dar visibilidade aos seus proxectos.

Eloi Gimeno (Barcelona, 1982)
Graduado en Deseño pola escola ELISAVA de Barcelona y a TAIK de Helsinki, especializado en tipografía, identidade corporativa e deseño editorial. Máster en fotografía por BLANK PAPER Escola Madrid.
En 2010 autopublicou o libro H E L L S I N K I premiado con dous Laus
e votado por Photo-eye como un dos mellores libros do ano.
A partir de 2010 en adiante estivo traballando en proxectos de identidade (BLANK PAPER) e editoriais xunto con fotógrafos como Antonio Xoubanova (Casa de Campo), Julián Barón (Dossier Humint, Tauromaquia,
Los últimos días vistos del Rey), Óscar Monzón (KARMA), Fosi Vegue (XY
XX), David Hornillos (Mediodía)...
O seu último traballo como autor é «Libro», un traballo para a exposición
«Fotolibros aquí y ahora» de Fotocolectania; xunto con Horacio Fernández, Jon Uriarte e Cristina de Middel.

OBRADOIRO «PROBLEMA-SOLUCIÓN / SOLUCIÓN-PROBLEMA»
«Proxectar é fácil cando se sabe como facelo. Todo resulta sinxelo
cando se sabe o que hai que facer para chegar á solución de algún
problema e os problemas que se presentan na vida son infinitos:
Problemas sinxelos que parecen difíciles porque non se coñecen
e problemas que parecen imposibles de resolver. Se se aprende a
afrontar pequenos problemas máis tarde será posible resolver os
problemas máis grandes.»
(Bruno Munari, Como nacen los objetos)

Este obradoiro ten a intención de compartir co alumnado os procesos que permiten a Eloi desenvolver o seu traballo como deseñador.
A través do estudio da historia da arte e a vida cotiá, analizaranse
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problemas comúns e tratarase de ofrecer solucións desde os nosos
procesos de percepción: recepción de estímulos, identificación e interpretación. Dun modo holístico estudiaranse as ferramentas das
que dispoñemos para criar e así prantexar unha serie de exercicios
prácticos para que poidan ser aplicados no proceso de traballo de
cada alumno/a.

André Cepeda (Coimbra, 1976)
Formado como fotógrafo en l’ École des Art d’Ixelles de Bruselas. Traballou como técnico de laboratorio no departamento de dixitalización do
arquivo fotográfico no Centro Portugués de Fotografía do Porto e ten
colaborado na organización dos Encontros de Fotografía de Coimbra.
Comeza a expoñer regularmente no ano 1999 grazas a unha beca da
residencia no Espace Photographique Contretype de Bruselas. Desde
entón leva a cabo distintos encargos para institucións e expón o seu traballo en museos e galerías por todo o mundo. A súa obra está presente
en diferentes coleccións públicas e privadas.
No ano 2007 é seleccionado para o premio EDP Jóvenes Artistas, no
2010, para o premio BESPhoto e no 2011 é nomeado para o Paul Huf
Award polo Foam Photographic Museum de Amsterdam.
Vive e traballa no Porto onde dirixe desde o ano 2005 o Blues Photography Studio. Alí produce traballos para fotógrafos, institucións e galerías.
No 2008 funda Inc. Livros de Autor, tamén no Porto, unha libraría especializada en libros de Arte.
Publicou 3 libros co seu traballo: Ontem (Le caillou bleu, 2010), Rien
(Pierre von Kleist, 2012) e Luz Sussurrada (autoeditado, 2013).

OBRADOIRO «PROJECTO-VISIONADO»
O obradoiro está dirixido a fotógrafos e fotógrafas que estean desenvolvendo actualmente un proxecto fotográfico.
Na introdución teórica ao obradoiro, André Cepeda falará dos diferentes proxectos que desenvolveu nos últimos anos con institucións
portuguesas, artistas, músicos, cineastas... así como do xeito de traballar día a día no seu estudio, mesturando a tradición da fotografía
analóxica coas novas técnicas dixitais.
Na parte práctica, discutirá cos alumnos as diversas formas de editar
os seus proxectos fotográficos e as súas posibilidades de produción
e distribución en formato de exposición e libro. Por tanto, pídeselle
aos e ás participantes que traian unha pre-selección de fotografías
impresas en papel conectadas cunha idea na que estean traballando.

236

I CAMPUS DO OUTONO

2. XORNADA DE TRABALLO / DEBATE
día 8 de decembro
Galería PhotoArt
Av. Buenos Aires, 79. OURENSE
Mesa 1
identidade / alteridade
Relatores: Xosé M. Buxán Bran, Luis Díaz Díaz, Natalia G. Devesa,
Sabela L. Pato e Xosé Carlos Sierra
Moderada por Vítor Nieves

No sentido das agullas do reloxo: Xosé Carlos Sierra, Vítor Nieves, Natalia G. Devesa,
Sabela L. Pato, Luis Díaz Díaz, Xosé Lois Vázquez e Xosé M. Buxán

Presentación a cargo de Manuel Sendón do libro Mil Ríos do que
é autor xunto a Fran Herbello
Mesa 2
Pertinencia dos festivais de fotografía
Relatores: Ângela Ferreira , Olmo González, Manuel Sendón,
Xosé Lois Vázquez
Moderada por Luis Díaz Díaz

De esquerda a dereita: Luis Díaz Díaz, Xosé Lois Vázquez, Xosé Carlos Sierra, Manuel
Sendón, Ângela Ferreira e Olmo González

Proxección do documental MakinOF
Unha historia do Outono Fotográfico
Realización: Alba Vázquez Carpentier

Fotografía: Alba

Vázquez Carpentier

OBRADOIROS
Workshop con Irene Cruz
Día 22 de novembro en Dispara, A Estrada
ORGANIZADOS POR FOTOSCONLETRA

Retoque fotográfico con lightroom
Ourense, días 28, 29 e 30 de outubro
Santiago, días 8 e 15 de novembro
Obradoiro de inciación á fotografía dixital
Santiago, días 7, 14, 21 e 28 de novembro
Pontevedra, días 13, 18, 20 e 27 de novembro
Ourense, días 13, 18, 20 e 27 de novembro
Obradoiro de fotografía creativa
Santiago, días 3, 10, 12 e 17 de decembro

ORGANIZADOS POR «LA PLANTACIÓN»

Taller Express
Impartido por Jon Cazenave
Días 24 e 25 de outubro no Centro Cultural Marcos Valcárcel
Taller Largo
Impartido por José Luis Guerín
Días 12 e 13 de decembro en Ferreira de Pantón

ORGANIZADO POLA CASA DA CULTURA MONFORTE DE LEMOS

Curso de fotografía dixital
Impartido por Jesús R. Montero
Do 15 de outubro ao 30 de novembro, en Monforte de Lemos
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Í N D I C E D E F OT Ó G R A FA S / O S E C U R A D O R A S / E S

FOTÓGRAFAS/OS
Asun Adá 169
Martina Alján 216
Fernando Álvarez 206
Tito Alvarez 212
Diego Álvarez Fernández 218
Iván Álvarez Merayo 170
Noelia Pilar Álvarez Padrón 221
Xosé Luis Álvarez Prieto 208
Myriam Amaro 206, 225
Marisol Amoeiro Pérez 208
Carla Andrade 98, 99
Sabela Andrés Alonso 171
Andrés Antuña Cuesta 209, 226
Jon Apiñaniz 144
José Ramón Araujo Fernández
208
Paca Arceo 212
Aida Argibay Montes 172
Santi Ayuso 84, 85
José Manuel Barbosa 210
Julián Barón 234
Víctor Barro Casal 173, 208
Jota Barros 154
Andrey V. Bascov 174
Ana Basdedios Prieto 218
Antonio Ben 217
Matteo Bertolino 214
Araceli Besada 218
Manuel Blanco Guerra 176, 202,
206, 221, 225
Patricia Blanco 206
Rita Blanco Fernández 175
Mercedes Bosquet Herreros 208
Alfonso Bueno 154
Salomé Caamaño Cives 208
José Cabalar 211
Nicolás Cabaleiro 216
Sara Cal 216
Nicolás Cancio 209, 226
Raúl Cañibano 212

Roberto Carbajo 209, 226
Pedro Carrete 224
Dolores Carretero Vaquer 177
J. M. Castro Prieto 212
André Cepeda 234, 235
Tania Cerdeira 206
Marta Cerviño 132, 133, 134,
135
Noemi Chantada 214
Manuel Chapela Poceiro 222
Maico Chelton 209
Andrés Cisneros 158
María Comesaña 216
Víctor Conde 154
Ángel Cordero 224
Alfonso Costa Beiro 220
Irene Cruz 54, 237
Isra Cubillo 72
Jose Ramón Cuervo-Arango 226
Antonio Delgado 226
Antonio Delgado Torres 209
Natalia G. Devesa 4, 230, 232
Amador Díaz 209, 226
J. M. Díaz Burgos 212
Daniel Díaz Trigo 66
Eva Díez 120
José Luis Diz 178, 179, 203,
206, 225
Vicente Dolz 209, 226
Luisa Dörr 142
Miguel Doval 213
Cristina Durán Martínez 222
Álvaro Estévez 180
Rubén Fabeiro 224
Tino Feijoo 154
Mila Fernández 225
Milagros Fernández 206
Víctor M. Fernández 206
María Fernández Ferreiro 222
Ana Belén Fernández Valado 208
José Ferrero 226
João Fitas 210

Fernando Flores 212
Fernando Gago Ballest 209
Hipólito Galán 162
Felipe Gallego 206, 225
Aldara García 216
Mariluz García 206, 225
Ana Isabel García Fernández 208
Nerea García González 206
Iria Garrido 216
Ricardo Garrido Robles 209
Ana Isabel Gil Rodríguez 181
Eloi Gimeno 234, 235
J. Emilio Gómez 206
Miguel Ángel Gómez 216
Roberto Carlos Gómez Nogueiras
208
Lorena Gómez Pérez 223
Pablo González 209, 226
José J. González Meizoso 209
Belén González Ojea 206
Virginia González Pouso 218
Alfonso Gorostiza 209
Gonzo Gozález 212
Héctor Guzmán 206, 225
M. Carmen Hernández Izquierdo
206, 225
Rodrigo Herreo 209
Cristóbal Herrera 212
Antía Herrero 216
Mónica Iglesia 219
Ana Iglesias 182, 221
Lara Jacinto 90
Isabel Janeiro 206, 221, 225
Ignacio de Juan 206
Antonio Juárez Rodríguez 209
Cristina Justo 216
Maya Kapouski 132, 136, 137,
155
Alberto Korda 212
María Lago 216
José R. Laiño 195
Annabel Lee 219

Natasha Lelenco 148, 204
Augusto Liger 209, 226
Ignacio Linares 209
Nicolás Llasera 209
Yamila Lomba 212
Daniel Lopes 210
Daniel López 212
Manuel López 126
Paco López 217
Plácido L. Rodríguez 212
José Antonio López Martínez 183
Miguel Angel López Rodríguez
184
Mercedes López Rubín 208
Rebeca López Villar 222
Bibiana Lorenzo 205
Carolina Lorenzo 224
Luisa Lorenzo 206, 225
Lucia 219
Berto Macei 61, 62
Mecky Maceriras Rodríguez 219
Jesús Madriñán 40
João Madureira Ferreira 185
Sergio Martell 209, 226
Celia Martínez 216
Humberto Mayol 212
Francisco J. Mejías Sánchez 209
David Mella 206
Francisco Menjívar Pastor 186
Gregorio Merino 212
Ángel Miñambres 209, 226
Clara Miñán 216
José Luis Montes Marqués 187,
206
Marta Moreiras 104, 216
Rodrigo Moreiras 224
Ricardo Moreno 209, 226
Mani Moretón 209, 226
Lindsay Morris 26
Esther Mosquera 206
Tito Mouraz 50
Vanessa Moure Domínguez 214

Í N D I C E D E F OT Ó G R A FA S / O S E C U R A D O R A S / E S
Isabel Munuera 212
Darío Muñiz 154
Isabel Muñoz 212
Rosa Neutro 80, 188
J. Manuel Nóvoa 206
Román Novoa 154
José Manuel Nóvoa Blanco 221
Francisco Javier Núñez Zamora
189
Jéssyca Ocampo 216
Eduardo Ochoa 209
Lourdes Ogando 206
Silvia Ojea 205
Maria Oliveira 94
Miguel Oriola 212
Màrius Ortiz 209, 226
Xosé Manuel Otero 209, 226
José Pardo 190
Rafa Pasadas 209, 226
José Ángel Paz Gil 221
Manuel Pazos Vázquez 221
Álvaro Peralta 144
Alberte A. Pereira 191
Pereira Lopes 210
Adok Pérez 192
Patricia Pérez 206
Miguel Ángel Pérez Padial 209
Patricia Pérez Rodríguez 208
Gregorio Pérez Saavedra 209,
226
Martiño Pinal 193
Ana Luísa Pinto 116
Daniel Piñeiro 154
Marga Piñeiro 206
María Prada 194
Luis Alberto Prieto Arias 221
Brais Quintero 224
Luis Rabanal 209, 226
Ela Rabasco Redondo 196
Luís Reina 210
Juan Ribas 212
Fernando DC Ribeiro 197

Mark Richie 110
Mauricio Rico 144
Sara Ríos 216
José Rocha 210
Carlos Rodríguez 224
Fermín Rodríguez 226
Laura Rodríguez 209
Luis Rodríguez 209
Nirioxis Rodríguez 219
Mª Ascención Rodríguez Nóvoa
221
Breogán Rodríguez Ramos 221
Emilio Romanos 206
Jose Romay 63, 64
Luis Roso 144
Juan Rúa 206, 225
Alba Rubín 213
Mercedes Rubín 206
Manuel Ruiz 226
Walter Saint-Blancard 208
Carlos Salgado 144
Alexandra Sánchez 216
Marina Sánchez 144
Sareh Sangsari 138
Pablo Santiago 224
Alberto Schommer 212
Brais Seara 154
Xavier Segurola 209
Xoán A. Soler 211
Ángel Sotelo Seguín 209, 226
Basti Soto 224
Miguel Soto 216
Juan Alberto Soutullo González
198
Xosé Luís Suárez Canal 154
Alba Taboada Meijide 214
Eduardo Teixeita Pinto 199
Alicia V. Carpentier 144
Andrea Valado 205
Francisco Valle 144
Alfredo Varela 224
Antón Varela 201, 224

Alex Vázquez 206
Lupe Vázquez 224
Alba Vázquez Carpentier 76, 230,
236
Paola Velo 224
Rocío Verdejo 44, 45
Manuel Vicente 224
Paz Vicente 200
Eva Vidal 216
Rui Videira 210
Inma Vilanova Romero 220
Ruben Vilanova Romero 220
Juan Carlos Viso González 209
Mª Dolores Vivar 212
Alexis W 36, 37
Sanne de Wilde 32
Angel Benito Zapata 220

CURADORAS/ES
Ana Aguiar Hormias 216
Henrique Alvarellos Casas 158
Xosé Luís Álvarez Prieto 208
Manuel Blanco Guerra 206
Ángel Cerviño 120
Ángelo Cordero 224
José Emilio Crespo 217
Miguel Doval 193
Ângela Ferreira 32, 236
Silvia García 132
Rita Ibarretxe 72, 110, 188
Plácido L. Rodriguez 212
Marta Moreiras 216
Vítor Nieves 10, 26, 36, 54, 61,
63, 66, 116, 142, 236
Eduardo Ochoa 162
Ricardo Paz Díaz 207
António Pedrosa 90
Xosé Lois Vázquez 76, 104, 144,
148, 152, 154, 236
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OUTRAS/OS
I CAMPUS DO
OUTONO
Julián Barón 234
Xosé M. Buxán Bran 11, 13, 18,
236
Luis Díaz Díaz 234, 236
Natalia G. Devesa 236
Eloy Gimeno 235
Olmo González 234. 236
Sabela López Pato 236
Manuel Sendón 236
Jesús R. Montero 237
Xosé Carlos Sierra 236
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COLABORAN:

Anacos

da

Cidade

[Ourense] · Ars Lumen Fotografía [Ourense] · Aparthotel Arenteiro [O
Carballliño] · Asador da Veracruz [O Carballliño] · Asociación Amigos dos
Museos de Galicia [A Coruña] · Asociación Xuvenil Amencer [Ourense] ·
Asociación Fotográfica O Potiños [O Carballiño] · Ateneo de Ourense · Ateneo
Ferrolán · Aula K [A Coruña] · Bodegas Docampo · Café Peñasco [O Carballiño] ·
Campus de Ourense da Universidade de Vigo, Vicerreitoría do Campus: Biblioteca
PATROCINAN:

Universitaria, Edificios Politécnico, Xurídico-Empresarial e de Facultades, Sala
Alterarte · Casa vella da fotografía [Vilanova de Arousa] · Casino do Carballiño · Castelo
de Santa Cruz (CEIDA) [Oleiros] · Centro de día do Magarão [Avintes] · Centro Hospitalario Universitario de Ourense CHUOU SERGAS · Centro Sociocultural AFundación [A
Coruña] · Centro Sociocultural AFundación [Ferrol] · Centro Sociocultural AFundación

Xuventude / Cultura
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