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Negación e cultura
setembro de 2015
Xosé Lois Vázquez
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Furtarlle recursos é torpedear o noso futuro
como especie, suicidarnos. Unha blasfemia
contra a humanidade.
É n e ce s a r i a a C u l t u r a ?

É unha cuestión non pertinente [in-pertinente?] porque non existe separada do ser humano:
é a nosa única produción como especie, a que nos
cualifica e identifica. Non existe sen nós, nin nós
sen ela, somos un.
A cultura é fundacional e ségueo a ser para cada
novo especimen nacido. En que sustentamos esta
afirmación? Preguntémonos: que diferencia un
animal dun ser humano? Creo que basicamente a
capacidade de mentir.
Relacionarse e reaccionar á contorna ou negarse
a algo son aptitudes que pertencen ao mundo animal. Un can ou un simio, por exemplo, fano cando
xogan, buscan comida, se negan a algo que lles
pedimos ou reaccionan contra algún estímulo. A
negación deriva da capacidade de elección que xa
existe nos animais.

Mentir, non obstante, vai máis alá da simple
negación; supón construír unha narración que a
faga veraz, crible. Si; a negación é aínda animal,
pero «acomodala» ao mundo das experiencias vividas mediante un «relato» alternativo
inventado é o que poderíamos chamar acto
intelixente.
Unha vez adquirida a consciencia da mentira
ou fabulación, esta produce indisociablemente a
capacidade de análise do que nos rodea; así, as
fabulacións posteriores estarán máis documentadas, serán máis cribles, enganarán máis eficazmente. Non podo escribir o guión de «2001» ou
«Abys» sen coñecer a física da gravidade ou os
ecosistemas da profundidade dos océanos.
Canto mellor se fabula maior é a capacidade de
análise do que nos rodea para poder substituílo
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con solvencia polas novas fábulas. Esta estrutura
que só pode manexar a especie humana, chámase Cultura. Non confundir con coñecemento; a
cultura é unha práctica social que require enganar/fabular a alguén/con alguén; o coñecemento
é un instrumento necesario pero non suficiente:
os animais tamén aprenden pero, que saibamos,
non fabulan.
Esta práctica do xénero humano explica o que
chamamos creatividade e aplícase non só na arte,
senón no deseño industrial, nas teorías científicas ou en calquera outra actividade: o esquema
negar o existente ou a súa inmutabilidade,
fabular e, dando unha volta de porca, postular/construír a fabulación como nova realidade
subxace ao estadio superior no que nos atopamos
como especie.
O OF, autoconsciente evoluciona. Como opera a fábula.
Neste estado autoconsciente do noso poder
fabulador, incardínase a fotografía, esa perfecta
fabulación. Principia coa pretensión de rexistrar a
realidade pero rapidamente comprende que naceu
para mentir mellor, para fabular desproporcionadamente e, por iso, para analizar cunha finura e
precisión cirúrxica inigualables.

O OF, a Galicia fotográfica por excelencia,
pon en marcha cada ano un artefacto cultural
importante; unha posta en escena dos relatos
de centos de fotógrafas e fotógrafos que analizados aportan coñecemento sobre nós mesmos,
as nosas prácticas, os nosos utensilios, formas
de vida, sentimentos e coñecementos; a realidade negada pola fábula, queirámolo ou non,
infíltrase nela; a mentira sempre nos fala do
negado e de aí a potencia cultural deste medio
tan atractivo.
Seguramente a súa capacidade de mostrar
«relatos» a medida explique en parte a súa masificación.
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Que relatos se contan no OF?
O comentario do curador X. M. Buxán Brán no
xurado do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea a propósito da tendencia a valorar de forma
insuficinte as fotos «con» persoas, fíxonos reflexionar sobre algo que sempre subxaceu no desenvolvemento do Festival:
a presenza do corpo/expresión, a paisaxe/
suxeito e a escenificación expresa como liñas
importantes na programación da Sección Oficial
do OF.

So
secci
preoc
perif
brazo
dicía
cerse
cami
ment

Se
men

ncia,
tural
latos
nalimos,
rmas
ealinon,
a do
edio

ostrar
masi-

n no
mpoorma
exionvol-

axe/
liñas
ficial

9

Estas tres liñas apelan á posta en cuestión da
literalidade ou formalismo do fotografado que
adquire significacións distintas explicitamente propostas polas fotógrafas/os:
• os corpos interrogan sobre as cuestións indisolubles de xénero e/ou ética coa alteración de
canons sexan estes os estéticoformais dominantes, a corrección comportamental ou o sufrimento
• o mesmo que a paisaxe se aparta do xeofísico e dá a luz a seres/espazo con alma para unha
nova taxonomía
• e que dicir cando a simulación sen ambaxes
ocupa o «campo» fotográfico.
Son tres aspectos que indican que dende esta
sección nos preguntamos sobre a identidade, nos
preocupamos pola alteridade, movémonos nas
periferias da significación intentando abrirlle os
brazos ao que virá mesmo que traia a morte como
dicía Derrida; morte simbólica do que ao establecerse como canon dificulta a apertura de novos
camiños, a creación de novos relatos, o fortalecemento, en fin, da Cultura.
Seguramente este OF, que sempre renderá homenaxe a quen o creou e dirixiu durante 28 anos,

Benito Losada, e que tomou novas direccións, non
postule este ano que somos o festival do xénero e a ética pero si podemos comunicar que nos
atopamos moi a gusto nesa demarcación e que
seguramente profundizaremos máis nela.

A fotografía: arte, documento
e texto etnográfico.
Apuntamentos e reflexións (*)

Xosé Carlos Sierra
Museo Etnolóxico. Ribadavia

(*) Previamente a esta Introdución ao Catálogo do Outono Fotográfico 2015, cómpre unha
lembranza á figura de Benito Losada, impulsor
e mantedor durante anos deste extraordinario
evento, parente, e posteriormente continuador, aínda que con planteamento e formato
diferenciados, das Fotobienais organizadas
polo Centro de Estudios Fotográficos (cefvigo) entre 1984 e o ano 2000. Hoxe, cando
celebramos a trixésimo terceira edición dun
evento plenamente consolidado en Galicia,
queremos agradecerlles aos actuais organizadores do Outono Fotográfico, na persoa de
Xosé Lois Vázquez (Che), o convite que nos
fan para redactar, a modo de reflexión, esta
Introdución.
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As artes da mirada. Da pintura á fotografía:
breve achegamento
Resulta pertinente destacar o papel cumprido
pola fotografía para favorecer unha converxencia
entre as artes plásticas e a antropoloxía. Historicamente as artes modelan formas creativas de
representación da realidade, conformándoa ou
deformándoa segundo as condicionantes técnicas,
os postulados estéticos e a vontade individual dos
creadores. Isto acontece dende a prehistoria cando
expresións plásticas figurativas ou formalizacións
abstractas transmiten pensamentos, emocións,
crenzas e signos produto da realidade vista, percibida ou imaxinada e, sempre, construída ou deconstruída polo artista ou operator que exerce de creador ou demiurgo, emisor ao tempo de mensaxes
(formas) que proceden da experiencia artística de
individuos que xorden nas súas sociedades como
mediadores entre o acto creador e a comunidade
que recibe, consume, participa e interioriza as formas creadas e incorporadas paseniñamente ao seu
imaxinario colectivo. Formas que experimentan
tamén o rexeitamento cando o receptor cuestiona
a mensaxe explícita ou implicitamente asociada a
elas, ou cando outros creadores ofrecen mensaxes
distintas, baixo formalizacións alternativas, que
obrigan ao receptor a cuestionar ou modificar as
representacións que as artes propoñen.
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A fotografía é, tal vez, a expresión plástica máis
influinte na contemporaneidade para transformar
as ideas artísticas instaladas na sociedade dende o
mundo clásico ata a modernidade ilustrada. Falamos no parágrafo precedente de dous conceptos
esenciais: creación e representación. Aínda que
non posuamos as claves para interpretar doadamente o que unha creación plástica representa,
sabemos que un debuxo, unha escultura, un relevo, unha pintura ou un gravado nacen para representar algo, polo tanto son creacións especulares
ou, máis propiamente, reflexivas. A historia da arte
ten explicado cumpridamente que, independentemente da nosa capacidade para entender a mensaxe inscrita nunha forma, toda forma con-forma
unha representación e, polo tanto, reflicte algo ou
a alguén. Un cervo paleolítico ou unha inscultura
rupestre da idade do bronce reproducen unha realidade con veracidades e certezas aparentes e con
claves para a súa comprensión coñecidas só para
o creador ou creadores da forma creada e para as
xentes implicadas no universo cognitivo dos artistas construtores da forma, sempre e en cada caso,
determinada.
Gombricht (1985:187-189) destacou a tensión
observada na evolución das artes cando os estilos
artísticos e os criterios que os disciplinaban provocaban a confrontación entre forma e norma. Fronte
á libertade da primeira para adoptar as singulari-

dades que producían os creadores, a segunda trataba de impoñer as reglas que calificaban a corrección ou a incorrección dun estilo artístico: regola,
ordine, misura, disegno e maniera eran categorías
canónicas que Giorgio Vasari (1511-1574), seguindo a Vitruvio, coidaba sustantivas para calificar
unha obra de arte e, dende a perspectiva clásica
do Renacemento, para descalificar a arte bárbara
do Gótico, dexeneración nacida alén dos Alpes e
obra dos «godos», produtores de formas arquitectónicas ‘depravadas’. Cando no Século das Luces a
reivindicación da antigüidade e dos patróns clásicos motivaba o desenvolvemento de clasificacións
e a etiquetaxe dos ‘tempos escuros’ do medievo,
teóricos e anticuarios ingleses atribuíron á dominación normanda a responsabilidade de corrixir
as nefastas copias da arte clásica realizadas nos
tempos do imperio saxón (o románico), xustificando con iso a emerxencia do estilo gótico. De igual
maneira os «clasicistas», ancorados nunha norma
que, en palabras de Gombrich, elabora Vitruvio
(sen coñecer máis forma que a clásica do mundo greco-latino) e asume no século XVI Vasari,
coidaron unha deturpación as formas barrocas e
rococós. Para un semiólogo a norma sería un paradigma, un modelo ou corpiño que limita o número de combinacións que unha nova forma propón
para ofrecer unha representación alternativa. Pero
ambas nocións, norma e forma, se interpelan pero
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igualmente se interpolan, pois non captamos ade- e os axentes sociais de toda caste que se mesturan
cuadamente unha idea ou paradigma se non toma no proceso creativo e nos escenarios habilitados
corpo efectivo nunha representación concreta e para a difusión, a comercialización e o consumo
das artes.
ben definida (sintagma).
As artes que se interpoñen na análise da fotoPero as artes teñen tanto de exploración como
de interpretación, coa diferenza de que o creador grafía son, naturalmente, as artes visuais, hisestá máis interesado e concernido pola primeira toricamente supeditadas ao sentido da vista. A
e o público, a xente que mira ou toca unha obra noción de arte plástica obedece a toda creación
plástica só pode compartir a segunda. Os extremos compartida por varios sentidos e, ao tempo, ás
heurístico (búsqueda) e hermenéutico (interpreta- manifestacións creativas dependentes dunha
ción) das artes plásticas xogan con paradigmas materia e duns dispositivos capacitados para
(modelos) e actúan con sintagmas (contextos). E transformala. Interésanos aquí fundamentalmenpara interpretar doadamente unha obra artística te a expresión plástica bidimensional representanto o operator (autor/creador) como o spectator tada maioritariamente polo debuxo, a pintura,
(a xente/o público) teñen que compartir unha cer- o gravado e a fotografía: as artes da mirada e,
ta complicidade coas claves do modelo e sentíren- ocasionalmente tamén, do tacto e doutros sense concernidos pola norma que o sustenta e, ao tidos que poden captar aspectos máis ou menos
tempo, estar motivados e «na onda» do contexto tanxenciais que forman parte destas creacións
que reina no tempo e no lugar da obra creada e artísticas. Nos últimos vinte e cinco anos difeproposta. De modelos e de contextos cómpre falar rentes museos europeos e norteamericanos
cando examinamos unha obra artística e cando ensaiaron varias fórmulas para extender a accedesexamos relacionar a súa forma cos postulados sibilidade das obras de arte a distintos colectivos
normativos de referencia. For- 1 A crónica destes ensaios faise en: Bour- de discapacitados. Tratábase de
mas e normas operan baixo con- geois-Lechartier, M. (1991): «An introduction verificar que as artes ‘visuais’
to art as a means to a therapy to be practidicións sociais específicas que sed by disabled and non-sighted people»; podían transmitir outras imaxes
implican un marco ou contexto e Grandjean, G. (1991): «The blind and museu- e habilitar outras canles para
ms: choosing works of art for tactile observaun enlace coa sociedade concer- tion»; Weisen, M. (1991): «Arts an the visual transmitir significados e dárnida, integrada necesariamente handicap. A role for the associatios for the lles un sentido, máis universal
polos creadores, os espectadores blind, the museums and art associations and e complexo, a estas creacións1.
the official cultural authorities»; Corvest, H.
(1991): «The new technologies in the service
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cias, cousa connatural a todas as
A fotografía, tanto a realizada
artes. A diferencia é que a fotocon tecnoloxía mecánico-anagrafía penetra en territorios poulóxica como a máis recente con
co explorados que a inmediatez
tecnoloxía dixital, entrou de
da técnica fotográfica favorece.
maneira decisiva no decurso
O ollo mecánico constitúese en
do século XX a formar parte das
obxectivo indiscreto e itineranartes visuais, operando como
te que pode solventar eivas e
contrapunto vigoroso da pintura
e o debuxo, chegando a cuestio- A inmediatez da cámara capta a conxunción problemas de luz e de enfoque
instántanea de varios fenómenos climáticos.
con menores servidumes que as
nar coxunturalmente as expreAna Gil – Serie Lindes abioticas.
sufridas polo pintor. A versatilisións realistas da pintura figuradade crecente das cámaras e o
tiva no século XIX. Umberto Eco
(1985:191) fala desta cuestión e do impacto da seu avance tecnolóxico progresivo ofrece cada vez
fotografía no ámbito da comercialización da pintu- máis posibilidades técnicas e meirande axilidade
ra, chegando a suxerir unha hipotética, aínda que ao operator que mira e observa con insistencia os
discutible, relación causa-efecto entre a extensión máis variados aconteceres e as distintas realidades
da nova tecné (tecnh) –utilizamos o termo grego de persoas, paisaxes e situacións. A fotografía e
no dobre sentido de arte e de técnica– e a apari- a súa socialización abriron un campo extraordinación e desenvolvemento das artes que proceden á rio ao practicante profesionalizado e promoveron
deconstrución das formas figurativas (impresionis- a emerxencia de afeccionados, moitos deles pioneiros na innovación estética e,
mo, puntillismo, cubismo, expreof visually handicapped visitors to museums».
sionismo e abstracción).
En Museums Without Barriers. A new deal en boa medida, responsables da
O propio Eco (1985:192) pon for disabled people. London. Fondation de consagración da fotografía como
France-ICOM-Routledge. Existe tradución ao
de manifesto a relación entre a castelán: (1994): Museos abiertos a todos los arte. A socialización da fotografotografía como acción creativa sentidos. Acoger a las personas minusválidas. fía foi amplamente examinada
e o voyeurismo como compor- Madrid. Fondation de France-ICOM-ONCE-Mi- por numerosos autores, nomeanisterio de Cultura. Posteriormente diferentes
Walter
Benjamin
tamento humano, intimamente publicacións especializadas, nomeadamente damente
ligado á curiosidade e motivado CURATOR. The Museum Journal (California. (1992), Gisele Feund (2001),
Academy of Sciences), teñen tratado a cuespola busca de novas experien- tión da acesibilidade das artes, en particular, Pierre Bourdieu (2003) e, entre
e dos bens culturais, en xeral, para distintas
tipoloxías de discapacidades físicas e mentais.
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nós, Manuel Sendón e Xosé Luis Suárez Canal2, e a doutrinal para as artes que supere a súa condición
fotografía ocupa e preocupa a innumerables salas mecánica e as eleve ao estatus de ‘tecné’ e de
de exposicións e a moitos museos de artes plásti- ‘ciencia’, convertindo a idea platónica (Nascimento, 2013:61-64) nun deseño (paradigma), suxeito
cas e de arte contemporánea.
As relacións entre o texto escrito e a imaxe a normas e parámetros definidos.
Panofsky (1980:53) móstranos o angular do
teñen un percorrido longo que parte do mundo
antigo cando Horacio na súa Ars Poética («Epistola canon estético que os tratadistas renacentistas
ad Pisones») pon de manifesto a corresponden- aplican ás esixencias de beleza para toda obra de
cia entre as artes, nomeadamente a poesía e a arte e recorre a L. B. Alberti (1404-1472) que dicía
pintura, expresada baixo o lema «ut pictura poe- que «a beleza consiste nun certo acordo e harmosis». A equidistancia ou a prevalencia entre a arte nía das partes cun todo […] e estas harmonizarán
da palabra e a arte da imaxe por excelencia foi sempre que […] tamaño, finalidade, carácter, cor
obxecto dun debate no que participaron, do Rena- […] concorden nunha única beleza»; concordancia
subordinada á lei absoluta da
cemento á Ilustración, numero2 Non poderíamos hoxe explorar outros camisos artistas e teóricos da obra ños na análise da fotografía en Galicia sen a natureza. Probablemente Platón
literaria e das artes plásticas. aportación decisiva destes dous estudosos. cuestionaría a fotografía precisaUnha figura clave na defensa e As súas monografías do Centro de Estudios mente pola súa capacidade para
Fotográficos (con sede en Vigo) e outros tradifusión da proposición horacia- ballos relevantes deixaron o carreiro libre de reproducir tal como é a realidana foi o pintor e teórico portu- mato. Cómpre salientar aquí as publicacións de, como cuestionaba a condiseguintes: Sendón, Manuel (1993): «A fotogués, de orixe holandesa, Fran- grafía», en VVAA, Informe da Comunicación. ción estética das artes plásticas
cisco d’Olanda (ou de Holanda), Santiago. Consello da Cultura Galega; Sendón, que facendo unha representaManuel (1998) Imaxes na penumbra. A fotoautor da obra Da Pintura Antiga grafía afeccionada en Galicia, 1950-1965.Vigo. ción sensible e mimética (mimh(1548), seguida dunha segunda Edicions Xerais de Galicia; Sendón, Manuel tikh tecnh) do mundo corpóreo
(1998a): «Notas sobre a fotografía galega
parte coñecida como Diálogos e os arquetipos da representación». GRIAL, eran incapaces de achegárense
de Roma (1549). O tratadista 139, tomo XXXVI, pp. 529-548; Sendón, M. ao paradigma, á idea que camiportugués desenvolve os pre- e Suárez Canal, X.L. (2010): Pano de Fondo. ña cara a nocións idealizadas da
Achegamento á fotografía de estudio. Centro
supostos e reflexións de Leon de Estudos Fotográficos. Vigo. É igualmente realidade (Panofsky, 1980:14Battista Aberti (1404-1472), aconsellable a consulta de: Acuña, X. E. e Cabo, 16). Aristóteles facilitaría unha
X. L. (2008): Galicia en la memoria. Crónica
orientados a configurar un corpo fotográfica 1882-1960. A Coruña. La Voz de apertura máis eficaz do anguGalicia, e Vaqueiro, V. (1998): «Morte e fotografía». GRIAL, 139, tomo XXXVI, pp. 475-488.
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lecer, en tensión permanente,
lar, porque a idealización do
sobre a arte da palabra, pero a
mundo e, neste caso, das artes
fotografía xoga cunha dificultavisuais non respondía para el a
de específica derivada dos efeccategorías metafísícas, senón a
tos técnicos de novo invento: a
patróns existentes na conciensúa capacidade para reproducia do espíritu humano que se
círense.
reflicten nas representacións
Debémoslle a un dos grandes
das artes e tamén, por que non, A fotografía, expresión da relación ut pictura
poesis da contemporaneidade.
antropólogos
do século XX, Clauda fotografía.
João Madureira – Poldras
de Levi-Strauss (1994) a redacQue papel adopta a fotografía
como enxeño mecánico e como dispositivo para a ción dun interesantísimo ensaio sobre as artes,
creación de formas? Que equilibrio mantén a foto- no que fai unha análise polo miúdo da mirada, da
grafía como creación sometida ou concernida por palabra e da escoita a través das obras de Poussin,
normas estéticas e por presupostos técnicos-ins- de Diderot e de Rameau. Fala Levi-Strauss, antrotrumentais? Falamos, naturalmente, do acomodo pólogo avant la lettre, de sincretismo das artes e
da imaxe producida polas cámaras fotográficas a comeza o ensaio sinalando que trala sensibilidade
unha tradición artística e normativa secular, pou- de Marcel Proust agóchase a impronta da música
co preparada para aceptar os resultados do novo de Schubert, Wagner, Cesar Franck, Saint-Saëns
enxeño e para recoñecerlle un status artístico e Fauré, e as impresións visuais de Elstir, Manet,
asimilable ás expresións propias da «ut pictura Monet ou Patinir. Engade este pensador, estruturapoesis». Entenderiamos facilmente que tal reco- lista a fin de contas, que un sincretismo intemporal
ñecemento fose máis doado para Leonardo, para percorre o imaxinario propio (reflexo do colectivo)
Miguel Anxo ou para Francisco d’Olanda que para do autor de À la recherche du temps perdu. PreHoracio, ou sexa para uns clasicistas renacentes e tende Levi-Strauss que nos decatemos da conexión
non para un poeta da antigüidade clásica. Leonar- entre as artes e, conseguintemente, das estrutudo entusiasmaríase co novo enxeño, Miguel Anxo ras mentais que mesturan de xeito racional e, ás
amosaría curiosidade e Francisco d’Olanda teori- veces, insconsciente, as imaxes do son, do texto e
zaría sobre a potencial ‘locuacidade’ das novas da mirada. Porque todas son imaxes, pero estruimaxes. A pintura do renacemento logrou preva- turadas en soportes, linguaxes e códigos diferen-
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ciados. No epígrafe que pecha o libro móstranos
o antropólogo de sociedades alóctonas como nas
sociedades sen escrita, e polo tanto sen textos,
todo se traduce con meirande facilidade en imaxes
que, transmitidas mediante relatos orais, evocan
sempre escenas e imaxinarios plenamente visuais.
Utiliza como referencia explicativa varias lendas
das comunidades amerindias, lembrándonos que
os indios tsimshian da costa do Pacífico canadiano
(1994:124) ubicaban a pintores e escultores nunha
categoría social diferenciada sendo altamente estimados. Pero tal fenómeno adopta trazos universalmente compartidos e todos podemos ‘ver’ como a
crenza relixiosa e a experiencia festiva conforman
un mundo de imaxes, onde o sobrenatural se transmite mediante analoxías visuais e a plasticidade e
a cor informan a festa profana e a relixiosa. A pintura e a escultura serviron durante séculos á educación cristiana e nas relixións iconoclastas as imaxes
transmítense mediante ideas e analoxías visuais.
Describe Levi-Straus (1994:15) nesta obra que
Poussin (1594-1665) realizaba unha caixa na que
colocaba unhas figuriñas de cera envoltas en papeis
mollados que plegaba logo coa axuda dun pauciño; seguidamente perforaba a caixa en varios puntos polos que pasaba a luz para iluminar a escena
segundo a súa conveniencia, o que escenificou anos
atrás a National Gallery de Londres. Este ensaio particular de «cámara escura» tiña o seu precedente

máis elaborado en Leonardo da Vinci e a historiografía da arte describe o arremedo de cámara escura utilizado con frecuencia polo pintor holandés Vermeer (1632-1675) para lograr iluminacións virtuais
da composición que estaba a realizar.
A noción de imaxe que ilustra o antropólogo
francés transcende os límites do visual comprendido como experiencia ocular, pero resulta fecunda
a súa análise para entender que comprensión e
visión (sensu lato) son nocións estruturalmente
conectadas e inseparables dunha consideración
universal dos mecanismos de percepción que
comparten os seres humanos.
FOTOGRAFÍA e ANTROPOLOXÍA
Un encontro necesario
A relación entre fotografía e antropoloxía atopámola xa no século XIX (Naranjo, 1998), pero o
debate entre o texto etnográfico e a linguaxe fotográfica cobrou intensidade despois de 1960. Diferentes autores de distintas disciplinas –filósofos,
ensaístas, semiólogos, fotógrafos e antropólogos–
terzaron neste debate, defendendo ou cuestionando a fecundidade da imaxe fotográfica para ofrecer unha lectura propia e debidamente axeitada
ás ciencias sociais. Foron os ensaístas e filósofos
os que adubaron gabias para fertilizar os campos
nos que podían florecer relatos e interpretacións
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vizosas, convertibles en textos etnográficos ou en
reflexións sociolóxicas.
Debémoslle, sen dúbida, a Walter Bejamin
(1892-1940) as primeiras proxeccións sobre o
fenómeno da fotografía e a redacción dos textos
máis lúcidos para ligar o novo enxeño coa sociedade. Sociedade formada polos creadores de
imaxes fotográficas, polos consumidores desas
imaxes e polos intérpretes, curiosos ou interesados na locuacidade inherente á imaxe producida
por unha cámara mecánica. Benjamin foi o primeiro en sinalar de xeito ben explícito a capacidade do ollo mecánico para salientar aspectos do
orixinal retratado, imperceptibles moitas veces
para o ollo humano. Fala das copias ampliadas,
do retardador e doutros procedementos que
desvelan e iluminan o que semellaba escuro
ou sombrizo para a mirada humana. A fotografía despraza momentos, ambientes e persoas do
seu ‘locus’ habitual a ubicacións novas, inéditas
ou impensadas, cousa que tamén podían facer
o debuxo, a pintura e o gravado, pero sen multiplicar, coa eficacia do laboratorio fotográfico, o
número de réplicas. Incide Benjamin no asunto
da condición de ben reproducible da fotografía,
que lles concede a un acontecemento, a un lugar,
ou a unha figura humana o don da ubicuidade. A
fotografía é representación, cousa que comparte coas artes plásticas historicamente coñecidas,

pero o que non comparte con elas son as condicións de produción e reprodución das imaxes,
que inclúen a singularidade técnica da fotografía
e as formas e actitudes que un fotógrafo adopta para escoller un obxecto e obter unha imaxe.
Benjamin (1992) analiza o desenvolvemento da
fotografía con relación ás vangardas, anotando o
seu carácter de fenómeno privilexiado, derivado precisamente da capacidade de reprodución
das imaxes, peculiaridade técnica que subverte
as condicións de recepción da arte e favorece a
súa difusión masiva con consecuencias revolucionarias. Estas consecuencias explican, segundo
a esexese de Benjamin realizada por Eduardo
Cavada (2006:19), que o fenómeno da fotografía
«[...] no concierne sólo a la historiografía, a la
historia del concepto de memoria, sino también
a la historia general de la formación de los conceptos […] Lo que se pone en juego aquí son los
problemas de la memoria artificial y de las formas modernas de archivo, que hoy afectan todos
los aspectos de nuestra relación con el mundo,
con una velocidad y en una dimensión inédita
en épocas anteriores». Se interpretamos a aportación de Benjamin como un avance innovador
para esclarecer o vínculo entre ‘reprodutibilidade
técnica’ e ‘memoria’ (rexistro colectivo e rexistro
individual), podemos ponderar a orixinalidade e
o alcance do pensamento deste autor.
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Unha referencia significatimudanzas na paisaxe urbana.
va no camiño de converxencia
Moitos anos despois o antroentre fotografía e antropoloxía
pólogo
arxentino-mexicano
sae da pluma de Benjamin canNestor García Canclini e varios
do distingue o valor de exhibicolaboradores botarán unha
ción do valor cultural (1992:31)
ollada etnográfica á cidade de
–entendido no sentido antropoMéxico a través dunha viaxe
lóxico que hoxe lle atribuímos–,
espazo-temporal pola urbe de
e cando sinala o significado
1940 e pola megalópole actual.
que cobra a disponibilidade das
Utilizando fotografías e practifacianas dos seres queridos e a
cando o método da foto-elicidemanda que isto provoca do
tación3 varios grupos de viaxeiO álbum familiar, relicario de vivencias,
fotógrafo profesional, ao que sentimentos e afectos. Xosé Piñeiro Priegue ros –taxistas, policías urbanos,
«Esteirán» - Familia na cociña durante a
se lle encarga o retrato de indirepartidores de mercadorías,
celebración dun banquete de voda, 1969
viduos, familias ou grupos de
estudantes, nais, comerciantes
amigos que pasan a integrar o relicario de afec- ambulantes e automobilistas de clase media–
tos no que se mesturan lembranzas e identidades. relatan a súa travesía pola cidade de hoxe conFala de confrontación entre o significado artístico trastada coas imaxes do pasado. A cotidianeidade
da foto e o seu carácter de imaxe que agocha sen- é o fundamento do relato construído e as imaxes
timentos e vivencias, trala de corpos e caras. Mais fotográficas, comparadas coa experiencia visual
«cuando el hombre se retira de la fotografía, se da vida presente, a urdime que tece a trama da
opone entonces […] el valor exhibitivo al cultu- interpretación coral producida polo etnógrafo e os
ral». Remite neste caso ao exemplo de Agtet, o seus informantes (García Canclini, Castellanos e
gran fotógrafo parisino de comezos de século XX Mantecón, 2013).
e da súa serie de fotos sobre a capital francesa,
Benjamin (1992:31-32) detecta igualmente a
baleiras de persoas e máis atentas ás rúas cos seus reconquista que a linguaxe escrita fai do espazo
recunchos e establecementos comerciais. Fala da fotografía cando revistas e xornais xeralizan a
Benjamin neste caso de foto histórica, na medida inclusión de fotografías condicionadas ás prescrien que observando esas imaxes decatámonos das cións e mensaxes que os textos, achegados como
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pés de foto, emiten, e engade
fecunda tal distinción se penque o cine falado converterá en
samos no etnógrafo como openorma de obrigado cumprimenrator, autor polo tanto das súas
to a presenza do texto oralmenfotografías nunha investigación
te gravado. Novamente, como
de campo ou nunha reportaxe
nas prescricións estilísticas das
determinada; aquí o etnógrafo
artes «clásicas», a norma conunifica a mirada do creador dundiciona hexemonicamente a
ha imaxe coa mirada do que
Espazos baleiros de xente, pero imaxes de lugares
forma.
pretende interpretala logo de
que nos falan da mudanza nas paisaxes. Bruno
Area - Sin Título 2002
Outros ensaístas, pensadores
seren producida. Pero o etnóe semiólogos abriron fiestras
logo ou o antropólogo (mutatis
orientadas ao nacente, estimuladoras dun amen- mutandis) está tamén interesado pola percepción
cer renovado para promover o encontro entre a que teñen dunha imaxe outros observadores,
fotografía e a mirada etnoantopolóxica da imaxe. aqueles que a consumen ou se apropian dela pola
Podemos atribuirlle tal recoñecemento a autores súa proximidade ao feito fotografado. Pensemos
como Roland Barthes, John Berger ou Susan Son- neste caso nos álbums familiares4, nas reportaxes
tag. A Barthes debémoslle un conxunto de nocións dun acontecemento concreto ou na serie foto-pue de termos enormemente 3 O método da foto-elicitación é definido blicitaria encargada por un
suxestivos para unha mirada por Marcus Banks como un «método directa- medio público ou privado. Penmente orientado á comprensión e utilización.
etnográfica sobre a fotografía. As Implica o uso de fotografías para provocar semos igualmente nos docunocións de operator e de specta- comentarios, lembranzas e discusións durante mentos fotográficos en xornais
unha entrevista semi-estruturada. Exemplos
tor (2003:14-20), que disocian a concretos de relacións sociais ou culturais e revistas e na recepción, valofunción creadora e produtora de reflectidas nas fotografías poden ser o funda- ración e opinión que crean os
mento de debates máis amplos e xeralizados;
fotografías do papel de observa- polo contrario, memorias difusas poden [ante medios de comunicación entre
dor/consumidor de imaxes, inte- unhas fotografías] achegármonos a aspec- os seus lectores/visualizadores.
tos moi definidos e desencadear un fluxo de
resa á comprensión da fotografía concrecións e detalles» (Banks, 2001: 87-88);
O indicado promove un debaelaborada por fotógrafos e da deste interesante método de foto-entrevista, te presente nos traballos de
fotografía observada por etnó- que confronta unhas fotografías coas persoas antropoloxía visual e de fotoetque, por distintas causas, se sinten achegadas
logos. Pero resulta igualmente a elas falou en 1967 Jonh Collier, Jr. e posterior- nografía: a cuestión das fotomente Dona Swartz (1989) e Christian Papinot
(2007).
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grafías produto da acción de
operadores e observadores académicos (etno-antropólogos) e
aquelas outras fotografías feitas
por fotógrafos profesionais ou
afeccionados, sometidas posteriormente á visión e á “lectura”
por antropólogos distanciados
da produción das fotos examinadas.
Outras dúas nocións cheas de
fecundidade para os centíficos
sociais son a de ‘punctum’ –[…]
picadura, buraquiño, manchiña,
pequeno corte […] o punctum
dunha foto é ese azar que, nela,
me punza (e tamén me dana,
me desgarra […]– e ‘studium’ –
[…] a aplicación a unha cousa,
o gusto por alguén, unha sorte
de dedicación xeral […] É polo
Studium polo que me intereso por moitas fotografías, sexa
porque as recibo como testemuños políticos, sexa porque me
gustan como bos cadros históricos […]– (Barthes, 2003:27-31),
en certa maneira traslación da
idea de inmediatez (punctum)

Independentemente da autoría desta foto, o seu
potencial narrativo convida a todos, etnólogos
incluídos, a examinala e interpretala.
Alfonso Gorostiza, Varanasi, India - Falando en
prata V-4495-CMYK.

4 Este campo da fotografía privada provocou
o interese de sociólogos, antropólogos e historiadores. Para un achegamento á cuestión
suxerimos a consulta de Dornier-Agbodjan,
Sara (2004): “Fotografías de familia para
hablar de la memoria”. Historia, antropología
y fuentes orales. Nº 32, pp. 123-132; Ortiz
García, Carmen (2005): “Fotos de familia. Los
albumes y las fotografías domésticas como
forma de arte popular”. En Carmen Ortiz, C.
Sánchez-Carretero y A. Cea Gutiérrez (coords.).
Maneras de mirar. Lecturas antropológicas
de la fotografía. Madrid. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas; Lira Pousa,
L., Castro Ramil, B. e Llana, César (2005): “O
retrato fotográfico nas coleccións familiares de
Ribadavia e O Ribeiro”. En P. Iglesias (coord.):
Álbums para o reencontro. Ribadavia e os
ribadavienses III, Xunta de Galicia, pp.: 15-85.

e das nocións distintas de apreciación, observación e análise (studium). Barthes, como
semiólogo, detecta con presteza
a fertilidade da fotografía para
favorecer descricións etnográficas e faino examinando o traballo de Wiliam Klein, realizado
en 1959 en Moscova. Posteriormente incide nesta valoración o
antropólogo Luis Calvo (2005),
que se interesa pola fecundidade etnográfica da obra de varios
fotógrafos, nomeadamente Paul
Strand e o propio Klein.
Sen pretendelo propiamente,
Susan Sontag no seu coñecido
ensaio, adopta unha posición
fondamente crítica coa fotografía e cos fotógrafos. Enfronta a
cuestión da veracidade, asunto
que provoca a discusión entre
os etnólogos e que fai causa
da utilidade da fotografía como
soporte de narrativas etnográficas fiables e solventes: «En
el cuento de hadas de la fotografía, la caja mágica asegura
la veracidad y elimina el error,
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compensa la experiencia y
John Berger diríxese á fotorecompensa la inocencia» (Songrafía cunha actitude fondatag, 2005:82). Critica Sontag o
mente crítica, limitando o que
erro dos surrealistas, condicioa cámara retrata como unha
nados polas teorías freudianas,
apariencia e cuestionando a
que coidaban os contidos das
relación entre fotografía, relato
imaxes fotográficas atemporais,
e memoria: «[…] as fotografías
idealizándoas e dificultando a
non conservan en si mesmas
Para os veciños do encoro de Lindoso esta imaxe
súa comprensión do «tiempo esperta
significado algún, pois son apaa súa emoción, causa impacto (punctum).
mismo. Lo que vuelve surreal Para observadores máis distanciados o punctum riencias privadas de significado.
combínase co studium (curiosidade, interese,…).
una fotografía es su irrefutable
As fotografías non narran nada
Anxo Cabada - A morte.
patetismo como mensaje de un
por si mesmas […] conservan
tiempo pasado» (Sontag, 2005:83). Nesta apre- as apariencias instantáneas» (Berger, 1987:53).
ciación Sontag pon de manifesto unha cuestión Para el, só os moi achegados ao evento fotografaque a antropoloxía visual coida metodoloxicamen- do captan o seu significado e evocan as pegadas
te necesaria, a de recoñecer límites espazo-tem- ou anacos de lembranza que tal evocación esperporais nas imaxes para a súa mellor contextualiza- ta, fenómeno observable nos álbums familiares.
ción e interpretación. Finalmente a autora salienA antropoloxía como disciplina académica e a
ta a implicación do fotógrafo nos feitos retratados etnografía como investigación de campo decaou a súa tendencia a examinar ‘cientificamente’ táronse hai moitos anos da fecundidade da imaxe
a realidade que reproduce (Sontag, 2005:90-91), para subministrar información, construír coñecepostura que en antropoloxía estaría a cabalo da mento e elaborar relatos culturais sobre as socieantropoloxía aplicada e dunha etnografía implica- dades de xeito «ilustrativo». Pero a discusión
da, onde os parámetros da observación participa- aparece na actualidade máis entre etnólogos ca
da e do compromiso moralizante se confunden. entre estes e os profesionais e afeccionados á
Certamente esta cuestión incide enormemente, fotografía. A cuestión da veracidade da escena
hoxe, no fotoxornalismo que opera en zonas de fotografada e a credibilidade dos actores que se
inxustiza social, de confrontación política ou de sitúan no campo visual das imaxes constitúen
conflito bélico.
aspectos que deben ser doadamente peneirados.
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O soporte fotográfico precisa ofrecer a realidade
contrastada dunha natureza (social) incontaminada, carente de manipulacións que adulteren o
que debe reflectir unha imaxe que se considera
un documento veraz do feito ou acontecemento
que o fotógrafo mira e que a foto recolle e retrata.
Estas esixencias, conxugadas, terzan recorrentemente nos debates abertos para sancionar científicamente o método de observación e análise da
antropoloxía visual.
Para algúns autores o que interesa nunha foto
non é tanto coñecer a súa verdade intrínseca como
examinar como se reflicte o que mostra a imaxe.
Cando se aplica este criterio diante de fotografías de autores que non son, nin o pretenderon,
etnógrafos, ponse de manifesto tanto o asunto da
veracidade da foto como a vontade coa que foi
tirada e a intencionalidade do seu autor (Becker,
2007:33): «os fotógrafos saben pertinentemente que as imaxes non representan máis ca unha
pegada, coidadosamente escolleita, do mundo
real […] Saben que as opcións tomadas –elección
do momento, do lugar e das persoas, da distancia
e do ángulo, do encadre e da tonalidade– logran
na súa combinación un efecto completamente
diferente do que terían logrado eleccións diferentes a partir da mesma realidade […]» Na conclusión a este artigo, Becker sinala que o debate
sobre a veracidade obríganos ante todo a analizar

as prácticas utilizadas, tanto na fotografía como na
totalidade das ciencias, coa finalidade de coñecer
e aproveitar as experiencias dos dous dominios (o
fotográfico e o científico) e poder establecer, desta
maneira, as xeralizacións e conclusións procedentes. Para moitos investigadores a fotografía é «un
modo de representación específica ancorado nas
prácticas e relacións sociais […] da contemporaneidade», onde «o suxeito fotografado […] adopta o estatuto de documento e de fonte de información útil para o historiador e para o etnólogo»
(Conord, 2007).
François Laplantine (2007:47-49) establece unha
diferenza entre facer visible e mostrar considerando que nunha foto ou nunha pantalla vemos só
un fragmento do mundo, escolleito nun momento
concreto, que deixa ver un aspecto de realidade
–gradual, procesual ou coxuntural– e que, precisamente pola súa concreción e particularidade, forma parte visible dunha multiplicidade de perspectivas. Defende o vínculo entre fotografía e autoridade etnográfica ao dicir que: «Dun etnógrafo dise
que é un “observador” e non un auditor/oidor.
Fálase igualmente da ‘visión do mundo’, de ‘punto de vista’, de ‘mirada’, e de ‘ollares cruzados’».
Ata 1990 soamente algúns escasos traballos de
antropoloxía consideraron debidamente a relación entre a fotografía e as distintas realidades
sociais. De particular interese e incidencia son
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os traballos de John Collier, Jr.
XIX por Frei Rosendo Salvado
(1967), Jean-Pierre Terrenoire
(Vázquez Varela, 2001) e no XX
(1985), Philippe Bonnin (1989)
por José Suárez, autor de reporou Albert Piette (1992) que
taxes sobre La Mancha, a Pataconfirman o desenvolvemento
gonia e o Xapón (Suárez Canal,
dunha disciplina que outorga á
1998:560-562).
imaxe fotográfica a condición
A necesidade de obter rexisde instrumento de investigación
tros e documentos visuais –
autónomo para a comprensión
fotográficos e fílmicos– para o
do mundo contemporáneo e da
desenvolvemeto de accións e
súa historia. Relevantes sínteses
programas de investigación en
sobre esta cuestión (Naranjo, Anaco dun lugar e parte visible de moitos espazos antropoloxía visual e a oportunie perspectivas.
1998) mostran a emerxencia
dade de construír centros docuAugusto Guedes Pacheco - Rúa do Paxaro,
Ourense
–
1960
temperá dunha sensibilidamentais e institucións que forde etno-fotográfica en Europa
men bases de datos e coleccións
xa no século XIX e Luis Calvo
visuais (fototecas e filmotecas)
5 A serie de exposicións cos seus correspon(1998: 135-141) dá conta da dentes catálogos, baixo o título Álbums para o é solidamente argumentada
precoz formación (1915-1930) Reencontro (coa sección “Ribadavia e os riba- por Sorenson (2003). O comedo Arxiu d’Etnografía i Folklore davienses”) contou con sete mostras e outros tido patrimonial e institucional
tantos catálogos. Desta tarefa falan Prado,
de Catalunya (AEFC), sen corres- Santiago e Llana, César (2007): “Ribadavia y do que fala Sorenson asúmeno
pondencias análogas no resto los ribadavienses. Imágenes desde la antropo- en Galicia varios centros, destalogía visual”. Ankulegui. 11, pp.: 55-68. A colada Península Ibérica. En Galicia boración entre o Arquivo do Reino de Galicia cadamente o Arquivo do Reino
atopámonos con significativos e o Museo Etnolóxico no campo da fotografía de Galicia, o Centro Galego das
vémola en Castro Ramil, B. e Llana, C. (2004):
exemplos dunha episódica e dis- “Imaxes de Galicia no primeiro tercio do século Artes da Imaxe (CGAI), o Concecontinua relación entre etnogra- XX”. En Imaxes de Galicia: Foptografía Etno- llo de Vigo, os arquivos histórigráfica (Homenaxe a Xaquín Lorenzo). Santiafía e fotografía (Llana e Sierra, go de Compostela: Xunta de Galicia. pp. 219- cos provinciais e varios museos,
2014) con casos pouco destaca- 238; e Sierra, X. C. Castro Ramil, B. e Llana, C. nomeadamente o de Pontevedos dunha etno-fotografía alóc- (2004): “Valoración fotoetnográfica dos fondos dra, o Museo do Pobo Galego e
fotográficos do Arquivo do Reino de Galicia”.
tona, representada no século En Imaxes de Galicia: Fotografía Etnográfica o Etnolóxico de Ribadavia5.
(Homenaxe a Xaquín Lorenzo). Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia. pp. 17-36.
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A Fotoetnografía como método de elaboración
de relatos etnográficos

vínculo entre tempo e memoria (Fernández Llamazares, Lista, Sendón e Suárez Canal, 2004).
Dende o momento de inicio da antropoloxía
A fotografía é por natureza marco. O fotógrafo, visual e da fotoetnografía a cuestión do marco,
ou a fotógrafa, enfoca, ilumina, encadra un obxec- considerada dende a perspectiva indicada, supón
to, un lugar, un ambiente, un acontecemento ou unha cuestión relevante. O fotógrafo como operaunha figura humana e ao facelo limita e encerra tor ten unha intención, repentina ou programada,
(nun campo visual) o escolleito polo seu ollo, par- e decide actuar disparando a súa cámara cara a un
ceiro e cómplice da súa cámara. Polo tanto institúe obxecto definido, pero a imaxe obtida existe fóra
un marco que, para a fotografía como arte, non da cámara e, polo tanto, estaba ou está aínda fóra
se diferencia moito do encadre ou do enmarque da foto tirada. Cando falamos de enlace facémolo
realizado polo autor dunha pintura ou dun debuxo. dende a perspectiva da antropoloxía reflexiva que
Para a perspectiva etnoantropolóxica a foto enga- nos fala do marco como un dispositivo de mediade, á noción de marco como límite do enfocado, a ción entre fenómenos illados ou enguedellados,
idea de marco como enlace entre o campo visual pero cognitivamente conexos. Os antropólogos e
do que se apropia a fotografía tirada e a realida- os sociólogos da reflexividade atopan precedentes
de que se sitúa fóra de campo6; realidade conexa sólidos da teoría da mediación na frame-analysis
pero ausente da imaxe obtida e que resulta nece- significativamente ligada á figura de Gregory Batesaria para interpretar antropolóxica ou socioloxi- son, compañeiro e colega de Margaret Mead e asicamente unha foto e para captar os seus diversos nante con ela da primeira gran monogafía fotoete plurais significados. As ausencias son os silen- nográfica, editada o ano 1942. A frame-analysis
cios da fotografía, cuestión visualizada e analizada é unha expresión enunciada por Erwin Goffman
na exposición Ausencias e Memoria, montada o (2006 [1974]) para mostrar a natureza das inteano 2004 en Compostela e onde 6 Esta noción é desenvolvida por Fernán- raccións que se producen entre
Manuel Sendón examina o papel dez Abades, P. e Prado Fernández, P. (2012): as persoas na súa vida cotiá.
da memoria na fotografía como «Pacheco, ausencia e fóra de campo». GRIAL., Para ilustrar a fenomenoloxía
194, Tomo L, pp. 127-135 , para examinar
unha apariencia, unha modalida- varias imaxes do Arquivo Pacheco de Vigo, destas relacions, Goffman utilide ou unha memoria alternativa relativas á ausencia e á morte. Temática esta zou o teatro e o cinema, debido
tratada nunha monografía por De la Cruz
e Xosé Luis Suárez establece o Lichet, V. (2013): El retrato y la muerte. La tra- á relevancia do encadre como
dición de la fotografía post-mortem en España. Madrid. Temporae.
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dispositivo de mediación e de
fica de forma analóxica a como
contextualización dos vínculos e
funciona o silenzo na música,
interdependencias que afectan
segundo ‘vemos’ ou escoitamos
aos protagonistas, que tecen a
na obra de compositores como
trama social mediante urdimes
Anton Webern (Sierra Vázquez,
construídas por eles, para eles e
2012:92-93).
entre eles.
A instauración no ámbito da
Pero o que resulta de especial
antropoloxía dunha especialiinterese para ver a fotografía
dade fotoetnográfica aproveita
como dispositivo de enlace e,
confesións e actitudes como
ao tempo, como marco é o proas expresadas por Henri Carposto por Vincenzo Padiglione
tier-Bresson: «Son visual […]
Os ausentes, os que se sitúan ‘fóra de campo’,
(1999) dende a antropoloxía son o enlace necesario para comprender esta Observo, observo, observo.
Augusto Guedes Pacheco - Colexio
reflexiva. Este antropólogo fotografía.
Entendo a través dos ollos”
«Cardeal Cisneros», Ourense
coida oportuno, para elabo(Cherroux, 2014: 303). Desta
rar significados no proceso de
premisa ou, cando menos, duninterpretación etnográfica, dar pertinencia ao con- ha concepción semellante, parten autores como
texto da mediación, o que supón dicir que nunha Enmanuel Garrigues (1991) e André Rouillé en
fotografía ou nun documental fotográfico o marco Francia, ou Luiz Eduardo Achutti (2003) en Hispavisual que limita a imaxe obtida funciona, para- noamérica. Este antropólogo brasileiro, que rexislelamente, como un enlace coa realidade aparen- tra o termo fotoetnografía en 19977, reivindica a
temente excluída do campo fotográfico. O que se súa natureza documental, dicindo que «una fotoaprecia e o que se oculta nunha foto ou nunha grafía «documental» […] debe decir algo imporsecuencia fotográfica configura un límite significa- tante de nuestro mundo o sociedad, y hacernos
tivo que orienta a interpretación (etnográfica) da reflexionar sobre el mismo bajo determinado
propia foto ou dun documental
punto de vista […] nos ayuda
7 Termo cuñado no traballo publicado aquel
ou reportaxe. Esta concepción do ano (1997) e titulado: Fotoetnografia: um a percibir el mundo deshumamarco como enlace funciona na estudo de antropologia visual sobre cotidiano, nizado, liberando el contenido
lixo e trabalho. Porto Alegre: Tomo Editorial:
interpretación da imaxe fotográ- Palmarinca, que gozou de singular fortuna humano de las cosas» (Achutti,
extendéndose entre os etnólogos interesados
na antropoloxía visual.
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2003:4). Como vemos, traza un
ciente autoridade etnográfica
perfil do facer foto-etnográfico
(Hastrup, 2014.21-22), asunto
que se corresponde co humaque preocupa aos antropólogos
nismo documental atribuído
e que constitúe a cerna metodopor Suárez Canal (1998:552ss) á
lóxica da disciplina. A fonte de
obra de José Suárez.
información e os camiños para
O énfase documental dado
acceder a ela son aspectos que
por moitos etnólogos á fotomotivan a discusión, obrigando
A foto documental é sempre o xermolo dun
grafía esixe entendela como un relato.
á fotografía a pasar pola súa
Sergi Camara - Kos, Grecia. Chegada de
medio de observación e descri- refuxiados - Hotel abandoado Capitán Elías peneira.
ción da realidade que non semLuis Calvo (1998:6) expón
pre esixe da foto o carácter de certificado daquelo que a fotografía como medio de expresión artísque reproduce. Os mesmos etnólogos que inciden tica e, conseguintemente, como experiencia creano enfoque documental dado á fotografía, que res- tiva pode explorar o mundo dende perspectivas
ponde ao criterio descrito por Achutti, coidan nece- variadas e non sempre subordinadas ao docusario recoñecer a autonomía da imaxe fotográfica mentalismo clásico, recoñecendo que a sociedade
e do cine documental dentro da disciplina antro- actual ten outros medios, outras técnicas e outras
polóxica, entendendo que tal autonomía conleva inquedanzas que non debemos desbotar dende o
o recoñecemento adicional dunha linguaxe propia enfoque que nos ocupa. A imaxe invadiu practicaque a imaxe ofrece para construír narrativas dife- mente a experiencia cotiá de millóns de persoas
renciadas e complementarias á escrita e á palabra. que constrúen o seu universo particular e a súa
Garrigues (2000), Achutti (2004), Rouillé (1991), visión do mundo a través dos sistemas técnicos de
Bonnin (1989), no que respecta á fotografía, e produción, reprodución e transmisión de imaxes.
Paul Hockins (2003), Alan Lomax (2003) e outros, A imaxe constitúe hoxe un instrumento para a
con relación á imaxe filmada, debaten sobre o acción (Barbichon, 1994), promovendo actitudes e
potencial narrativo das diversas series e tipoloxías comportamentos plurais e diversos. E de maneira
de imaxes. O recoñecemento deste potencial especial, a imaxe cobrou a dimensión de signo con
narrativo non supón, sempre e en todo caso, que significantes globalmente difundidos e localmente
os documentos visuais estean investidos da sufi- compartidos, adoptados e adaptados á nosa viven-
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cia local, axudando a configurar
ou varias imaxes. Como Jürgen
un campo de significación que
Habermas ten explicado, toda
se expresa mediante cadeas de
acción comunicativa8, como parimaxes que nos dan sentido e
te da acción social, participa nos
que, ao tempo, producen e destres procesos que conforman a
envolven novas contradicións e
socialización: recepción de inforparadoxos. A construción virtual
mación para a reprodución cul(telemática e dixital) da imaxe,
tural, mecanismos de integraimaxe pode ser un dispositivo para a acción
o poder dos marcos icónicos da Asocial.
ción social, e desenvolvemento
Juan Carlos Tomasi - As vidas da Auga,
publicidade e a velocidade e Níxer - Médicos sen Fronteiras -We Are Water da personalidade e da identidaFoundation
multiplicación de imaxes artisde persoal. A imaxe hoxe perticamente creadas e de imaxes que cada persoa mea a trama capilar da acción comunicativa, forcrea decote, esixen das artes plásticas e visuais e, mando parte esencial do dispositivo cognitivo que
tamén, das ciencias sociais preocupadas pola «lec- organiza os marcos e os enlaces a través dos que
tura» e pola «visión» de imaxes, unha mirada nova se moven os diferentes ámbitos da realidade. A
e alternativa sobre esta cuestión e unha reflexión imaxe comparte coa palabra a condición de logos,
sobre os novos marcos e os novos enlaces. Con elemento central, polo tanto, da racionalidade
respecto a isto resulta moi acaída a anotación de comunicativa. A linguaxe acontece nun marco de
Bourdieu de que «la fotografía más insignificante accións inseridas nun complexo de interaccións
expresa, además de las intenciones explícitas de habitualmene entretecidas en procesos instruquien la ha tomado, el sistema de los esquemas mentais. A imaxe como unha linguaxe dotada de
de percepción, de pensamiento y de apreciación peculiaridades discursivas conecta e comunica a
común a todo un grupo» (1980:22), o que amplía experiencia coa acción. O seu entendemento está
o carácter limitado de ‘instantánea’ ou ‘pegada’ en plena concordancia con esa acción. A intercultuque Berger vía nunha fotografía,
ralidade ou a transculturalidade
8 A noción de acción comunicativa constitúe
só comprensible mediante as
da imaxe reside na súa condiun dos eixos centrais da filosofía habermasiareferencias contextuais e rela- na. Para un achegamento doado a esta noción ción de linguaxe non verbal, unicionais nas que se moven os pódese consultar Habermas, Jürgen (1985): versalizada polo foto-realismo
Conciencia moral y acción comunicativa. Baraxentes concernidos por unha celona. Ediciones Península; (2007): Verdad y dos foto-xornalistas e pola obra
justificación. Ensayos filosóficos. Madrid. Editorial Trotta.
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de grandes autores –Sebastião
Salgado, Cristina García Rodero
etc.– que reproducen nas súas
instantáneas a linguaxe non
verbal de individuos e comunidades (Collier e Collier, 1990:9).
Para os que cuestionan os
produtos visuais a partir da
súa veracidade dubidosa e falible poden aplicar a diferenza
que Habermas establece entre
verdade e validez. Sen dúbida unha imaxe pode presentar
serios interrogantes sobre a súa
veracidade –de forma ou de
contido–, pero artisticamente
(e tamén antropoloxicamente) interesa pola súa validez,

Instantánea ou pegada, a imaxe amplíase grazas
ao xogo de referencias que a contextualizan e
interpretan. Eduardo Teixeira Pinto - Bairro pobre

como forma aceptada ou como
documento suceptible de compresión e interpretación. Nuns
casos produce un impacto estético subxectivo, noutros facilita o
seu aproveitamento como fragmento dun relato ou como un
relato completo cando miramos
documentais ou reportaxes.
A fotografía como textualidade e como soporte de narrativas
visuais provoca, cada vez máis,
a polémica entre fotógrafos e
científicos sociais. E tal vez na
polémica descanse o seu interese, a súa virtualidade, a súa
cientificidade e, fundamentalmente, a nosa curiosidade…
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Curador Vítor Nieves

O Outono Fotográfico começa este ano uma nova parceria com outro festival: os Encontros de Agosto de
Fortaleza (Ceará, Brasil). Esta é a primeira ação nascida desta colaboração, e consiste em levar uma seleção
41°33
de trabalhos fotográficos de galegas e galegos para os
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apresentar no nordeste brasileiro.
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Baixo este nome juntam-se os ensaios de 9 artistas da
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Galiza, tratando de mapear a fotografia contemporâ°3
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nea galega.
36
.8"
Partindo de visões particulares bem diferenciadas vaiW
se criando um discurso unificador que explora os diferentes jeitos de proceder na criação fotográfica atual
na Galiza, e que mostra como os e as galegas habitamos a nossa
terra, documenta a relação que temos com o território e fala da
nossa identidade, que aliás não é uma maneira isolada pois é comum a toda uma cultura da galeguidade que exportamos ao mundo
e que deu em se chamar noutros pontos do mundo lusofonia ou
brasilidade.
Os conceitos de território e identidade estão muito unidos. Entendendo território como o conceito referido á paisagem intervinda
pelo humano, ou á contorna natural humanizada, o que descreve e
interpela transversalmente a identidade do povo que o habita. Uma
identidade condicionada por um País colonizado pelo alheio, o que
marca completamente o jeito de estar no mundo, portanto torna-se
visível em tudo quanto os e as galegas fazem, também na arte.
Galiza é no fundo uma periferia que poderia ter a ver com o status
do Ceará no Brasil.
Debaixo do guarda-chuvas do Território expandido podemos encontrar os ensaios que foram Prêmio Galiza de Fotografia Contemporânea nos últimos anos. Assim Daniel Díaz Trigo debulha uma
história própria tirada do seu caminho vital que mistura neste documental-ficção com a história familiar e a historia da sua comarca
onde a ditadura franquista foi muito dura conseguindo mudar tudo,
até as construções e os modos de vida.
Berto Macei trabalha num circo com um particular ponto de vista
e coa gramática própria do Film Noir, onde os contrastes, a decadência e as personagens criam uma confusão para achegar-nos um
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pequeno território que podemos extrapolar com aquele que habitamos na rutina diária.
Jose Romay toma a gramática visual dos New Topographics americanos para fazer um documental que nos expõe um território bem
diferente ao que sai nos postais da zona turística na que ele mora,
onde a cor cinza do cimento e o verde do mato não têm limites
diferenciadores, e o rural e o industrial se confunde banhado por
uma luz californiana que edulcora a dureza das suas fotografias.
Eva Díez, (Prêmio Galiza neste 2015) com uma linguagem muito mais
evocadora brinca coas imagens criando cenas oníricas e trata de resgatar a memória a través de vivendas das que só quedam ruinas.
Além dos Prêmios Galiza de Fotografia Contemporânea podemos
ver como dialogam outros trabalhos como o da Marta Moreiras
que documenta non só o território galego senão outros relacionados
com a Galiza desde uma perspectiva da identidade. Se calhar onde
se mostra claramente como nos influi o entorno é nas imagens de
Damián Ucieda que encena sem vergonhas todo aquilo que nos
fala Romay nas suas fotos.
Um trabalho mais íntimo e feito no entorno mais próximo, o da sua
casa materna no rural profundo é o do Luís Barreiro, o mesmo rural
que fotografa Luís Díaz a través dos palcos de música em decadência que nada nos falam das festas que puderam ter.
Podemos acabarmos na carga conceptual que aporta Carla Andrade na obra que vai construindo no seu vagar errante, que fotografa
[Continúa na páxina seguinte]

Daniel Díaz Trigo Eva Díez
Berto Macei
Luís Barreiro
Jose Romay
Marta Moreiras

Luis Díaz Díaz
Carla Andrade
Damián Ucieda

Daniel Díaz Trigo

Posesións para un esquecimento

Premio Galicia de Fotografía Contemporánea 2013

Museu da Indústria, Fortaleza, Ceará, Brasil, do 11 de decembro ao 30 de xaneiro
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habita-

desde um pensamento filosófico e faz uma constante procura da
Galiza nos países que nada têm a ver com o nosso.
Território expandido ademais de ser a exposição incluída na programação dos Encontros de Agosto (Fortaleza, CE, Brasil) que na edição
deste ano tive ao Outono Fotográfico como festival convidado, também vai ser uma exposição na Galiza, na cidade da Corunha. Na
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exposição deste lado do Atlântico ademais dos e das 9 artistas da
Galiza, também vão estar 9 de Portugal e 9 do Brasil, partilhando
a curadoria com a Ângela Ferreira, diretora dos Encontros da Imagem (Braga, Portugal) e a Patrícia Veloso, diretora dos Encontros
de Agosto (Fortaleza, Brasil).
Vítor Nieves. Fortaleza, dezembro 2015
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Berto Macei
Le cirque noir

Premio Galicia de Fotografía Contemporánea 2014
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Jose Romay

Rururbania Salnés

Premio Galicia de Fotografía Contemporánea 2014
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Eva Díez
Renacer

Premio Galicia de Fotografía Contemporánea 2015
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Luís Barreiro
Extraña beleza
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Carla Andrade

Llueven manchas de tiempo

T E R R I T Ó R I O E X PA N D I D O

T E R R I T Ó R I O E X PA N D I D O

SECCIÓN OFICIAL

41

Luis Díaz Díaz
Caixas de música
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Marta Moreiras
Crop circles
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Damián Ucieda
Untitled#11
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PERIFERIAS da fotografía
na Colección Alcobendas
Curadoría: José María Díaz-Maroto e Vítor Nieves

Ao longo dos case dous séculos dende a invención da fotografía a
investigación sobre o control e manipulación da luz non cesou, o
estudo e desenvolvemento da escritura con luminosidade segue a
ser perseguido sen cesar; no actual momento de explosión dixital
todo segue un mesmo proceso, descubrir, investigar e perfeccionar,
metas que continúan sendo o alento de creadores en calquera das
latitudes do noso planeta.
A fotografía non só ten un rexistro visual e unha maneira de representación, a innovación, o estudo e a investigación foron paralelos
ao normal desenvolvemento da testemuña fotográfica. Dende os primeiros fotogramas atribuídos a Man Ray ata a rabiosa actualidade,
coa creación de obras sen escenario e sen unha realidade tanxíbel,
debúxase un amplo abanico de formas de traballar que nos levan a
ter moi en conta estas maneiras tan atractivas de afastarse do tradicional e traballar novos horizontes, en definitiva, cara unha periferia
con diferentes procesos creativos.
Facendo unha revisión desta exposición «Periferias da fotografía
na Colección Alcobendas» atopámonos con diferentes perspectivas de representación dentro da técnica do fotograma, impecabelmente materializadas por Tomy Ceballos, Eduardo Cortils e Julio
Álvarez Yagüe; as palpitantes escenografías de Pilar García Merino,
Miguel Ángel Gaüeca, Pablo Genovés, Manolo Bautista, Antonio
Bueno, Rosa Muñoz, Ángel Marcos, Javier Vallhonrat, Jorge Rueda,
Miguel Ángel Tornero, Marta Soul, Ciuco Gutierrez, Gonzalo Puch e
Chema Alvargonzalez, ou o camiño que nos traslada a mundos de
fantasía a través da utilización de técnicas artesanais representadas
polas obras de Toni Catany, Ouka Leele, Javier Esteban, José Mendoza, Luis Castelo, José Ramón Bas e Isabel Flores, que nos recordan formas e texturas de tempos pasados. Sen esquecer a ironía e
provocación das pezas de Daniel Canogar, Chema Madoz, Almalé &
Bondía, Joan Fontcuberta ou Alicia Martín. Polo tanto, esta nova exposición cumpre cunha das premisas constitucionais da Colección:
mostrar o supremo da creación española contemporánea. As coleccións públicas están repletas de camiños experimentais, de acertos

e desacertos, de propostas variadas e de linguaxes diversas pero
esta selección está cementada «no mellor» tendo como sustento e
suporte teórico o concepto de PERIFERIA, alma desta nova edición do
Festival Outono Fotográfico.

Almalé & Bondía
Julio Álvarez Yagüe
Chema Alvargonzález
José Ramón Bas
Manolo Bautista
Antonio Bueno
Daniel Canogar
Luis Castelo
Toni Catany
Tomy Ceballos
Eduardo Cortils
Javier Esteban
Isabel Flores
Joan Fontcuberta
Pilar García Merino

Centro Cultural Marcos Valcárcel, do 29 de outubro ao 13 de decembro

Miguel Ángel Gaüeca
Pablo Genovés
Ciuco Gutiérrez
Chema Madoz
Ángel Marcos
Alicia Martín
Jose Mendoza
Rosa Muñoz
Ouka Leele
Gonzalo Puch
Jorge Rueda
Marta Soul
Miguel Ángel Tornero
Javier Vallhonrat
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In situ. Ian Hamilton Finlay. See Pussin hear Lorrain, 2010
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Luis Castelo

José Ramón Bas

A Colección Alcobendas

de fotográfia é unha das coleccións con máis coherencia das existentes no
territorio español.
Hoxe a Colección demostra a importancia que a fotografía ten no desenvolvemento artístico do noso tempo, cargando de sensibilidade e coñecemento as novas xeracións. A súa traxectoria constituíu un longo percorrido
e podemos contemplar con satisfacción como moitos dos seus obxectivos
de integración se están a conseguir. Con esforzo, coherencia e dedicación
alcanzamos a celebrar en 2013 o XX Aniversario da Colección, un feito salientábel se temos en conta que para cualquera iniciativa cultural unha proposta ininterrompida durante un período tan dilatado de tempo representa un
inquebrantábel desafío. Este reto foi asumido con esforzo e traballo, non só
por parte de todas as persoas que contribuíron dende o inicio á súa elabora-

Formica Rufa, 2001

Dende a súa creación en 1993 A Colección Alcobendas de fotografía reuniu
máis de oitocentas obras de autores españois, permitindo crear múltiples
liñas de actuación dentro do panorama cultural da creación contemporánea. O núcleo central, a partir do que se iniciou historicamente a colección, integrárono autores plenamente recoñecidos e que representaban o
documentalismo social de metade do século XX como son Francesc Catalá
Roca, Ramón Masats, Carlos Pérez Siquier, Joan Colom, Paco Gómez, Oriol
Maspons, Colita, Virxilio Vieítez, Nicolás Muller, Xavier Miserachs ou Ricard
Terré, e coa xerarquía e importancia destes poderosos cementos sostense
moi firme na actualidade, sen ningunha necesidade de censuras creativas
ou molestias. Por conseguinte pódese asegurar que a Colección Alcobendas
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ción, senón tamén dos autores que a compoñen, galeristas e institucións da
comunidade cultural e institucional.
Durante este tempo, e sen descanso, conseguiuse formar unha das coleccións fotográficas máis importante do noso estado e cumpriuse un dos
principais obxectivos polos que se creou, o de ensinar e preservar a creación
fotográfica como forma e maneira de coñecer a nosa historia e a nosa cultura
e ademais mostrala, de maneira altruísta, noutros espazos, podendo gozar
desta forma o maior número de persoas. Nestes vente anos a colección
viaxou a innumerábeis destinos nacionais e internacionais como Almería, A
Coruña, Castellón, Barcelona, Segovia, Teruel, Jaén, Zaragoza, Roma, Milán,
Rabat, Sofía, Colombia ou Perú, estando en preparación novos destinos.
A edición e catalogación da Colección foi e é unha das inquedanzas constantes dos seus responsables, a importancia do ordenamento do seu contido e a
posta en valor faise dende os traballos máis meticulosos ata os máis solemnes, por este motivo, e dende 1993, editáronse sete catálogos que conteñen
minuciosamente todo o patrimonio cultural fotográfico da Colección.
En definitiva o escenario presente da Colección é estimulante, xa que por un
lado se proxecta de maneira incesante cara ao futuro e, ao mesmo tempo,
non esquece o pasado. Cara o futuro sen complexos, cuestionándose permanentemente o medio, asumindo –sen confusión– os cambios, as creacións
heteroxéneas actuais e as novas tecnoloxías da imaxe, e cara ao pasado
sen esquecer os grandes mestres que formaron as bases das novas xeracións, e onde a Colección ten un punto de mira constante nas súas futuras
adquisicións.
Con todo iso, o crecemento constante da presencia da fotografía na cidade
de Alcobendas, confírmase coa implicación dun amplo abanico de institucións e colaboradores.
José María Díaz-Maroto
Conservador e Comisario Colección Alcobendas
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Javier Esteban

Autorretrato I. serie Bodyscapes, 1999
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Chema Madoz
S/t, 2000
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Pilar García Merino

Syal de Eressea. Serie Mundos soñados, 2003

Ángel Marcos

La mar negra 11. Serie la mar negra, 2009
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Jorge Rueda
Pepin, 1975

s interiores

Ciuco Gutiérrez

Sin título. Serie paisajes interiores

Alicia Martín

Pliegues II, 2005

Rosa Muñoz

Reflejos de habitación, 1994

Muñoz

n, 1994
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Ouka

Sobre l
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Daniel Canogar

Enredos 1 small, 2008

Ouka Leele

Sobre la dialéctica pero en verde chillón, 1982
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Miguel Ángel Tornero
Estatico y electrico, 2004
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Javier Vallhonrat

Acaso # 72 (rio), 2003
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PHILOSOPHER, THE LOTUS CHRONICLE
Curadoría: Vítor Nieves

Hai que ser brava para ser muller, occidental e alemá e aínda así traballar en proxectos contemporizando coas diferentes mulleres que
Catrine Val retrata, nos países e entornos nas que ela fotografa. As
voráxines do ritmo de vida occidental establecidas para escapar do
pensamento, xera periferias nos propios países que encabezan eses
rankings mundiais mediáticos.
Catrine Val comeza a súa viaxe cunha cita de Jawaherlal Hehru, o
Primeiro Ministro da India «Pódese saber a condición da nación observando a condición das mulleres».
O corpus deste traballo inxírese baixo a rúbrica conceptual da filosofía e traza un percorrido fotográfico a través das páxinas da
historia, literatura e metafísica hindú para empoderar ás mulleres.
A obra de Catrine sempre reflexiona sobre a situación das mulleres, para o que a artista se implica con elas, acadando un grao
de relacionamento que é palpábel nas imaxes que crea. A artista
leva anos a traballar coas mulleres hindús, e chega a esta última
serie fotográfica para descubrir o esforzo de moitas para recuperar
certas filosofías hinduístas moi minoritarias e que estaban a desaparecer, practicadas exclusivamente por mulleres e polo terceiro
xénero ou hijra (aceptado común e tradicionalmente na India). Elas
son retratadas en situacións cotiás para confrontar estas imaxes
coas que escenifica nos procederes propios do pensamento e espiritualidade que defenden.
Na xerarquía mundial, algúns Estados están a se converter no centro
estratéxico de poder, reproducindo padróns alienantes, mentres que
outros decaen converténdose en periféricos en termos de status e
influenza. Mais a vida real, aquela onde se xestionan de verdade as
cousas que importan, está lonxe dese poder tan hexemónicamente
masculino e occidental. As mulleres contemporáneas da India perfeccionaron as súas habilidades para afrontar o campo de batalla
da vida, loitando contra as restricións sociais, vencellos emocionais,
fronteiras relixiosas e arraigos culturais. A sociedade desenvólvese
na periferia, fóra do centro da sabedoría e do poder.
Estamos a vivir o tempo no que semella xurdir un renovado interese na humanidade e na produción de coñecemento. Deste xeito, as
mulleres na filosofía parecen ser unha categoría deliberadamente
ambigua. A educación formal é unha forza poderosa que dá forma ao

noso entendemento histórico. Pero non é esta variedade educativa
a que persegue a artista, senón que traballa sobre o método filosófico como unha disciplina, mostrando a representación das filósofas
como un fenómeno global, conmemorando fortemente a presenza da
muller independente pensadora.
Así, Catrine, toma como referencia filósofas da India e escenifica os
retratos con mulleres que vai atopando e nas que encontra certas
concomitacias coas pensadoras. As filósofas que escolle son na súa
maioría descoñecidas na nosa sociedade occidental, incluindo as
populares Sharanes (mulleres místicas de Karnataka), a radical Akka
MahaDevi, Lalleshwari de Kashmir, Bhakti, a poeta espiritual ou Mira
Bai, activista feminista e traballadora incansable da artesanía e das
artes escénicas.
Val esforzase para criar vencellos entre natureza, misticismo e identidade, mentres vai navegando por múltiples temporalidades. As
protagonistas das súas fotos abren as súas portas cara múltiples
pensamentos, os seus rostros transcenden ás fronteiras relixiosas e
sinerxias atestando a complexidade e multiplicidade das identidades
de toda a India.
Por tanto, esta serie tamén camiña polo concepto de indentidade
que toma como catalizador a cultura e coñecemento hindú. Catrine
percebe a necesidade profunda de contextualizar á que fotografa,
a través do apegamento á paisaxe e de como atopa a identidade
en cada paisaxe e lugar para facer fincapé na ausenza histórica da
muller para alén dos modos discursivos portmodernos de razonamento, propondo unha nova linguaxe para pensar transversalmente
sulcando as liñas de xénero.

Museo Municipal de Ourense, do 22 de outubro ao 15 de novembro

Vítor Nieves

Catrin

Colonia
Comen
publici
das art
maña),
Artes V
exposic
mais ta
na Gall
tograph
en fes
tion(s)
da Polo
Interna
Unido;
tros de
Encont
Fotográ

http://

PHILOSOPHER. THE LOTUS CHRONICLE

ucativa
filosóósofas
nza da

fica os
certas
na súa
ndo as
al Akka
u Mira
e das

e idenes. As
últiples
osas e
idades

tidade
Catrine
ografa,
tidade
rica da
azonamente
Nieves

Catrine Val
Colonia, 1970
Comenza a súa carreira en Viena (Austria) traballando no campo da
publicidade, o que a leva a unha insatisfacción que a fai fuxir ao eido
das artes. Realiza estudos de arte na Kunsthochschule en Kassel (Alemaña), onde tamén se licencia e fai a postgraduación. Foi profesora de
Artes Visuais na Academia de Arte de Kassel. Ten realizado numerosas
exposicións en toda Alemaña como na Galería König ou na FELD+HAUS,
mais tamén no Taiwán, no Kaundu Museum of Fine Arts, na China ou
na Gallery Street Level Photoworks de Glasgow ou no Centre de la photographie Genève (Suíza). O seu traballo ten sido mostrado con éxito
en festivais de todo o mundo como o Circulation(s) de París, o Princesses Warsaw Photo Days
da Polonia, a Bienal Kochi-Muziris da India ou o
International Festival of Photography do Reino
Unido; para chegar a fin deste 2015 aos Encontros de Agosto de Fortaleza (Brasil) da man dos
Encontros da Imagem (Braga, 2014) e do Outono
Fotográfico (Galiza, 2015).
http://www.catrineval.de
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SUBSTANTIVO FEMININO
Curadoría: Vítor Nieves

Unha volta na marxe
A madurez dun artista ás veces vén determinada por unha volta ao
inicio alentada pola profunda reflexividade produto do devir do tempo e do ateigamento de experiencias.
Cando Cláudio Garrudo é chamado a facer un traballo baixo o sustento teórico do conceito de PERIFERIA, celme da 33ª edición do
festival Outono Fotográfico, deconstroe o significado da palabra para
achegala á súa propia linguaxe. Así, dicionario Priberam en man,
topenea cos conceitos corpo, figura, curvilínea, círculo, contorno...
ideas suficientes como para viaxar no imaxinario da linguaxe de seu
para dar unha virada conceptual ao seu percorrido artístico para
situarse, agora moito máis seguro, na conceptualidade daqueles
primeiros traballos.
Garrudo vén de facer as series «Quintetos» e «Trindade» que aparentemente o afastaban da gramática habitual (corpo, escenificación...).
Este afastamento non foi suficiente para rachar coa coherencia que
ten o autor que sempre nos tiña falado do íntimo, aliás do que poida
parecer, malia a mudar a metodoloxía para criar unhas imaxes máis
frías -en cuanto a que o corpo desaparece- só fai é falar do máis
íntimo, do máis humano. E isto é común en todas nós.
Se cadra nunca estivo lonxe do seu comezo. Os seus ensaios sempre
camiñaron polo perigoso gume que separa -e une- a fotografía da
pintura. En Substantivo Feminino de novo pon de manifesto o rostro máis pictórico da fotografía e dun xeito tan característicamente
poético nos fala mais unha vez de feminidades, tema tamén moito
recorrente na súa obra.
Alén da posta en parede desta mostra, que obriga a quen a ve a unha
interacción íntima, case voyeurista, o achegamento ao feminino de Garrudo non é o típico do autor que asexa desde a xanela sen o mergullo
necesario en calquera temática. Non é nin tan sequera unha documentación mixiricas á que estamos afeitas nas documentacións que fan
fotógrafos e que só valen para perpetuar estereotipos e alimentar preconceitos. Garrudo xa ten traballado coa maternidade (10.37pm), coas
feminidades (Vénus), até se ten autofotografado cal Cindy Sherman en
outras identidades para se explorar nos límites da súa personalidade
pondo en cuestión a masculinidade aprendida, como en Borderline.
Estamos portanto ante un ensaio periférico en forma e fondo. O xeito
de apostar por unha técnica non hexemónica para que as imaxes

acaden carices estructurais non fotográficos por unha banda, e por
outra, o xeito de abordar o feminino sen caer na condescendencia.
Mais a cotío, as voltas que un autor da contornando, sentíndose cómodo nesas marxes, convértense en alfinetes que tiran espiñas ben
espetadas no centro.
Vítor Nieves

Cláudio Garrudo
Lisboa 1976. Fotógrafo e produtor com exposições em Portugal, Espanha, República Checa, Eslováquia e Roménia. Organizador do «Bairro
das Artes – a rentrée cultural da sétima colina de Lisboa» e co-fundador
da associação de arte contemporânea «Isto não é um cachimbo. Associação». Representado em Portugal pela Galeria das Salgadeiras e
artista convidado da Galeria Lucía Mendoza (Espanha) e H’art Gallery
(Roménia). Exposições individuais 2015 «Vénus» H’art Gallery, Bucharest, Romenia 2015 «Quintetos - Celebração do incontornável», Galeria
Centro das Artes Casa das Mudas, Madeira, Portugal 2014 «Quintetos», Galeria das Salgadeiras, Lisboa, Portugal 2013 «Borderline and
the self», H’art Gallery, Bucareste, Roménia 2013 «Vénus», Galeria
Municipal de Montemor-o-Novo, Portugal 2012 «Vénus», Galeria das
Salgadeiras, Lisboa, Portugal 2011 «Um instante decidido», Espaço Old
Town, Funchal, Madeira 2010 «Borderline», Chemistry Gallery, Prague,
Czech Republic 2010 «Borderline», Galeria das Salgadeiras, Lisboa,
Portugal 2009 «Un instante decidido», Hay Festival Alhambra, Granada,
Espanha 2008 «Empty beds», Galeria das Salgadeiras, Lisboa, Portugal
2007 «10.37pm», Central European House of Photography, Bratislava,
Eslováquia 2006 «Paralelo, Lado A_Lado B», Galeria Iosephus, Lisboa,
Portugal Selecções e exposições colectivas (selecção) 2015 Bienal de
Coruche, Portugal 2015 Bienal Internacional de Cerveira, Vila Nova de
Cerveira, Portugal 2015 Visionado de Portfolio Descubrimientos PhotoEspaña, Madrid, Espanha 2014 «GRIFO» Galeria das Salgadeiras,
Lisboa, Portu gal 2014 Emergentes DST, «Encontros de Imagem», Braga, Portugal 2013 «XVIII Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante»,
Seixal, Portugal 2010 «The Chemistry selection of young contemporary
artists», Chemistry Gallery, Praga, República Checa 2009 «XVI Bienal de
Artes Plásticas da Festa do Avante», Seixal, Portugal.
www.claudiogarrudo.com

Museo Municipal de Ourense, do 23 de outubro ao 15 de novembro
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CUADERNO DE EJERCICIOS PARA POETAS VISUALES
Curadoría: Rita Ibarretxe

Uns 11.000 quilómetros separan Galicia de Xapón, e unha distancia
semellante, non só nun sentido xeográfico, podería afastar a sete
fotógrafas galegas dos escritores de haikus Yamazaki Shokan, Den
Sutejo, Chisoko, Bashoo Matsuo, Mukai Kyorai, Fukuda Chiyojo, Masaoka Shiki ou Kadokawa Haruki. Aínda así, a distancia vaise diluíndo se plantexamos un xogo, un proxecto, un reto que uns afrontan
escribindo con palabras e outros con luz.
A todos eles móvelles un estremecemento, unha axitación ante a
contemplación da harmonía da natureza, da beleza dun momento
vivido, dun intre. Galicia e Xapón, o próximo e o distante, o centro e a
periferia... segundo onde nos atopemos... segundo as nosas orixes...
relatividade.
Todos os xogadores perseguen os mesmos fins e estas son as regras do xogo: descubrir novos camiños onde outros mestres antes
buscaron, ir ao encontro do equilibrio entre o perenne e o efímero
e rexistrar dunha maneira inmediata o que acontece aquí e agora.
Todos deben manter unha actitude serea e afastada dos problemas,
para recuperar a curiosidade da infancia e permanecer atentos aos
momentos fugaces que suceden ao seu redor...
No seu camiño cara ao Haiku é importante para os xogadores practicar a harmonía, o respecto, a pureza e a quietude.
Trátase de contar moito con pouco, poñer palabras e imaxes a un
asombro, a un sentimento breve e sincero... a unha emoción. A poética literaria e fotográfica entendida como un medio que busca que
a realidade conmova.
Esta é a proposta de Ricardo García no seu libro Cuaderno de ejercicios para poetas visuales, xogar coas imaxes como xoga o poeta
coas palabras e ler as fotografías como se fosen poemas; proposta
que aceptan Ana Rello, Ana Fresco, Alba Sotelo, Raquel Calviño, Paula Pez, Cristina Brea e Rita Ibarretxe e que, á súa vez, fan o espectado... que o xogo comece!
Rita Ibarretxe

AlNorte
Ana Rello, Ana Fresco, Alba Sotelo, Cristina Brea,
Paula Pez, Raquel Calviño, Rita Ibarretxe
Ana Rello
Santiago 1972
Autodidacta. Participante en diversos talleres relacionados co proxecto
persoal e a creación. Traballo seleccionado en revistas como Carpaccio Magazine, Snoot, Amateurs Hotel, The Unknown Books ou Square
Space Magazine.

Ana Fresco
Vigo 1973
Autodidacta. Cursos e obradoiros con Eduardo Momeñe, Joan Fontcuberta e Carlos Puga. Exposicións colectivas co Colectivo Violeta de Vigo
(2011), Foto_ Movil_ Crea no OF 2013, Festival Visions de A Coruña
(2014) e «Dialogos coa imaxe contemporánea en Vigo» na Casa das
Artes (2015). Finalista en descubrimentos PHE 2015.

Cristina Brea
Licenciada en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra en 1996. Realiza fotografías para discos de Xosé Manuel Budiño, Paralaia, Mercedes
Peón, orquestra folk SondeSeu entre outros. Portada do libro de Manuel
Rivas Unha espía no reino de Galicia. Exposición Foto_Movil_Crea no
OF 2013. Seleccionada no Festival Internacional SCANOFF 2014. Exposición «Dialogos coa imaxe contemporánea en Vigo» na Casa das
Artes 2015.

Raquel Calviño
Autodidacta. Cursos e obradoiros con Oscar Martínez, Cristina Pontanilla, Marcelo Leonard e Carlos Puga. Exposicións Foto_Movil_Crea
OF 2013, Casino de Pontevedra, Photobook Club de Vigo, FOROFHOTO
na Galeria Sargadelos de Pontevedra (2014), Museo VERBUM de Vigo
«Eclecticidade» (2015)

Rita Ibarretxe
Técnico de Grao Superior en Fotografía Artística pola Escola de Arte Antonio Faílde de Ourense. Profesora de fotografía na Casa da Xuventude
de Vigo, Institutos de Ensino Secundario e Asociacións Veciñais. Exposicións Foto_Movil_Crea (2013), Casino de Pontevedra e festival VISIONS
na Coruña (2014). Desde 2013 Comisaria de exposicións do OF en Vigo.

Galería Sargadelos, Vigo, do 11 de decembro ao 12 de xaneiro de 2016
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JE NE BAISE PLUS
Curadoría: Vítor Nieves

«Hoxe son moitos os espectadores, pero testemuñas tan só
son unhas poucas»
Eyal Weizman

quere falar da dor. quere falar do berro pero non consegue. quere
unha sutil liña vermella nin áspera nin acre nin demasiado amábel
que faga referencia ao horror. mais non sabe como. eu tamén non
sei. quen é que sabe.
furga un pouco máis. escarva.
non sempre unhas veas definidas facilitan a extracción, pero quen
dedica poemas a unha traquea? sacrifica o artista a verosimilitude
e engade tres vértebras na anatomía da modelo. loce a dama entre
a vexetación e as flores. orquídeas, claro. tres vértebras máis ou
menos non fan a diferenza.
instrumentos de ver: as pechaduras.
atopo mulleres nas latas de pemento. purísima concepción marca
registrada. esmeralda marca registrada. regina marca registrada. la
dama marca registrada. maría santísima ruega por nosotros. especial para embutidos. puro garantizado. apégate máis. á dereita ese
brazo. na estrita xerarquía do harén as escravas con talentos excepcionais chegaban a concubina.
tamén en francés odalisca quere dicir escrava malia a fineza da
pronuncia.
descontrae. moito mellor. retratouna o pintor cun je-ne-baise-plus
cinguido ao pescozo como símbolo de non dispoñibilidade – coma os
taxis, si – tremendamente decorativo. tremendo e decorativa. desculpade o lamentábel xogo de palabras.
instrumentos de ouvir: as paredes.
aguanta aí. afrouxa. non tan apertada. curvas e dozura evidencian
a pegada rafaelina. captura: acción e efecto de capturar. destaca a
crítica o perfecto dominio da anatomía feminina que nos obriga a
ollar para este ou aquel punto da imaxe. fumando espero al hombre
a quien yo quiero.
ofelia nena sae da auga dunha vez vanche murchar os dedos.
con sutil xesto deixa caer a dama o seu zapatiño. índice do cabaleiro
sobre os beizos en delicado aceno de silencio. símbolo onde os haxa
de secreto compartido. por tanto a cabeza da virxe é o centro da obra.
y mientras fumo mi vida no consumo.

deja mear al macho que sabe donde mea. contrae. non tan abaixo.
que se te sube, se te sube el muerto encima. postura, por extensión
finximento. un simple disparo sen consecuencias. o porqué do teu
corpo aí. con forza. cara a dentro. non respires.
será que nos protexe dalgunha cousa o pestanexo? furga. escarva.
escava. comprobar a ferida cada dúas horas. a cada hora. será que
para que se produza o acto de pestanexar chega con pestanexar?
eu queria mais alegria isso é que eu queria.
sabe da íntima relación entre músculos e ósos. entende a diferenza entre movementos voluntarios e movementos reflexos. un pouco
máis. facendo resistencia. así así. coñece as partes do ollo e pódeas
sinalar nun debuxo. distingue as tres capas da pel. eu não quero o que
tu queres eu não quero o que tu queres que eu sou doutra condição.
pódese dicir con máis letras pero non teñen músculos as pestanas.
instrumentos de calar: infinitos.
entre dúas e tres veces volven nacer cada ano, as pestanas. protexen de calquera cousa pequena que poida entrar no ollo. sabe da
pequena cadea de accións que permiten o movemento comezando
no calcañar e rematando na punta do pé. proba a virar de lado a
cabeza. ou vira as fotografías.
vesme agora?
muller escribiu cixous aquela que non mata a ninguén dentro dela
mesma.
Eva F. Ferreira

Iván Merayo
Pontevedra 1971
Iván A. Álvarez Merayo naceu en Pontevedra en setembro de 1971,
aínda que desde 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.
www.ivanmerayo.com

Museo Municipal de Ourense, do 20 de novembro ao 13 de decembro
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ROOM 111
Curadoría: Rita Ibarretxe

É tan enigmática a beleza que xamais se sabe onde pode aparecer.
Miguel Vidal topou con ela nunha sórdida habitación dun motel nas
aforas da cidade. Como un amante furtivo, que sen querer namora,
Vidal aprópiase da Room 111 para realizar alí as súas fantasías, con
mulleres de diversa índole profesional. Os seus corpos nus danzan
sixilosos, un baile de quietude, polos recunchos da habitación mostrando todo o seu potencial físico e poético. Escravas dunha paixón
sen límites, as mulleres sobre as que Miguel Vidal constrúe os seus
soños, convértense en volubles Venus. Estas deusas do erotismo
mostran sinceras expresións dos anhelos dun artista, que transmuta
os seus modelos a un mundo de soños sexuais do que non podemos
escapar.
Rita Ibarretxe

Soho, Vigo, do 30 de outubro ao 9 de decembro

Miguel Vidal
Pontevedra 1968
De formación autodidacta, Miguel Vidal dedícase á fotografía dende
hai máis de 20 anos. Recibiu clases maxistrais dalgúns mestres da
fotografía como Antoine D’Agata, Stuart Franklin ou Chris Steele-Perkins (Axencia Magnum). O seu traballo como fotoxornalista ao longo
dos anos enmarcou a súa obra na street photography e o seu interese
crecente pola arte levouno a explorar a figura feminina e o retrato adentrándoo no Neopictorialismo.
www.miguelvidal.net
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PROSTITUCIÓN. RETRATOS DE UNA VIDA EN LA CALLE
«Prostitución. Retratos de una vida en la calle» é un traballo de retrato documental realizado polo fotógrafo Rubén García entre os anos
2011-2014 no que documenta a través de retratos e entrevistas a
prostitución de rúa na cidade de Almería (España).
A pel na rúa. A pel non é un lugar propicio para a fotografía. E a pel
espida moito menos. A fotografía condena á eternidade o instante. E
a pel é vida. E a pel múdase a cada segundo. Esa pel que é pública e
social. Esoutra pel que se esconde detrás da roupa, detrás dos lugares
comúns, detrás dos intereses creados. Nacemos espidos e vivimos espidos por máis que non queiramos mirarnos nos espellos, por máis que
lle deamos a volta ao espello da nosa memoria. Ocultamos a pel porque
non queremos recoñecernos animais indefensos ante a mirada do outro. De maneira inconsciente ensináronnos a baixar a mirada cando nos
espimos, coma se estivésemos a cometer un pecado, un delito con tan
só mostrarnos tal e como somos.
A pel é a nosa xeografía. Unha xeografía de vida que cambia de vagar,
que a cada momento se vai construíndo, ampliándose en engurras,
experiencias, nesas formas que se saen dos canons impostos polas
peles de plástico das revistas, dos quirófanos, das mentes enfermas
de quen vive atrapado nas normas, na imposición das normas. A pel
da nosa cara, pero tamén do noso estómago, dos nosos cóbados, dos
xeonllos, dun sexo; que é parte do noso corpo e é o noso espello. Nin
máis nin menos.
Non hai nada máis difícil que conseguir que a pel sexa de verdade nunha
fotografía. Fixámonos na mirada. Na luz. No xesto. Na posibilidade de
combinar sensacións. Pero nada comparado coa pel. Con esa pel que
fala de nós todo o que as nosas miradas, os nosos xestos ou as nosas
sensacións empéñanse en mentir. En mentirnos.
De pé. Fitando á cámara. Mostrándose como un é, con esa pel que é a
xeografía dunha vida, dunha vida vivida a base de caricias pagas e de
sentimentos alugados. Unha pel que é realmente poesía porque é vida,
a verdadeira vida. Unha pel que non quere enganar, que non quere mentir, que, por fin, quere mostrarse tal e como é: fráxil envoltorio de sentimentos, que están aí esperando, que aí nos están esperando virxes.
Rubén García soubo fotografar a pel da rúa. Non a pel do triunfo (sempre escondida, sempre mentireira, sempre con medo). Non a pel do

cotián (sempre compartida, sempre esquecida, sempre en mans doutras/doutros). A pel das fotografías de Rubén García é a da verdade.
Esa pel que non necesita de xestos das mans nin de paisaxes admirables. Unha pel que nos devolve unha mirada honesta. Nada que ocultar.
Nada que ensinar. Nada do que presumir. Pero tampouco nada do que
avergoñarse. Persoas que son xenerosas en pel e en vida. Instantes de
vida da rúa que Rubén García soubo converter en eternidade. En arte,
nunha palabra.
José Manuel Lucía Megías

Rubén García
Almería 1975
Rubén García Felices realiza fotografía de retrato documental dende
2011. Ao comezo da súa traxectoria tamén fixo nu artístico. Actualmente está centrado en proxectos persoais a longo prazo nos que explora
diversos temas do entramado social almeriense.
Publicou dous libros: Rubén García: la tradición del desnudo (Mestizo-NAVE KA) e Prostitución. Retratos de una vida en la calle (autoedición). E é o editor do libro Contemporáneos. Treinta fotógrafos de hoy
(La Fábrica editorial).
Entre as súas exposicións máis significativas, cabe citar a súa participación, en 2011, en «Intercambio de miradas» –coa Real Sociedad
Fotográfica–, na Place M2 Gallery de Tokio. Puido verse tamén o seu
traballo, entre outros espazos, na Casa das Artes de Vigo, no Museo de
Almería e no Centro Municipal de las Artes (CMA) de Alcorcón; e, máis
recentemente, de maneira individual, no Centro Português de Fotografia
(C.P.F.) de Oporto e na Fundació Caixa Vinaròs de Vinaroz –dentro de
Imaginària - Fotografía en primavera 2015–.
Participou en destacados festivais de fotografía como: Fotonoviembre
(Santa Cruz de Tenerife), PhotOn Festival (Valencia), PHotoEspaña (Madrid), Encontros da Imagem (Braga) e Imaginària (Castellón).
É o ideador e coordinador do proxecto «Nueva fotografía internacional en
el siglo XXI», cunha exposición itinerante que xa percorreu dende 2015
diversas salas de Madrid. A súa obra figura en importantes coleccións,
como a do Centro Português de Fotografia de Oporto ou a do Centro de
Fotografía Isla de Tenerife de Santa Cruz de Tenerife, entre outras.
www.rugarcia.com

O Cabalo Fosforito, Ourense, do 19 de novembro ao 14 de xaneiro de 2016
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Retratos III
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BACK TO HOME
É un traballo que está en proceso e que comecei en decembro de
2014. Como moita outra xente nova tiven que volver ao fogar familiar
e aproveitei esta situación como reconciliación á perda que actualmente moitos vivimos. Din que as pequenas cousas no fondo son as
máis importantes na vida. Non por cousas en si (que tamén) se non
polo que representan; compaña, benestar, beleza... de todas formas,
algunhas cousas grandes son importantes tamén. Quizais non sexa
cuestión de dimensións... se non de percepcións e o de pequeno
sexa simplemente metafórico. Por iso falo do meu fogar, da miña
familia... da súa luz... Gústame conxelar momentos da miña vida,
das nosas vidas, que transcendan no tempo e consigan trasladar
esa sensación vivida dun determinado instante no momento no que
as volvemos contemplar.
MConsuelo

MConsuelo
Utrera, Sevilla 1982
Son nativa de Utrera e actualmente vivo aquí por cuestións tanto persoais como de formación e traballo pero paso pequenas pero continuadas tempadas en Barcelona. A miña traxectoria fotográfica non é moi
longa, comecei a profundar nela a finais de 2012 - comezos de 2013.
Aventureime deixando un traballo máis ou menos estábel por ter outras
aspiracións, outras metas... Estudei audiovisuais e foi hai 3 anos cando
fixen o meu primeiro curso anual de fotografía en Cobertura Photo, Sevilla, onde xunto con outra compañeira nos deron o premio aos dous mellores proxectos anuais daquela promoción. Unha vez terminei continuei
o ano pasado coa miña formación en Barcelona, tanto no CFD facendo
un curso de fotografía documental e en El Observatorio realizando outro
de linguaxe fotográfica. Traballei paralelamente en dous proxectos.
www.mconsueloalcaidefotografia.com

Centro Sociocultural das Fontiñas, Santiago de Compostela, do 3 ao 29 de novembro
IES nº 1 Señorín, O Carballiño, do 2 ao 22 de decembro
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INVENTARIO
Curadoría: Lola Dopico

Melania Freire continúa a facer prospección nun territorio intencionadamente híbrido e ateigado de referentes autobiográficos, obxectos familiares e elementos culturais que se relacionan dunha forma
directa e aos que a un tempo pretende interpelar coa distancia dun
observador externo. Unha forma de mirar, a de esta creadora, coa
vontade de ver. Como se dunha primixenia antropóloga se tratase
entende a importancia e a urxencia de ensaiar métodos de observación e anotación, inventando ferramentas para captar a intranquila esfera dos espazos limiares entre as diferentes culturas que
cohabitan en nós. A artista observa detida, pausada e sostidamente
todo canto se pretende expresar, á procura daquilo que nas cousas
permanece aínda sen ser observado. Como xogando ás agachadas,
escamotéase entre os retallos do costumismo ao que se enfronta e
interpela a través da exploración de xéneros como o bodegón ou o
retrato.
Os suxeitos dos seus retratos semellan como se foran un mero soporte, unha intermediación necesaria para situar un obxecto despregando todo o seu potencial. A enerxía das imaxes condénsase na
súa quietude que, sen embargo, revela con maior potencia o xesto
que levou ao obxecto até ocupar o seu lugar na composición, dado
polo uso para o que foi deseñado. O suxeito como peaña viva contén
a xestualidade, unha traza de movemento que o espectador podería
restaurar a través da súa mirada ao espazo de arredor.
Unha herdanza marcada por obxectos do cotián, polos usos que lles
damos, polos materiais cos que están feitos e pola memoria xestual
que a eles asociamos. Todo iso está presente no traballo de Melania
Freire como unha sorte de clasificación reconstituínte daqueles materiais, elementos, obxectos que dan forma á súa primeira memoria.
Nun exercicio de datación e exame identifica cada obxecto que permanece atrincheirado na memoria persoal e acubillado na casa da
familia. Un lugar transitado como un xacemento arqueolóxico persoal que é unha porta de acceso ao sensible.

Melania Freire
Lugo, 1991
Artista plástica. No seu traballo reflexiona acerca de termos relacionados coa etnografía galega, en especial no tocante á tradición, ao folklore, ao rural e aos obxectos que forman parte do mesmo, incidindo no
seu sentido estético e conceptual e levándoos a un terreo persoal, libre
de prexuízos e alonxado da imaxe costumbrista.
Nos últimos anos puidéronse ver os seus traballos na Bienal de Cerveira
(PT), no IV Encontro de Artistas Novos da Cidade da Cultura en Santiago
de Compostela ou en Estudo Aberto, no Pazo de San Marcos en Lugo.
Realizou talleres con artistas como Sara Coleman, Ricardo Cases, Oliver
Laxe ou Lois Patiño.
Comisariou unha mostra colectiva baixo o título “Do tecer. Miradas sobre o textil na arte contemporánea” na Galería Metro (Santiago de Compostela), onde convidaba a un total de 11 artistas a reflexionar acerca
das posibilidades dos materiais e técnicas textiles ou das connotaciónns
do material en sí mesmo dende o seu propio vocabulario artístico.
Dende 2014 estuda Deseño textil e Moda en ESDEMGA, título propio da
Universidade de Vigo.
www.cargocollective.com/melaniafreire

Lola Dopico

Sala Alterarte, Campus de Ourense, do 10 de decembro ao 19 de febreiro de 2016
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PAISAJES DE MI MEMORIA
Durante case 10 anos estiven traballando no meu proxecto Paisajes
de mi memoria, un achegamento intimista a algúns dos lugares máis
emblemáticos de Soria, a terra que me viu nacer.
É de todos sabido que a nosa memoria modifica as lembranzas sen
o noso consentimento, de modo que unha nova capa de realidade
ficticia cubre a verdadeira facéndoa parecer máis certa que a auténtica. Trátase ás veces dun mecanismo de autodefensa que nos axuda
a esquecer parcialmente aquilo que nos fai dano ou, máis a miúdo
aínda, dun simple efecto provocado polo paso do tempo. A memoria
está sometida a trastornos, a amnesias que provocan baleiros de
información. Iso fainos perder, en certo modo, unha parte da nosa
experiencia vital, pero tamén a enriquece facéndoa única e persoal.
No meu caso, a memoria relativa ás paisaxes da miña infancia é
unha mestura de lembranzas e imaxinación. A miña familia trasladouse a Barcelona cando eu apenas tiña un ano e as miñas vivencias
en Soria redúcense ás dos longos períodos vacacionais. Nunca deixei
de volver a alí aínda que, co tempo, esas visitas fosen reducíndose
en duración polas distintas obrigas ás que nos atamos coa madurez.
Na maioría delas, tres lugares foron repetíndose como unha pequena
obsesión. Por iso o meu traballo se presenta como unha triloxía, na
que as tres partes: O Douro, o río da miña vida, Valonsadero imaxinado e La Cuerda del Pozo, exploran esas paisaxes da miña memoria.
Dende que comecei este traballo, alá por 2005, deixouse de fabricar
o material que utilicei como suporte: as diapositivas en B/N e a película Polaroid coa que realizar as transferencias de emulsión.
Nunha sorte de premonición, dediqueime a acumulalo na miña neveira. E alí foi caducando, provocando esas irregularidades e defectos no procesado que me axudaron a transmitir, dunha forma máis
fiel, o efecto do paso do tempo na miña memoria.
Conchi Martínez

Photo Art, Ourense, do 37 de novembro ao 16 de decembro

Conchi Martínez
Soria 1963
Ao pouco tempo de nacer a miña familia trasladouse a Barcelona por
temas laborais, e alí botei raíces e sigo vivindo dende entón.
Regaláronme a miña primeira cámara réflex alá por 1996 e ese foi o
punto de partida para desenvolver a miña gran paixón pola fotografía.
Xa daquelas era algo que me atraía poderosamente, pero máis como
espectadora que como executora. A miña toma de contacto co laboratorio en branco e negro descubriume a maxia do revelado e a experimentación técnica con procesos antigos e alternativos, algo que aínda
segue marabillándome hoxe e ao que sigo dedicando parte das miñas
enerxías.
Gozo facendo fotos sempre que teño unha razón clara para pórme a iso,
unha idea ou tema a desenvolver, cando salgo coa intención de facelas.
Non me motiva nada facer fotos compulsivamente, non son das que
cargan coa cámara habitualmente, e aínda menos dende a proliferación
da ampla gama de aparatos electrónicos cos que a xente tende a bombardearnos con imaxes na actualidade.
Interésanme os temas cotiáns, a identidade, o paso do tempo, a viaxes
(que non deixan de formar parte da miña rutina); fotografo o meu día a
día e o que me rodea.
O meu traballo é sistemático e ordenado, supoño que pola influencia da
miña formación científica. Estudei matemáticas na Universidade e iso é
algo que marca moito,...
www.conchimartinez.com
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La cureda del Pozo 1
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Valonsadero imaginado 3
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LA FORMA BRUTA
Di Aby Warburg que o discurso histórico nunca nace, que sempre
pode volver a comezar. Que o pasado é tanto inventado como descuberto e que non é máis ca o mero produto dun inventor da historia (o
historiador) que reconstrúe a ausencia do seu obxecto perdido e dá
forma, dende o seu punto de vista e contexto, a un relato. «A Forma
Bruta» olla cara as nosas orixes, investigando a representación a
través do Museo. O proxecto relaciona obxecto, dispositivo de exposición e o punto de vista de quen observa. Trátase de (re) imaxinar
a Historia a través das imaxes, entendendo que o presente leva a
marca de múltiples pasados e que a nosa historia ten o poder de
cambiar.
Martín Bollati

Martín Bollati
Buenos Aires 1986
Actualmente reside en Madrid. No ano 2015 a editorial Riot Books publica o seu primeiro libro de fotografía titulado A kind of Loop. Participa
nunha serie de exposicións colectivas: Secrets & Lies, JÄÄLPHOTO,
Madrid; Divergentes, Sala Rigoberta Menchú, Madrid y Ficciones (duo
con Christiane Peschek), Galería Matienschön, Buenos Aires. Á súa vez
é elixido finalista en: The Vevey International Photography, Suíza; Premio
Nexo Iberoamericano; 1st Gomma Photography Grant e FotoPres La
Caixa 20o, polo seu recente proxecto La Forma Bruta. Gaña o premio Al
Betrayal, outorgado por EFTI, onde recibe o seu título Master en Fotografía Conceptual, a XI Beca Roberto Villagraz. O ano 2016 espérao con
dúas exposicións individuais de La Forma Bruta en Galería Cero, Madrid
e Sala Kursala, Cádiz e a publicación dun novo libro.
www.martinbollati.com.ar

1926.60 TORR-302
Museo Arqueológico
Nacional, España

Brétemas, Ribadavia, do 5 ao 29 de novembro
Espazo da mocidade «Moncho Lusquiños», Ourense, do 15 de decembro de 2015 ao 17 de xaneiro de 2016
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Hº 593-23 KKCП Kunstkamera, Rusia
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ESENCIAIS
Curadoría: Vítor Nieves

A invisibilidade da música e da dança tradicionais da Galiza nas
outras artes contribuiu para que elas estejam ainda mais imersas
dentro dos seus próprios limites. Rubén Vilanova trabalha com essa
idéia da não-existência de um género tão espalhado na Galiza – em
comparação com outros países – com uma estética refinada numa
tentativa de resgatar a essência para chegar à raíz, onde se sente
esta música. ESENCIAIS, um trabalho feito especialmente para o I
Convívio Música e Dança do Carvalhinho, apresenta imagens onde
uma linha fina que além de separar, mistura tradição e contemporaneidade sem necessariámente fugir dos ícones próprios do género.
Esta exposição chega ao Outono Fotográfico e através del ao festival
iNstantes (Portugal) depois de se mostrar em diversas vilas e cidades
da Galiza.
Vítor Nieves

Rubén Vilanova
Ourense 1978
Rubén Vilanova é formado em Fotografia Artística na Escola de Artes
Plásticas e Desenho Antonio Failde, de Ourense. Formou-se também
com artistas como Ricky Dávila, Manuel Vilariño, Joan Fontcuberta, Xulio Villarino, Vari Caramés, Jon Cazenave ou David Jimenez.
Foi premiado no Certame Internacional de Fotografia da Muralla de
Lugo IMAGOMOENIUM, no Certame de Artes Plásticas da Deputación
de Ourense, no Certame Galego de novos criadores GZcrea, no Concurso de Fotografia Purificación Garcia, no Concurso de Fotografia Turística
do Concello de Lugo, no Concurso de Fotografia da Ribeira Sacra, no
Certame de Fotografia «Viña do Campo» ou no Concurso Fotográfico
«RAIGAME» e no Maratón Fotográfico Cidade de Ourense entre outros.
Aliás dos prémios desfrutou da bolsa de residência San Martiño Pinario
de creación artística.
Participou en exposicións colectivas como «25 outonos», no XXV Outono
Fotográfico, «Residentes 05», na Sala de exposicions de Caixa Galicia,
en Santiago de Compostela. «Resistentes», no Pazo da Cultura de Pontevedra. «Diferentes», no Closter Asbach Museum de Baviera. Alemania.
«4 Uluslararasi Ögrenci Trienali», na 4ª trienal de Belas Artes da Universidade de Mármara en Estambul, «Estancias», no Centro Ágora de A
Coruña ou a exposição individual «Esenciais», entre outras.
En 2008, cria GrisMedioStudio, uma produtora de fotografia e vídeo
onde trabalha em campos como a moda, o industrial ou o editorial.
De forma paralela nasce pouco depois Grismedio Scena, un espaço de
encontro de diferentes professionais com vocação de experimentar no
campo das artes cénicas.

Centro de días de Aldeia Nova, Avintes, do 2 ao 31 de outubro
Photo Art, Ourense, do 18 de decembro ao 14 de xaneiro de 2016
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PRETTY AS A PICTURE
Curadoría: Ramón Rozas

Facer pintura dende a fotografía. Achegalas dúas disciplinas artísticas a través de compoñentes comúns para tentar estudar ambas
linguaxes. O emprego da luz, a relación do espectador cos contedores artísticos, os xéneros... todos eles son parte dun discurso común
que aquí se fai un. Santi Vega amosa a súa capacidade para extraer
lecturas de ambas manifestacións artísticas e conformar así un feito
propio, a súa propia linguaxe. Dende a periferia a nosa relación cos
grandes centros de arte ten un espírito procesional ata un espazo de
encontro cunha nova realidade, sorprendente e que nos absorbe. Do
mesmo xeito que ante unha peza de pintura sentimos unha fascinación que agora se converte en fotografía grazas ás súas pequenas
periferias, a aqueles elementos que son comúns na súa construción
e que explican o que é a pulsión da arte.
Ramón Rozas

Santi Vega
A Rúa de Valdeorras 1969
Licenciado en Belas Artes (UVIGO) en 2008, completa a súa formación participando en OPENART Zaragoza 2007 ou en talleres impartidos por artistas como Almudena Fernández, Watanabe Yoko,
Daniel Canogar ou Aitor Ortiz. Dende 2012 entra a formar parte dos
artistas da galería About Art donde expón colectiva e individualmente, e participa en proxectos como 3 artistas de About Art no Hostal
dos Reis Católicos de Santiago de Compostela, Subasta Solidaria a
favor da AECC na Sala Nauta do Porto Deportivo de Sanxenxo (Pontevedra), Seleção de arte galega no Centro Lionesa de Matosinhos
(Porto), ou intercambio de artistas coa Galería Montsequi de Madrid.
Seleccionárono en diferentes ocasións, no Certame Novos Valores da
Deputación de Pontevedra e, en 2014, na VII edición do Premio de Fotografía da Fundación Aena pola súa obra «Roma» da Serie Airports,
para formar parte da exposición organizada pola entidade Palacio
Fernán Núñez de Madrid. Participou tamén en feiras como a JAALPHOTO FAIR de Madrid ou a Iran Art Collect de Teherán con About art.
Outros lugares nos que ten exposto son edificio Xunta de Galicia de
Lugo, Área Panorámica de Tui, Aula de Cultura Ponte de Rosas de
Gondomar, Centro de Historia da Cidade de Zaragoza, Sexto Edificio do
Museo de Pontevedra ou Casa das Artes de Vigo.
www.aboutart.es/?page_id=54#

Pazo da Cultura de Pontevedra, do 24 de setembro ao 15 de novembro

PRETTY AS A PICTURE
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ST (Morandi)

PRETTY AS A PICTURE

ST (Twombly)

PRETTY AS A PICTURE

Millenium Bridge nº 7 (fragmento)
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A RAIA [The Thin Line]
Curadoría: Pedro Leão

Este é um projecto colectivo que nos permite imergir numa viagem
absolutamente fascinante de múltiplos significados e locais que existem na fronteira entre Portugal e os territórios do estado espanhol. Um
projecto capaz de substanciar não só a especificidade que diferencia
cada autor, como também a proximidade que os une. Tornando-se um
corpo holístico de narrativas visuais, ele se situa entre o documentário
e a ficção, na medida em que prevalece uma estratégia artística que
permite uma outra leitura da realidade e possibilita ir para além da
ideia ingénua da fotografia como documento objectivo e factual.
Como os próprios autores referem “(…) A fronteira começa por ser um
espaço vazio de significação política, mas não é por esta razão um vazio, uma terra de ninguém onde todos podem (re)habitar, um lugar afectivo e transitório, um ponto de demarcação de diferenças e encontros,
sendo configurado como um território comum e contraditório definido
pelos seus limites. A viagem visual que documenta a fronteira questiona o passado e o presente de um espaço que é líquido e, ao mesmo
tempo, imóvel, fragmentado, que renovam a forma de questionar a
relação entre espaço e a humanidade no tempo da cidadania global.”
A solução expositiva da série do Colectivo é idealizada utilizando
suportes tridimensionais – mesas expositores longitudinais - que
ocupam o espaço através de uma linha de fronteira imaginária,
desenhando um percurso através da série. Esta é entendida como
uma narrativa estruturada por sub-capítulos assinalados através de
uma imagem em branco ao longo do percurso. Os espectadores e
espectadoras têm assim uma experiência de movimento, relacionada com o conceito de fronteira, reforçando a ideia de uma narrativa
visual integral que mostra um universo polifacetado de contradições,
símbolos e espaços.
Por fim, são expostos na parede, e a outra escala, cinco imagens
de cada autor. A escala adoptada nas sub-séries permite reforçar
a força individual de cada imagem, permitindo uma leitura e percepção da complexidade de cada imagem, bem como da riqueza de
informação e detalhes que transporta.
Esta exposição é um primeiro capitulo de um projecto que se estenderá pela Europa, com o apoio da VSCO Artist Initiative™. Chega ao
Outono Fotográfico a través da parceria com o festival Encontros da
Imagem de Braga.

COLECTIVO é um colectivo internacional de fotografia fundado no
2015, centrado em projetos documentais de larga duração. Os nossos
membros som fotógrafos estabelecidos em Portugal que trabalham em
temas de relevância global. A nossa vida á cola de Europa, ajuda-nos a
definir o nosso ponto de vista e permite-nos descrever o que nos rodeia.
COLECTIVO representa uma plataforma promocional comum, ademais
de uma ferramenta criativa experimental.
Os fotógrafos do colectivo som:

António Pedrosa, Lara Jacinto, Miguel Proença e
Tommaso Rada.
www.colectivophoto.com

Pedro Leão
Museo Municipal de Ourense, do 20 de novembro ao 13 de decembro
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PASATEMPO
Ao igual que o meu admirado André Kertész, utilizo a cámara como
unha ferramenta, a través dela intento dar sentido a todo o que me
rodea.
Esta nova serie que agora presento, Pasatwmpo, pretende ser unha
reflexión, unha metáfora sobre o paso do tempo, unha visión outonal,
crepuscular, unha maneira de falar do deterioro, da madurez, a fraxilidade e vulnerabilidade do ser humano, e de un mesmo.
Aproveito como excusa este xardín iniciático, romántico e algo naíf,
como escenario e lugar de evocación, representado nesta película
de súper 8 como unha reconstrución-recreación da primeira vez que
visitei, con apenas 13 anos, este lugar máxico; nel pretendo evocar o
deslumbramento e a sorpresa que un amateur experimenta ao visitalo, transitando co seu tomavistas como un neno perdido nun soño.
As fotografías de formato cadrado completan o proxecto Pasatempo,
utilizo para iso unha vella cámara Brownie Kodak para reforzar esa
sensación atemporal, esa indefinida definición, a miña textura.
Fixando detalles deste extraño lugar, castigado pola desidia e o esquecimento; bañándome na melancolía, na nostalxia, quizáis buscando o aura, a maxia romántica das súas ruínas, un lugar na miña
memoria, un... Pasatempo.

Vari Caramés
Ferrol 1953
Nace en Ferrol en 1953. Aos 9 anos trasládase a vivir á Coruña. Con
quince anos o seu pai regaloulle unha Voigtlander, totalmente manual,
para que lle fotografase os seus cadros e mais as súas pezas de ferro
forxado. Máis tarde emprega a fotografía como caderno de apuntamentos para os exercicios de debuxo nos seus estudos na Escola de Arquitectura Técnica que xamais rematou.
Nunca pretendeu vivir da fotografía, mais agora non pode vivir sen ela.
Interésalle especialmente conseguir que algo cotián e ordinario resulte
extraordinario. Procura suxerir, evocar e facer guiar o/a espectador/a: a
realidade tal cual resúltalle recalcitrante.
Amante do intemporal e do indefinido, aprende a conseguir efectos dos
defectos, non lle interesan as modas nin as tendencias. Actualmente
utiliza o branco e negro e mais a cor indistintamente. Opina que no
mundo de hoxe é preciso poesía, felicidade e profesa máis interese pola
produra da beleza que polos cartos ou a fama. É máis intuitivo que intelectual e pensa que o azar ás veces é máis emocionante que a certeza.
www.varicarames.com

Vari Caramés

Galería Marisa Marimón, Ourense, do 13 de novembro ao 11 de xaneiro de 2016
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ESPANTALLOS
Paseando por un parque de Xenebra atopamos, pendurado dunha árbore, un envase reciclado para recoller lixo. Axiña pensamos con admiración: cultura de reciclaxe. Cando en Galiza atopamos un tambor
de lavadora convertido en testo, unha bañeira en bebedoiro ou un
somier en peche dunha leira, dicimos con aire desprezativo: feísmo.
O labrego e a labrega galega sempre reciclaron todo canto caía nas
súas mans. Os xornais convertíanse en envoltorios ou papel hixiénico e, na miña vila, as latas da conserva en potas ou penicos, aínda
que este último uso lle parecía moi mal ao dono da conserveira.
Mais esta non é unha característica específica dos galegos, como
moitas veces se nos di. A reciclaxe é propia de todas as culturas
campesiñas. Mesmo noutros países economicamente moi desenvolvidos, cunha agricultura moi potente, como Francia, onde o respecto
ao territorio é total, atopeime tamén con bañeiras convertidas en
bebedoiros. Pero o respecto ao territorio non se mide na presenza
das bañeiras-bebedoiro, como nos pretenden facer ver.
A sociedade industrial, na que o consumo se asociaba co progreso,
non se caracterizou pola reciclaxe nin polo respecto ao territorio,
mais nas últimas décadas fíxose evidente a que nos abocaba, xurdindo nelas unha conciencia ecolóxica que contempla a reciclaxe.
Nos espantallos maniféstase esta actitude recicladora. Ás madeiras,
á palla ou á roupa inservíbel vánselle unindo todo tipo de obxectos
que xa perderon a súa función, incorporando tamén aqueles que
pouco tempo antes eran unha innovación tecnolóxica, como as fitas
de vídeo, cds e dvds.
Ao repararmos nos espantallos decatámonos axiña de que á marxe da
función para a que son creados, hai tamén unha preocupación estética. Nalgúns casos, cóidanse até os máis mínimos detalles de cara a
convertelos en auténticos simulacros, mentres que noutras ocasións
un ou dous elementos que serven para esbozar a figura humana cumpren a mesma función, acadando en ocasións maior forza estética.
A arte contemporánea familiarizounos co proceso de descontextualización de obxectos para fornecelos dun significado novo, cuestionando o propio concepto de artista. Os creadores de espantallos
non pertencen obviamente a ese mundo, mais ninguén pode negar
hoxe que darlle a un obxecto unha función diferente é unha actitude
creativa.

Non se trata de idealizar os comportamentos do mundo labrego, mais
si de contribuír a desmontar certos estereotipos ridiculizantes que imperan, caracterizados por unha visión simplista do «outro» que esquece a «Europa campesina que todos temos dentro sen decilo».
Manuel Sendón

Manuel Sendón
A Coruña 1951
Licenciado en Matemáticas e doutor en Belas Artes. Profesor de Fotografía na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Dirixe o proxecto Inédito (ineditoant.wordpress.com). Con X.L. Suárez Canal, dirixe o
Centro de Estudos Fotográficos e a Fotobienal de Vigo (1984-2000).
Comisariaron: Virxilio Vieitez, Suárez, Pacheco, F. Herbello, V. Diehl...
Exposicións individuais: dende o ano 1983 ten exposto nas diferentes
cidades galegas: Vigo (Museo do Mar, Adhoc, Fundación Barrié), A Coruña (Kiosko Alfonso; Fundación Barrié), Santiago (Pazo Fonseca, Museo
do Pobo Galego, Casa da Parra, C5, A Chocolataría); Museo da Imagem,
Braga; Centro de Estudos da Fotografía, Coimbra; Espaço Silo, organizada polo Centro Portugués de Fotografia, Porto; Side Gallery, New
Castle; Museo de Arte Contemporaneo Sofía Imber, Caracas; Museo
Ciudad de México, México D.F.; Conjunto Cultural da Caixa, Salvador
de Bahia... Exposicións colectivas: Centre Photographie, Genève Suíza.
Cuatro direcciones de la Fotografía Contemporánea Española, Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid: Itinerante por Europa. Open Spain, The
Museum of Contemporary Photography, Chicago, Itinerante por Europa
e USA. Quest for the Moon, The Museum of Fine Arts, Huston. Noorderlicht, Groningen, Holanda. O futuro contemporáneo, CGAC. Balea Negra e
Eidos da imaxe, MARCO... Libros monográficos: Paisaxes (1991). Tempos que hai neste tempo (1995). Cuspindo a barlovento (2003). Casas
Doentes (2007). Derradeira sesión (2009). Mil Ríos (con Fran Herbello)
(2014). Coleccións: Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. Encontros da
Imagen, Braga, Portugal. Museo Marugame.
manuelsendon.wordpress.com
espazo sonoro: Michał

Museo Municipal de Ourense, do 23 de outubro ao 15 de novembro

Kamać
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FOTODIARIO [CADERNO DE CAMPO]
–EXTRACTO[22/12/2010]
Por mor dos altos prezos dos apartamentos e cuartos, chego a New
York coa inquedanza de atopar un lugar onde vivir durante un mes.
Porén, nun par de días consigo un pequeno estudo, realugado, bastante asumíbel e ben situado. Eses días dun xélido Nadal percorro
as rúas coa miña cámara fotográfica ao lombo. Tras as festas, atopo
mancheas de abetos botados ao lixo. Reflexiono sobre o consumismo que nos devora e nas súas implicacións co medio ambiente,
mentres non paro de tirar fotos sobre esas árbores abandonadas
polas beira rúas. Logo, alguén me di que se reciclan… E xa non sei
que pensar.
[10/10/2011]
Un mes en Canadá a percorrer diferentes cidades, algunhas xa as
coñezo e experimento una sensación de irrealidade ou de viaxe no
tempo. Nunca imaxinei que volvería a estar nelas. Camiño de vagar
deixándome guiar polo arrecendo das miñas lembranzas e buscando, inconscientemente, algúns lugares nos que xa estiven e que
teñen unha gran carga simbólica para min. Lugares nos que un día
fun ou crin ser realmente feliz. Descubro moitas luvas esquecidas
en calquera parte, prendas de roupa que, nun descoido, o outono
nos arrebata como follas que inexorablemente caerán do noso corpo-árbore.
[5/07/2012]
Outro verán en Londres. A mesma rúa, o mesmo barrio, a mesma
ansiedade por descubrir e aprender. Vexo xanelas tapiadas e coches
cubertos con teas. Sinto un frío que non pertence a esta estación do
ano e algo comeza a proerme no meu maxín. Pero isto é só o principio daquela historia que contara Julio Cortázar. A casa está tomada.

[4/07/2013]
A casualidade e o azar seguen a darlle reviravoltas ao meu destino.
En Roma descubrín un imperio de sombras arredor de min. Por que
volver? Acaso porque estabas ti?
Álex Mene

Álex Mene
Vigo 1969
Artista que tenta captar aquilo que nos sacude para facer de cada imaxe
unha celebración da beleza. Viaxeiro coa cámara e a maleta sempre
preparadas.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo e licenciado en Ciencias
da Información pola Universidad Complutense de Madrid, cidade onde
tamén se especializou en Realización e Produción no IORTV. Dende que
en 1998 foi seleccionado polo INJUVE de Madrid até a súa presenza en
Barcelona no LOOP’05 o no FIAV.05 do Centre d’Art Santa Mònica, a
súa traxectoria expositiva pasa pola concesión da bolsa Novos Valores
da Deputación de Pontevedra no 2000 e a selección no Premio Miquel Casablancas de Barcelona en 2003. No ano 2000, a revista FOTO
escolleuno para unha reportaxe sobre os novos fotógrafos españois.
As súas curtas e videoartes estiveron presentes en numerosos festivais
nacionais e internacionais: Certamen de cortos de Caja Madrid, Festival
de Cine Independiente de Elche, Certamen de Jóvenes Realizadores
de Zaragoza, Rec.06, Festival de Creación Audiovisual de Tarragona,
Festival de Cine de Girona, Latin American Film Festival of New York etc.
A liña de investigación na que traballa está centrada no paso do tempo
e a memoria. A súas últimas mostras colectivas tiveron lugar no ano
2014 na Casa da Cultura Galega de Vigo –Afinidades Selectivas 6– e
no Verbum –Procesalia Vigo–.

Centro Cultural Marcos Valcárcel, do 12 de decembro ao 6 de xaneiro de 2016
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Plumbing, 2010
Christmas Tree Project

124

SECCIÓN OFICIAL

Made in India, 2011
Serie Luvas perdidas

FOTODIARIO [CADERNO DE CAMPO]

Triángulo de sombras, 2015 [versión branco e negro]
Serie shadows

FOTODIARIO [CADERNO DE CAMPO]

Triángulo de sombras, 2015 [versión cor]
Serie shadows

[Arriba]
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Pilgrim’s Lane, 2012
Serie Casa Tomada
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Red Lights, 2012
Serie Casa Tomada

126

SECCIÓN OFICIAL

DEIXOU QUE O MATARAN
Curadoría: Rita Ibarretxe

Provincia de Xudea, ano 66 d.C. Estala a primeira das tres principais
rebelións dos xudeus contra o Imperio romano, a tamén chamada
«Gran Revolta Xudea». Tras catro anos de guerra que rematan co Estado xudeu tal como se coñecía na antigüidade, un caudillo, Josefo,
é capturado e levado ante a presencia do xeneral Vespasiano ao que
lle prognosticará que será o próximo emperador.
Cando esta predición se cumpre, Josefo, como gratificación, é absolto, o emperador outórgalle a cidadanía romana, un novo nome,
Flavio Josefo, e unha pensión vitalicia, podendo adicar a súa vida a
escribir. Nunha das súas obras, Antigüedades judías faise referencia
por primeira vez, nunha obra non cristiá, a «un home bo, considerado
virtuoso, que quizais fose o mesías (…) de nome Xesús».
Nos tres primeiros séculos do Cristianismo, aparecen diversos autores que abordan a natureza de Xesús atribuíndolle un carácter divino
ou semidivino, como fillo de Deus que dará forma ao dogma oficial
da Igrexa Católica.
Aínda así, este dogma non consegue apagar, a través dos tempos, o
interese espertado pola figura de Xesús – home, acusado de comellón e bebedor, tolo, amigo de prostitutas... é este e o Xesús que lle
interesa ao fotógrafo Carlos Puga. Un home completamente humano.
Neste traballo, Puga móstranos inquietantes imaxes en penumbra,
como se dun interior dunha igrexa se tratase, que nos convidan á
reflexión e ao recollemento: a figura de Xesús, sufridor e vulnerable
pola súa dobre natureza, humana e divina, como nexo entre o ceo e
a terra; a Virxe, gardada por sinistros monxes que moralizan e que
tapan a imaxe de Xesús cando pecan; animais agresivos e inquedos
que nos anuncian perigo, imaxes de obxectos deteriorados que nos
falan da fugacidade da vida, homes e mulleres nus, en actitudes
provocativas, mostrándonos as tentacións da carne. A desorde e o
caos, como crítica aos que condenan o pracer e o pecado, pero que
sen embargo, caen nos seus excesos... a fe pódese esquecer cando
convén, e incluso vender por 60 céntimos.

Galería Sargadelos, Vigo, do 7 de novembro ao 9 de decembro

Un mundo ao revés ao que Deus ofrece a vida do seu fillo para redimir a Humanidade da natureza pecadora herdada de Adán. Un «cordeiro» sacrificado sobre unha táboa, sexa unha mesa ou unha cruz.
Un salvador, do que non sabemos se chegou a entender a difícil e
cuestionada misión que o seu pai lle encomendara.
En definitiva, un xeroglífico de imaxes que convida ao espectador a
chegar ás súas propias conclusións.
Rita Ibarretxe

Carlos Puga Gómez
Vigo 1967
De1989 a 2012 publica en xornais e revistas. Premio «José Aurelio
Carracedo» de periodismo en 2001. Libros O entroido ancestral,
Un camiño novo para unha vella utopía, 2004. Crea Fotoxoguete,«talleres de fotografía Fotoxoguete» e editorial (2009-11). Traballa no
proxecto fotográfico «O Golfo de Fonseca» Centro América. Comisariado
de exposicións colectivas; polo Salnés con Ramón Cabanillas, Uxío Novoneyra no Courel, animais, móvil_foto_crea, novex9, «territorios». En
2011 funda con Xabier Fernández e Alejandro Nóvoa, Copias de autor,
xestión integral de proxectos fotográficos; impresión, revisión e edición
de proxectos de autores. En 2014 publica o seu «cuaderno nº1», caderno pertencente a unha triloxía sobre unha autobiografía, a publicación
do nº2 e nº3 será durante 2015-16. Exposicións individuais, a última
«océano» en 2014, galería «o Faiado». Actualmente céntrase na súa
fotografía persoal e en impartir talleres.
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CUANDO AÚN NEVABA
Curadoría: Vítor Nieves

Cando aínda nevaba
«Acontece, de repente
Cara onde... Cara que
É un sábado suspendido
Un vento famélico empurra
E non vale só con chorar Acontece, rápido; testán el, escorrega cara
o espazo
En off di: O Grande Acelerador de Hadróns lévame lonxe.
Cabalgo sobre un cabalo alto, intentou seguirte, non é suficiente
Son lento.
De feito hai tres copias.
Discretamente expóñense po, cinza e neve
Intentou lembrar, pero...
Son tantos os segredos que só cabe esperar
Describen a pegada.
un neno que ve un home
un neno que ve un home morrer.
Aprendín a lembrar como primeira ausencia.
Foi tempo imperativo...
creando unha paisaxe, agocháronse todos,
xogaron a desaparecer entre esquinas.
Cando aínda nevaba
De cabeza afundiron deuses a escuras
Sei que estiveches, que estou
entre espíritos e pecados;
entre liñas, fugas e manchas. Efélides buscará a túa cara.
É unha terra de dúas hectáreas aproximadamente
definida por unha cerca; pasean como se fose un camiño
Agora ti fecundas esta rexión lánguida como herdanza.
Levarei cincuenta e dous cravos á vella ramaxe irto.
Ti, eu
Non sei quen creou a quen.
É unha habitación albina para volver sempre que estou só.
precursor do xogo
Soñaba antes cando
Colocábamos longos corredores
Rondan risas e gana
Photo Art, Ourense, do 6 ao 25 de novembro

Había cousas que querer
Se perdín o tacto é porque busco entre a néboa
Non son máis ca simetrías lixeiramente imperfectas
Cando aínda nevaba, cuando aínda nevaba»
Jesús Labandeira

Jesús Labandeira
Madrid 1963
Fotografo afeccionado, na época de estudante, anos 70-80. Licenciado
en ESIC e Dirección e Xestión de Empresas.
Despois de máis de vinte anos inmerso na miña profesión, hai aproximadamente cinco anos retomei esta actividade que inicialmente foi un
hobby para convertela nunha gratificante obsesión.
Ao considerar a expresión abandono factores racionais baseados en
conciencia e razón. Busca da comprensión do ser, da liberación do mesmo mediante imaxes teoricamente inconexas co obxectivo inconsciente
da metamorfose.
Exposicións: Efti. Tarazona foto. Mínimos (Galería cero). Europolis (Círculo de Bellas Artes Madrid. Concello de San Sebastián de los Reyes.
Palacio del Infantado (Guadalajara). Entrefotos 2014. Descubrimentos 2014. Centro de Arte de Alcobendas. Real Sociedad Fotográfica.
Centro de Arte Anabel Segura (Concello de Alcobendas. PLURAL15.
Galería Ogami press. Galería Jose Ricón. Sala do Centro Cultural da
Fundación Caja Castilla-La Mancha (Cuenca). Calcografía Nacional
«Real Academia de Bellas Artes de San Fernando». Museo Real Casa
de la Moneda de Madrid. Museo del Grabado de Artes. Estampa 2015
Publicacións: Gradiva, colocando pasillos (editorial LA FABRICA), un
traballo fotográfico reflexivo e introspectivo no que afloran sentimentos
encontrados en lugares comúns entre realidade e soño; 104 imaxes
que resumen un traballo fotográfico inspirado no conto homónimo de
Jensen, o posterior análise de Freud e La metamorfosis de Narciso de
Dalí. Contemporóraneos (LA FABRICA). Cuando aún nevaba, libro de
fotogravados e serigrafía así como un fotolibro de edición númerada.
www.victorjesuslabandeira.com
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CUANDO AÚN NEVABA

Cuando aún nevaba 1965

Cuando aún nevaba 1966

CUANDO AÚN NEVABA
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POSESIÓNS PARA UN ESQUECIMENTO
I PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Curadoría: Vítor Nieves

Daniel Díaz Trigo
Lugo 1971

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

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». No ano 2013 recibe
o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea na súa I edición, premio
outorgado no marco do 31º Festival Outono Fotográfico.
www.danieldiaztrigo.com

A exposición na Sala
de AFundación
en Ferrol. 2014

Casino do Carballiño, do 10 de novembro ao 31 de decembro
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LE CIRQUE NOIR
II PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Curadoría: Vítor Nieves

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, Robert Siodmak ou Charles Laughton.
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 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
Ourense, 1979.
Cun achegamento autodidacta ao medio fotográfico, Berto Macei finaliza posteriormente os seus estudos de Fotografía Artística na Escola
de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense, ademais de
complementar a súa formación con diversos cursos e obradoiros.
Utiliza a fotografía como un medio de expresión persoal, afondando
nun documentalismo subxectivo que rexistra o mundo contemporáneo
que o rodea. Un diario visual que configura como documento propio e
que representa unha visión particular da realidade que transcende a
mera enunciación de contidos tratando de ampliar os seus límites.
No ano 2014 recibe o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea na
súa II edición, premio outorgado no marco do 32º Festival Outono Fotográfico.
Participou en diversas exposicións e festivais entre os que destacan os
Encontros da Imagen 2015 en Braga (Portugal) ou a 6ª International
Triennial of Fine Arts de Istanbul, entre outras.
http://bertomacei.com

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

Museo Arqueologico D. Diego de Sousa, Braga, do 26 de setembro ao 1 de novembro
Museo Municipal de Ourense, do 18 de novembro ao 13 de decembro
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RURURBANIA SALNÉS
II PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Curadoría: Vítor Nieves

O neodocumental tamén se apropia da linguaxe clásica deste xénero, como vemos neste traballo, para manipulala coma os coetáneos
americanos de Romay. O autor explora os límites entre o rural e o
urbano, o construído e o natural. Artella unha análise ben diferente
ás que se teñen feito do espazo común no noso País. Nel persegue
unha lectura máis pausada da relación entre paisaxe e territorio
cunha certa carga de retranca na mensaxe que enche as imaxes de
elementos secundarios que non só xeolocalizan a fotografía senón
que falan da intencionalidade do proxecto.
Jose Romay presenta en Rururbania Salnés un 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 New Topografics en Norteamérica na década dos
70, Romay retrata un Salnés real procurando ese suposto parangón
paisaxístico que vira cada vez máis en territorio. Toda unha declaración de intencións que sitúa á comarca – na que el vive desde que
naceu – no extremo oposto aos postais que venden as colareiras
mecas ou no casco vello de Cambados.
*Existe un libro dispoñíbel en: www.difusora.org/tenda

Jose Romay
Pontevedra, 1978
Estudou fotografía na Escola Superior de Deseño e Arte Antonio Faílde
de Ourense e Belas Artes na Universidade de Vigo, Pontevedra.
Traballou con y/o para La Voz de Galicia, Diario de Arousa, Diario de
Pontevedra e publicou o seu traballo documental en diversas revistas
nacionais e internacionais. Expuxo en numerosas mostras individuais e
colectivas en toda Galicia, en Barcelona, Portugal e Brasil.
En 2009 publicou o libro NO GRANDE AZUL, documental sobre a vida e
traballo da xente do mar.
En 2015 publicou o libro RURURBANIA SALNÉS, documental sobre a
insana relación entre natureza e ser humano no Val do Salnés (Galicia).
Actualmente dedícase á realización de proxectos de longa duración,
imparte obradoiros fotográficos e recibe determinados encargos comerciais.
Recibiu a bolsa fotográfica O Mar. Foi finalista nunha ocasión e gañador
noutra do Premio Galicia de fotografía contemporánea. Recibiu a Axuda
para a creación visual da VEGAP. Gañou o premio Imaxes con fondo.
Foi finalista do certame A imaxe de Galiza, do certame Revela, Premio
internacional de fotografía aos titulares dos dereitos sociais e en dúas
ocasións do certame Novos Valores. No ano 2014 recibe o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea na súa II edición, premio outorgado
no marco do 32º Festival Outono Fotográfico.
A súa obra encóntrase nos fondos do Museo do mar de Galicia, nos fondos do festival Outono Fotográfico e en diversas coleccións particulares.
www.joseromay.com

Museo Arqueologico D. Diego de Sousa, Braga, do 26 de setembro ao 1 de novembro
Museo Municipal de Ourense, do 18 de novembro ao 13 de decembro
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RENACER
III PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Curadoría: Vítor Nieves

Enverdecer a memoria
Secan as herbas nos campos
e volven enverdecer,
así fan amores vellos
cando se volven a ver.
(Anónimo, do cancioneiro tradicional. Recollido en 1986)

Eva anda á procura. O particular deambular de pensamento ligado
sempre a unha trashumancia vital, lévaa a meditar sobre o espazo
de conforto e a ubicuidade do mesmo. Ese espazo concibido como
guarida de acougo, que é algo xa recorrente na súa obra. Ela muda
constantemente o concepto de habitabilidade, racha cos estereotipos e dá voltas de dentro para fóra para confrontar a Casa.
É unha desas artistas con discurso profundo e pausado, porque
gosta de ver antes que fotografar. É escrava do pensamento e fuxe
de ateigar imaxes de xeito compulsivo, mastiga a súa contorna e
fagocita filosofías. Aliás ten dixestións lentas. Non concibe o mundo
da fotografía como unha simple colección absurda de imaxes que o
espírito de consumo degolador leva ao autor ou autora a unha voráxine de pertenzas bidimensionais que enchen maletas e atrapallan o
camiño. Eva Díez fotografa para entender, e logo de debullar longos
tempos, fixa en papel aquel coñecemento adquirido para partillalo
nun intento dun novo feed back da espectadora para apropiarse de
novas visións do seu cosmos.
Formalmente, entre «Os que habitan» (o seu anterior ensaio) e «Renacer» semellan aos ollos neófitos traballos distantes. Son. En tempo
e en madurez. Mais non no xeito que ela ten de relacionarse co que a
rodea e con esa procura do concepto Casa como albergue ou fogar.
Coma na copla tradicional que serve de cabezallo a este texto, Eva
Díez enverdece as casas no punto e hora que as ve e establece unha
relación con elas que poderiamos comparar con moitas formas de
amor. Nese proceder de escenificación –habitual na súa obra– dá
luz ás pedras que noutrora foran casas, humanizándoas na procura
da calor que xa perderon polas fendas que se abren para dar paso
á natureza voraz.
Lonxe de caer en artificios esteticistas, como xa acontecera no seu
traballo anterior, o relacionamento que establece co fotografado vai

para alén da iluminación e do atrezzo, pois para a artista ten máis
peso o vital e que o propio click, que banaliza e desacraliza nun instante que podería até non facer ela. A relación coas ruínas convértese nun exercicio paradóxico no que, tendo como obxectivo procurar
a reconciliación coa Casa como punto de partida e centro neurálxico
e de acubillo, só consegue é atopar máis dúbidas que transporta á
espectadora ou espectador.
O mergullo no seu traballo lévaa a adentrarse na historia da casa, a
embebedarse das historias que ecoan nas paredes tombadas para
ter unha relación que non fica nun simple rexistro fotográfico. Así,
a iluminación que lle agasalla ás ruínas lévanos rapidamente a un
pasado que se fai presente contínuo do que nos cuartos da casa
tiña acontecido. Fálanos do humano, das rutinas, de tradicións, de
historias familiares, e de historias que ultrapasaron as paredes da
casa para ser de dominio da comunidade máis próxima.
Estamos ante o ensaio fotográfico elexido como o mellor traballo na
Galiza neste ano. O traballo de Díez é un proxecto fotopoético que
visibiliza de maneira radical as oposicións esenciais da fotografía:
luz e escuridade, primeiro plano e plano de fondo ancorados por
insinuacións de planos medios, vacuidade e porén presenza alén
do que vemos. Renacer rexistra um oxímoron: unha extraordinaria
beleza, aliás, inquietante.
O impacto da súa fotografía reside en construír unha paisaxe que
renace dun mundo que agoniza, das ruínas que se resisten a desaparecer sempre que haxa luz que as ilumine. A mesma luz que se
enfronta á escuridade que as condena ao esquecemento. A mesma
luz que Eva vén de aportar para as fotografar.
Nas imaxes hai unha calma inquietante que conxela o silencio, que
relata a poética presenza das sombras, o calar da vida, o esmorecer dos sons, a agonía das pedras... Imaxes oníricas que devolven o
calor humano do lar aos restos decadentes e nos convidan a entrar
nesas casas para sentir o misterio da súa poesia visual e, se cuadra,
revivir o que xa foi.

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

Museo Provincial de Lugo, do 1 de decembro ao 7 de xaneiro de 2016
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RENACER

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, 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. Premio Nacional de Fotografía Profesional LUX 2011, Prata na categoría
Proxecto Persoal. Exposición individual «Os que habitan», na Casa das
Artes de Vigo e no Centro Cultural «Marcos Valcárcel» da Deputación
de Ourense no marco do Outono Fotográfico; ano 2014. Recebeu o
International Photography Award Emergentes DST 2014, Encontros da
Imagem International Photography Festival, Braga; o Premio Galicia de
Fotografía Contemporánea, Festival Outono Fotográfico, 2015; Premio
Nacional de Fotografía Profesional LUX ORO 2015, Categoría Proyecto
personal; Premio Art Photo Bcn, Festival de fotografía emergente de
Barcelona, 2015; Premio Centre Civic Pati Llimona Exhibición, 2015;
Ayuda de movilidad, MAC, Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural
Fenosa, 2015; Descubrimientos PhotoEspaña, Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales 2015.
www.evadiez.es
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SINESTESIA
Curadoría: Xosé Lois Vázquez

O obxectivo deste traballo é abordar o tema da memoria, buscar
composicións que son o resultado de lembranzas persoais, pequenos instantes de felicidade que perduran nunha fráxil memoria, por
iso materialízoos en fotografías. Para non esquecelos co paso do
tempo e tamén para revivilos cada vez que penso na composición
de cada bodegón.
Recordo cando atopei por primeira vez a caixa na que a miña avoa
gardaba todas as fotografías familiares, enseguida xurdiron preguntas e con elas emocións, froito de lembranzas e historias que de non
ser polas fotografías, quizais quedasen no esquecemento. Supoño
que no feito de poder roubar pequenos fragmentos de tempo e luz
que logo fixamos en papeis, reside a maxia da fotografía.

Cristina Durán Martínez
Meira, Lugo 1986
(2011-2012) Máster para o Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas.
Facultade de Belas Artes Pontevedra. (2007-2011) Grao en Belas Artes.
Facultade de Belas Artes Pontevedra. (2005-2007) Técnico Superior de
Artes Plásticas e Deseño en Cerámica. Escola de Arte e Superior de
Deseño Ramón Falcón, Lugo.
Bolsas: (2009-2010) Bolsa Erasmus na Fondazione Accademia di Belle
Arti Pietro Vanncci, Perugia (Italia). (2011-2013) Bolsa (custodia, mantemento, asesoramento e apoio á docencia do taller de gravado e estampación da Facultade de Belas Artes. Universidade de Vigo).
Premios: 2014, 1º premio concurso de Fotografía Universidade de Vigo.
2015, 3º premio Novos Valores Museo de Pontevedra.
Exposicións: 2015, Certame Artes Plásticas, Ourense. Concurso Novos
Valores, Museo de Pontevedra.Premio Internacional Atlante. Museo das
Artes Riveira, A Coruña. Exposición individual Hand Made, O Taller de
López, Sarria, Lugo.
2014, Premio concurso de Fotografía Universidade de Vigo. Concurso
Novos Valores, Museo de Pontevedra, Pontevedra. Outono fotográfico,
XI certamen de fotografía Uvigo, Ourense. Concurso internacional Premio Máximo Ramos, Centro Torrente Ballester, Ferrol. Do Tecer, Galería
Metro, Santiago de Compostela. 2013, Outono fotográfico, Ourense.
Concurso internacional de Arte Gráfico Jesús Nuñez, Fundación Ciec,

Betanzos. BRAND BOOK’13, sala de restauración, Facultade de Belas
Artes, Pontevedra. Espérame si es que te vas primero, Galería Sargadelos, Pontevedra.
2011, Tempo emprestado tempo modificado #2 do Projecto Iman, Famalicão/Casa das Artes + Guimarães/Palácio Vila Flor + Braga/Theatro
Circo, Portugal. 12 Proyectos de espacio para 1 espacio, Pazo Torrado,
Cambados. Voilà la femme, Ateneo, Marín. 2010, Concurso internacional Premio Fibrenus XXIV, Museo Civico Della Media Valle del Liri di
Sora, Carnello, Italia. 2009, Moi, d’après moi, Galería Trinta Arte Contemporánea, Santiago de Compostela. 2008, Concurso GZcrea, Casa da
Parra, Santiago de Compostela.
Cursos recibidos: 2012, Curso internacional de tendencias cerámicas,
Fábrica Sargadelos, Cervo, Lugo. 2011, Curso sobre redes sociais:
comunicación e educación 2.0, Casa das Campás, Pontevedra. 2010,
Curso de tecniche della cerámica, Accademia Pietro Vannucci, Perugia.
Curso de laboratorio di scultura, Accademia Pietro Vannucci, Perugia.
Curso di scultura, Accademia Pietro Vannucci, Perugia. 2009, Curso de
lingua e cultura italiana de nivel intermedio (B1), Università per stranieri,
Perugia (Italia). Curso de moldes elásticos en escultura, facultade de
Belas Artes, Pontevedra. 2008, Curso de fotografía analóxica, facultade
de Belas Artes, Pontevedra. Curso de iniciación ao tratamento de imaxe
dixital, facultade de Belas Artes, Pontevedra.

Estanque do Campus Universitario de Ourense, do 5 ao 30 de novembro
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KOS, GRECIA, CHEGADA DE REFUXIADOS
Curador: Xosé Lois Vázquez

Exposición realizada pegando as fotos no muro público do rianxo
para facilitar a súa difusión e afastalas do canon expositivo acentuando o seu contido: a chegada de refuxiadas/os á illa grega de Kos.

Sergi Cámara
Vic-Barcelona 1970
Fotógrafo documental. O seu traballo persoal céntrase na migración de
África a Europa e os Refuxiados, no que estivo a traballar dende o ano
2004 e onde combina a fotografía docuemental co vídeo.
Cofundador Padorafoto colectivo, publica os seus traballos en medios
como Naciódigital.cat e dirario.es
Tamén realiza traballos para organizacións como Caritas Barcelona,
Entreculturas, JRS Servicio Xesuita ao Refuxiado.
Premios PhotoPhilanthropy / activist award, finalista en 2015. Bolsa Arte
para a mellora social, bolsa 2014 Fundación «La Caixa» realizada no
barrio de La Cañada de Melilla.
Ojodepez finalista, valores humanos de PhotoEspaña 2014.
1er Premio Internacional Revela 2013. Mención Especial Fotopress09
Fundación La Caixa. Bolsa FotoPres La Caixa 2005. Premio José Couso
12 meses 12 causas de Telecinco para o documental la última frontera.
Publicacións en Time, Liberatión, The Guardian, Newsweek Japón, Financial Times, Vanity Fair (Italia), Libération, Jeune Afrique, NWK árabe,
La Vanguardia Magazine, Paris Match, Nouvel Observateur, DaysJapan,
Knak.

Rúa Praza de Abastos, no Muro do rianxo, Ourense, dende o 30 de novembro
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EMOCIÓNS, LEMBRANZAS, INTERPRETACIÓNS
Diferentes formas de achegármonos á fotografia
Fotografías: Museo Etnolóxico, Ribadavia

A fotografíia reproduce imaxes de xentes, circunstancias e ambientes. A fotografía logra réplicas aparentes da realidade, conxela
momentos, capta detalles, idealiza as persoas ou, polo contrario,
sinala imperfeccións, produce mágoa ou trasmite ledicias cotiás. A
fotografía emociona a uns e esperta o interese e a curiosidade de
outros. Axúdanos a recordar instantes e favorece, contrariamente,
o esquecemento de situacións e persoas. E case sempre motiva o
comentario e a palabra. A palabra próxima ou o comentario e a análise distantes.
Como suxire Roland Barthes, a fotografía impresiona, provócanos
un punzamento irracional e momentáneo, pero a podemos ollar
tamén dende lonxe, facéndonos sentir alleos ao que nela observamos. Hai fotos que nos meten dentro delas, comprometendo
sentimentos e estimulando a palabra, e fotos que observamos
dende fóra, motivando só reflexións, interpretacións e comentarios.
O indicado lévanos ás nocións ideadas por R. Barthes, de Punctum e
Studium. O punctum fálanos da foto que punza, que emociona, que
atrae. O studium alude ao interese, á curiosidade, á mirada distante
ou ao interese pola comprensión e interpretación da imaxe reflectida
na foto.
Barthes recoñece que unha mesma foto pode punzar ou estremecer
e tamén suxerir reflexións e comentarios fríos ou neutrais. En todo
caso, a foto é unha representación e toda representación penetra a
nosa subxectividade emocional ou afectiva, convidándonos tamén a
interpretar o que nela está reflexado.
Porque unha foto pode ter distintos observadores e o que pode punzar a uns non o logra con outros e o que produce a curiosidade
intelectual ou estética para os segundos pode pasar inadvertido para
os primeiros.
A mirada etnográfica é a do studium, a do analista e intérprete do
contido social e cultural das imaxes. Pero esa mirada non pode esquecer a emoción, a impresión e o punzamento que unha foto causa
a certos observadores, porque ese fenómeno subxectivo forma parte
da conduta e da sensibilidade que as xentes mostran ante certos
tipos e certas series de imaxes.
Local social igrexa da Madalena, decembro 2015 - xaneiro 2016

Salvador López Requejo, s.d.
Rapaza nunha cadeira de rodas

MUSEO ETNOLÓXICO, RIBADAVIA

MUSEO ETNOLÓXICO, RIBADAVIA

Augusto Guedes Pacheco, s.d.
Mulleres na rúa Extramuros con caixas
de peixe. Ribadavia

Augusto Guedes Pacheco, s.d.

Praza Maior. Ribadavia
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MUSEO ETNOLÓXICO, RIBADAVIA

Augusto Guedes Pacheco, 1926-1928

Solar na rúa do Paseo onde estivera o «Cine Apolo».
Ourense

Foto José Pacheco, 1923-1931
Grupo no campo de fútbol do Lonia.
Ourense

Salvador López Requejo, s.d.

Grupo familiar. A Couzada

MUSEO ETNOLÓXICO, RIBADAVIA

Foto Llanos, 1927

Crime de Mañufe.
Gondomar

Foto Llanos, s.d.
Transportando peixe
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A VIRXE DO CRISTAL. Unha reportaxe fotográfica do 1922
Curadoría: Antonio Piñeiro

Fotografías orixinais no Museo de Pontevedra

Colección fotográfica que constitúe o ensaio de representación fotográfica que Joaquín Pintos fixo sobre a Lenda da Virxe do Cristal,
basándose na obra poética de Manuel Curros Enríquez. Esta obra foi
gañadora do Concurso Exposición Regional de Fotografías que se
celebrou na segunda quincena de xulleo do ano 1922, organizado
pola Sociedade Fotográfica da Coruña.
A mostra consta de 16 fotografías e os fragmentos do poema de
Curros aos que representa.
Os orixinais correspondentes a esta exposición atópanse depositados no Museo de Pontevedra, cidade natal do autor das fotografías.

Joaquín Pintos
1881 - 1967
Comezou a traballar no ano 1894 como aprendiz de Francisco Zagala.
Aos dezaoito anos montou o seu estudio. En 1909 participou na Exposición Rexional de Santiago cunha reportaxe sobre un hotel-balneario do
que se editaron postais. Pintos era un home participativo na sociedade
pontevedresa, gustaba da música e do dporte e colaborou nas revistas
ilustradas Galicia Moderna e Vida Gallega. Tamén traballou en varias
publicacións como correspondente dos principais eventos sociais da
provincia.
Coa obra «Gitana» acadou a medalla de ouro no Primeiro Salón Internacional de Fotografía celebrado en Madrid no ano 1921. Tamén foi
premiado por un traballo de fotos sobre o libro Aires da Miña Terra de
Curros Enríquez. En 1929 as súas fotos participan en Bos Aires xunto
coas de Luís Ksado nunha mostra de pintura galega.
Pintos foi un retratista formidable de mulleres, pero tamén retratou a
Castelao, Quiroga, Montero Ríos, a visita da raíña María Cristina e o
seu fillo Alfonso XIII a Marín, a do Rei en 1927, a do presidente Alcalá
Zamora etc. Da época da Guerra Civil fotografa desfiles, mítins, orfos
e enterros e fai reportaxes sobre as minas de wolfran de Silleda ou
dos frades mercedarios do convento de Poio, as inundacións de Padrón
e diversos aspectos costumistas do rural e do mar de importantísimo
valor etnográfico. No ano 1949, nun concurso da revista madrileña
Sombras, Joaquín Pintos foi considerado o mellor fotógrafo de España.

Sala dos Arcos, Celanova, do 2 ao 30 de novembro
Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, Ourense, do 2 ao 31 de decembro
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ARQUIVO ESTEIRÁN. 1966-1977
Curadoría: María Esteirán e Sabela López Pato

María Esteirán, filla de Xosé Esteirán, recolle nesta mostra unha
pequena escolma do traballo realizado polo fotógrafo entre 1966
e 1977. Trátase dunha primeira cata no arquivo do fotógrafo, que
abrangue máis de catro décadas. A selección oscila entre o retrato
individual e a ocupación do espazo público: rondallas, eventos deportivos, etc., pero tamén amosa a actividade marítima e pesqueira
nos portos e a exhibición do poder.
Grazas á financiación do Concello de Noia e ás achegas individuais
de máis de trinta persoas, entre veciños de Noia, compañeiros de
profesión de Xosé Esteirán, xente da cultura e amigos, pode verse a
obra dun fotógrafo de oficio, autodidacta, que, como a maioría dos

fotógrafos locais da época, empregaba os recursos que tiña á man,
pero que destaca pola atención e o esmerado coidado nos retratos
de grupo, así como pola súa capacidade para mirar «entre-portas»,
para explorar os bordos do que acontece diante da cámara, que abre
o obxectivo, durante a visita dunha dignidade eclesiástica a unha
escola, e documenta o aspecto xeral dunha aula a comezos dos setenta, ou que nos deixa imaxes do que ocorre na cociña durante a
celebración dun banquete de voda. A súa é unha perspectiva xenerosa co mundo e coa xente.

Xosé Piñeiro Priegue
Pepe Esteirán, 1930-2002
Nace en Esteiro, pero tras o servizo militar, á idade de 26 anos, asume
as rendas do negocio familiar e trasládase a Noia, vila na que seu pai,
Maximino, xa se establecera como fotógrafo na década dos corenta. O
periplo familiar coa fotografía comezara anos antes, nas feiras, onde
Maximino acudía como tratante de gando e aproveitaba as transaccións
para realizar retratos e complementar así os seus ingresos.
En 1956, ano no que Esteirán se instala en Noia, a difusión da fotografía
de carné permite a expansión do negocio, que agora abarca retratos de
estudio, vodas, bautizos e todo tipo de eventos. Durante anos percorreu
en moto a comarca coa súa cámara, chegando a ser un personaxe
moi querido. Dende os noventa colaborou como reporteiro gráfico en El
Correo Gallego, actividade que seguiu realizando ata outubro de 2002,
ano do seu pasamento.
A conservación do seu arquivo debémoslla a Pilar Pérez Santos, con
quen casou en 1969 e que durante anos se ocupou da administración
do negocio. Hoxe as súas fotografías saen á luz grazas ao traballo da
súa filla, a tamén fotógrafa María Esteirán.

Museo Arqueologoci D. Diogo de Sousa, Braga, do 3 ao 30 de novembro
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ESTRUTURAS
Estruturas é un espazo que recolle os contrastes producidos na natureza como resultado da actividade industrial
do home para invitarnos á reflexión. Alteramos o aspecto
do noso contorno? A súa nova aparencia, chea de estruturas, parece xa asimilada.
É por tanto un soporte onde se xunta o natural co construído, o verde co gris, a torpe man do home coa xenialidade do divino, o creado para un fin co creado tan so para
ser contemplado.
A paisaxe alterada polo fundido do formigón, o ferro e o
aceiro. O duro e pesado co sutil e delicado. Pero todo un,
en harmonía. A beleza do contraste. Un contraste imperceptible por estar interiorizado. Estruturas que algún día
deixarán de producir e comezarán a perder unha vida á
que nos mostramos alleos.
Sen título

Ortigueira 1988

En 2010 titúlase como técnico superior en son na Escola de Imaxe e Son da Coruña. Nesa época comeza a
traballar como técnico de son en numerosos concertos,
gravacións musicais e producións audiovisuais, compaxinándoo coa súa paixón pola fotografía. En 2012 obtén
o diploma de especialización universitario en Sistemas
de Audio e Sonorización pola Universidade de Valencia. É
entón, no 2013, cando decide volver á Escola de Imaxe
e Son para iniciar os seus estudos na área da imaxe.
No 2014 asiste a un obradoiro de revelado en fotoquímico
tradicional, impartido por Ángel Cordero nas instalacións da
asociación Aula-K.
Na actualidade segue a traballar como técnico de son freelance e compaxina os seus proxectos persoais de fotografía
con traballos profesionais de fotografía e vídeo.
www.flickr.com/brunoarea/

Sen título

Centro Sociocultural O Ensanche, Santiago de Compostela,
do 3 de novembro ao 27 de decembro
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Rebeca Baceiredo
FEMINIDADES // resistencias

VIAJE

FEMINIDADES: micro-poderes cos que a subxectivación
feminina (occidental) é construída, representados de xeito
alegórico.
resistencias: representación/reinterpretación de exemplos históricos e antropolóxicos, así como da historia da
arte, das subxectividades femininas resistentes, é dicir,
que recaen fóra das subxectividades dominantes.
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Alicia

Ourens

Ourense 1979
Sufraguista

Casa da Xuventude de Ourense, do 3 ao 29 de novembro
IES Chamoso Lamas, O Carballiño, do 2 ao 22 de decembro

Licenciada en Ciencias da Comunicación, Doutora en Filosofía, especialista en Arte Contemporánea e Interpretación.
Publicacións (ensaio e pensamento).
http://rebecabaceiredofeminidades.tumblr.com/
http://rebecabaceiredoresistencias.tumblr.com/

Fotógra
Exposic
A Coru
Libros
Profeso
e uso d
Nos últ
volver
está tra
cultor N
transfo

vación
e xeito

exemoria da
é dicir,

n Filotación.

m/
m/

Santiago Barreiros

171

VIAJE POR GAMBIA
O azar levoume a Gambia, o país máis pequeno do continente africano; chan, tropical e con apenas 50 km de ancho. Rodeado por Senegal excepto na desembocadura do
río Gambia ao Atlántico. Coñecín a Luis, español e propietario do restaurante La Taberna del Nota e afeccionado á
fotografía que me dixo: Gustaríate fotografar un poboado
que vive nun vertedoiro de lixo? Así naceron as fotografías
destes nenos curiosos, pobres e felices. Berefet é outro
poboado con apenas 12 chozas no medio do país onde
a subsistencia a dá unha agricultura ao límite e onde as
mulleres viven cunha media de 5 fillos sen pai. Tanji é a
vila costeira máis importante de Gambia, onde e por espazo de 3 horas se concentran na praia centos de persoas
descargando o peixe para vender na capital Serrekunda.

Niña sin escolarizar

Ourense 1950

Fotógrafo dende 1975.
Exposicións en Roma, Nápoles, Inglaterra, Portugal, Madrid,
A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo etc.
Libros sobre cidades, arquitectura, jazz e cociña.
Profesor de fotografía, talleres e relatorios sobre iluminación
e uso de novos medios.
Nos últimos anos dedicouse á fotografía de viaxes, a desenvolver a serie «Jazz» no café Latino (Ourense) e actualmente
está traballando nun proxecto titulado «Galicia de 12» co escultor Nito Contreras e a videoartista Begoña Losada sobre a
transformación da paisaxística galega.

Tanji

Espacio Shangri-La, Ourense,
do 1 de novembro ao 31 de decembro
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Marta Barros
GUÍA DE UNA ESPOSA DE CINE II
Un repaso á «Guía de la buena esposa», editada pola Sección Femenina en 1953, vista dende un lado irónico. Xoga
coa realidade/ficción a través da iconografía das bonecas
recortábeis daquela época. Un escenario inigualábel, o
cine Adriano de Barallobre. Nas súas dúas vivendas mulleres de carne e óso combinaban unha doutrina machista
promovida polo réxime coa iconografía da «femme fatale»
promovida polo cine dos anos 40 dende Hollywood. Son
as dúas caras dunha mesma moeda: a «obxectivación»
da muller a través da imaxe. Por iso, os personaxes reais
foron substituídos por obxectos: as bonecas recortábeis.
As súas protagonistas xogan o rol que se lles pide en cada
un dos 12 consellos da guía e cambian dun rol a outro con
só cambiar a súa indumentaria.

Ten lista la cena

Ferrol 1967

Se dulce e interesante

Casa da Cultura de Pontedeume, do 13 ao 30 de novembro

A miña primeira inmersión na fotografía foi na aula de fotografía da Facultade de BB.AA. (UCM). Dende aquel momento, a miña vida estivo ligada a ela de varias formas. Especialiceime en Deseño e traballei nel uns 20 anos. Decidín
darlle un impulso á miña paixón pola imaxe e licencieime
en Comunicación Audiovisual (UDC). Os talleres de Fotografía (UDC-Ferrol) foron especialmente estimulantes para
min. Alí coñecín os meus compañeiros de LUMEN, espazo
onde puiden realizar os meus proxectos colectivos. A miña
primeira exposición individual: «El hálito del ángel». Seguiu:
«Nada de azul, mi color es el rosa». O que máis me gusta
da fotografía é que acaba sendo a mentira mellor contada.
Sempre subxectiva: fala de nós aínda que nos negamos a
aceptalo. Dende estas premisas traballei «Guía de una esposa de cine II».

Marta Barros
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Angeles Carballo Eire
SIN PUERTAS

CARP

Un peregrino é unha persoa inqueda, busca encontrar
respostas aos interrogantes que leva dentro, intenta encontrarse consigo mesmo, mentres camiña en soidade.
Apaixónase, entusiásmase e sorpréndese ante calquera
meandro do Camiño, trata de plasmalo en evocadoras
imaxes, que intentan transmitir a emotividade, o sentimento e a espiritualidade do seu ser. Non ten medo, deixa
que a súa vida cambie sen deixar de aprender.
Avanza, camiña e fixa na súa memoria lembranzas imborrabeis. A terra vaise facendo camiño ante os seus
pasos, o vento sopra sempre ás súas costas, o sol brilla
cálido sobre a súa cara. Nada ata o seu corazón. Verdadeiramente, non se lle poden poñer portas ao monte!
Momentos máxicos, cheos de benestar, tranquilidade, ensimesmamento e, porque non dicilo, de felicidade. Intenta
captar instantes dunha vivencia chea, irrepetíbel, de pura
liberdade, en definitiva... SEN PORTAS
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Helechos

Café Latino, Ourense, do 2 ao 30 de novembro

Nacín en Ourense, onde crecín feliz e pasei unha adolescencia e xuventude rodeada de amigas e compañeiras de
colexio, coas que aínda comparto e gozo complicidade e bos
momentos.
Son unha grande admiradora dos intelectuais ourensáns
da época, que alimentaron tantas inquietudes e ansias de
saber, de descubrir e de loitar por un mundo de liberdade
e de compromiso.
Dende sempre, tiven unha grande inquietude pola problemática social. Formeime e involucreime na defensa dos
Dereitos Humanos en xeral e nos da Infancia en particular.
Entendo a fotografía como arte e como medio de expresión
das percepcións, dos sentimentos e as emocións.
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CARPINTERÍA DE RIBERA. JÁBEGAS
Xávega é unha barca movida a remos con algúns atributos que a caracterizan, como o esporón rematado por
unha cabeza de serpe, o ollo pintado, a espaílla, caperol...
Encóntranse varadas ao longo da costa malagueña. Jose
Pedro González, mestre carpinteiro de ribeira, é un artesán na construción da xávega, en Pedregalejo, Málaga.
Acaba de finalizar unha xávega, permitiume participar en
todo o proceso. Algo marabilloso! Grazas.
Tradicionalmente en Málaga identificouse coa pesca e a
pesca malagueña coas barcas de xávega.
Actualmente a barca, a xávega, mantense activa porque é
o deporte de equipa máis antigo que se coñece na provincia, as regatas, que se celebran durante a época estival.

Inicio de la construcción
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Málaga 1959

Nacín en Málaga nun día de primavera, por iso me gusta
tanto a luz e intento aplicala á fotografía, a miña grande
afección. Realizo estudos na Escola de Arte de San Telmo de
Málaga. A arte é unha materia pendente en todo ser humano. Pois, «acaso non é unha arte vivir cada día».

Todos a una

Museo Arqueologico D. Diego de Sousa, Braga,
do 3 ao 30 de novembro
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Fernando DC Ribeiro
PERIFERIAS/PERECERIAS

931

A ruralidade, a interioridade, o despovoamento e o envelhecimento em imagem, dos dias de todos os dias, de um
povo raiano da periferia do Rio Tâmega, bem no coração
do Reino Maravilhoso cantado por Miguel Torga.
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Barriso

Era uma vez...

Centro Cultural Agustín Bueno do Castiñeiriño, Santiago de
Compostela, do 3 ao 27 de novembro
Galería da adega do Faustino, Chaves, do 2 ao 31 de decembro

Chaves 1960
Animador Sociocultural licenciado pela Universidade de Trás
-os-Montes e Alto Douro. 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.
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931
931 son os quilómetros que me separan do lugar que
máis adoro do mundo que coñezo, O Parque Nacional
de Ordesa Monte Perdido nos Pireneos oscenses. A exposición recolle 11 fotografías de paisaxes, algúns delas
iconas do lugar, tomadas dende os anos 2010 e 2014.

Paxaro de barro

Vigo 1980
Biólogo (Universidade de Vigo) e fotógrafo (EASD Antonio
Faílde), nacido en Vigo pero residente en Covelo (Pontevedra) de 35 anos. Dende o 2008 a fotografía comeza a formar
parte activa da miña vida, primeiro como afección, como recurso na catalogación de fauna e flora das miñas saídas ó
campo. Pouco a pouco o interese polo medio audiovisual
alcanzou o mesmo nivel que a bioloxía ata profesionalizarme
na actualidade. Recentemente gañador do Proxecto Edición
2014, de Copias de Autor na categoría de estudante, á espera da exposición pública do proxecto.
Son guía de natureza e fotografía no Parque Nacional de
Ordesa Monte Perdido (Huesca), no que desenvolvo, dende máis de 4 anos, actividades de ecoturismo e fotografía
con afeccionados. Colaboro activamente con organismos de
conservación da natureza, como SEObirdlife, AEFONA, «Fundación para conservación do quebraosos».
www.natureandphoto.com
www.flickr.com/julioeiroa

As tres Sorores

Casa das Asociacións de Cornes, Santiago de Compostela,
do 3 ao 30 de novembro
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Sarai Deza
HORIZONTES
Horizontes é un conxunto de fotografías desenvolvidas a
partir de pequenos conceptos do meu interior. Pensamentos, ideas, opinións, sentimentos e mesmo soños. Gustaríame que te internases neste espazo de imaxes que
forman parte do meu interior, como unha pequena mostra
da periferia da miña alma.

Equilibrio

Portonovo 1991

Muller

Librería Eixo, Ourense, do 2 ao 28 de novembro
Arca da Noe, Vilar de Santos, do 2 ao 31 de decembro

Tras sacarme o título de fotógrafa na EASD Antonio Faílde,
asistir a un curso con Omar Josef e a outro con Luis Malibrán, vivir un mes en Alemaña e seis en Holanda, e pasar
dúas semanas nun programa de inmersión fotográfica en
Turquía, a miña seguinte aventura levoume a Madrid durante
5 meses, onde fixen o Especialista en Fotografía de Moda de
WorkshopExperience. Despois disto fun a Sierra Nevada a
traballar de fotógrafa na estación de esquí e tras o chasco
que me levei volvín a Portonovo para seguir coa fotografía de
bebés mentres sigo formándome. Esta primavera estiven en
Bilbao con Joel Robison e decidín comezar a crear fotografías a partir de conceptos.
www.facebook.com/SaraiDezaPhotography

Sarai Deza
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Ana Gil
LINDES ABIÓTICAS

RETAB

A viaxe esixe certa idea de abandono do cotián para
adentrarse nunha contemplación de realidades externas á
esfera territorial propia. O emprendemento do percorrido
cara á busca da paisaxe como obxecto de contemplación,
termina revelándose como unha construción propia de
recoñecementos e discontinuidades onde o ser contemplado se converte no ser construído.
Máis alá do recoñecíbel, as formas e estruturas da natureza que rastreo nas miñas viaxes, buscan certa abstracción formal que me permita delimitar fragmentos
espaciais, que acaban remitindo de novo a un universo
de desolación ou soidade que pervive na miña memoria
de maneira obsesiva como un paradigma vital do que non
é posíbel escapar. A infinidade da natureza non reside só
na súa materia inmanente senón na fantasía salvadora ou
enfermiza que exerce sobre ela a mirada.
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Ourense 1973

Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo (2012).
Participou en diferentes mostras de prestixio como Fem
Art (Barcelona, 2006), Arte no parque CGAC (Compostela,
2007), a XI Bienal Pintor Laxeiro (Lalín, 2013) ou o XIII Certame «Isaac Díaz Pardo» (Coruña, 2013), Ahora Nosotras
(2014) Museo MARCA (León). Algunhas das súas propostas
foron recollidas en Feiras Nacionais como Jaal Photo (Madrid, 2014) ou Cultur3 Club (Gijón) e colabora con diversas
galerías como Galería Metro Arte (Santiago de Compostela)
ou Galería Murillo (Oviedo). Parte desta serie que presentamos ao OF 2015, foi un dos proxectos premiados no II
Concurso 25º aniversario da Facultade de Belas Artes da
Universidade de Vigo para a creación de obras artísticas do
módulo hospitalario do Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo).
Asador Veracruz, O Carballiño, do 3 ao 29 de novembro
Casa Museo de María Pita, A Coruña, do 1 ao 31 de decembro

http://anagilcallejon73.blogspot.com.es
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RETABLOS. DIALOGOS
Os retablos son 7 composicións a modo dos retablos barrocos ou renacentistas, trátase de dignificar en 6 deles
os 6 elementos principais da cultura material, o pan, a
castaña, o millo, a pataca, a oliveira e a uva, o tamaño
total pode chegar a 8 metros por 4 e os máis pequenos
un total de 2 metros por 50 cm cada un. Un sétimo retablo chámase «Retablo da fartura ou do Ourense das tres
cousas» e é unha homenaxe particular á miña cidade de
nacemento. Os diálogos son dúas series de fotos establecidas en dípticos que se complementan e dialogan unha
ca outra, Unha serie é de 22 espidos realizados dende
1984 a 1988, a outra é de retratos de pintores ou escultores neste caso todos de Ourense con dúas fotos por
artista, sendo en total 16.

Espidos

Ourense 1954

Primeira exposición na praza da princesa de Vigo no ano
1976. Exposicións en Galicia, Madrid, Valencia, Barcelona.
Obras no Museo de Pontevedra e en Abanca así como en
coleccións particulares.
Exposicións antropolóxicas, Fotografía, Tigres coma Cabalos,
Fenix Retablos esenciales, Retablos Entrometidos, Trómpos
e capela dos círculos.
Libros Vigo fronteira do Alén con Xosé Luis Méndez Ferrín,
Tigres coma Cabalos con Xela Arias e Olores e sabores do
saber con Carlos Casares.
Premio da crítica de Galicia 2013. Diversos traballos editoriais e catálogos.

Trompo

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense,
do 28 de outubro ao 13 de decembro
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Janite
PEGADA

LO QU

Música... cámara... acción... son as palabras que nos
lembran a célebre frase cinematográfica e que ben poderían ser as que escoita o fotógrafo Janite cada vez que se
atopa nun concerto. A súa cámara... o seu instrumento e,
neste caso, nunca mellor dito.z Un acorde disoante dálle
o sinal de que a sesión vai a comezar. A adrenalina dispárase e empezan as sensacións, reaccións e emocións
acompañadas doutros estímulos: un bico, unha cervexa,
un abrazo, un pitillo, unha mirada. Para Janite, dunha foto.
Confianza, pracer, euforia, tranquilidade, éxtase, ledicia
sen causa e compartida, bagoas... sensación de unidade
cos demais e co mundo, mentres as notas flúen suaves,
lentas, relaxantes, estimulantes, rápidas ou trepidantes.
Despois dos «bises» todo remata. Os instrumentos gárdanse. Todos menos un: a cámara.
O público segue sentindo o concerto. Como Janite, que
aínda non rematou de dar os derradeiros acordes do seu
particular recital. «Non basta oír música; ademais hai que
vela» dicía un célebre compositor ruso. Janite escóitaa,
véla e cando amence o día, móstranola.
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LO QUE NUESTRAS CÁMARAS VEN
Mostra de fotografías no que autor nos amosa a súa visión
da natureza, no contorno da Ribeira Sacra. Unha das fotos
da exposición foi premiada no 1º Concurso Fotográfico
«Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade».

e, que
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Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro,
Monforte de Lemos, do 16 ao 30 de outubro
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Javier López Prol «arceibe»
SEN TÍTULO: GRECIA: BERCE E CADALEITO

RESIS

Grecia 2015

Desde

Sen título

Castro Caldelas 1988

Sen título

Centro Sociocultural da Trisca, Santiago de Compostela,
do 3 ao 27 de novembro
Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 2 ao 31 de decembro

Licenciado en Dereito e Administración e Dirección de
Empresas, máster en Economía Internacional e Desenvolvemento e doutorando en Economía. A súa formación
fotográfica foi completamente autodidacta. Finalista e
galardoado en varios concursos entre os que destacan
o Xuventude Galicia Crea 2010, X e XII Concurso de Fotografía José Sardiña Muiños, V Concurso Olympus-Vagamundos e VI Concurso de Fotografía elfotón entre outros.
Centrado principalmente na fotografía de rúa, fundamentalmente realista e case documental en certos casos. Estudo das relacións entre xentes e lugares. Roubo de momentos evitando poses e artificios tanto na toma como no
procesado. Criterio de mínimo retoque e uso recorrente
do branco e negro.
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Antonia-María López Rodríguez
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RESISTINDO...
Desde as periferias, resistindo a cotío!

Afuteza

Albarellos de Monterrei 1953

Fotógrafa afeccionada con olladas para o social por onde
queira que viaxa e cos pés na terra.

Ida sen retorno

Escola Oficial de Idiomas, Ourense, do 1 ao 30 de outubro
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Anxo Losada
OS NOMES DO ACEIRO

Jens. Soldador, Viena 2014
Alemán apaixonado da súa vespa e dos avións de radiocontrol

Con esta serie de retratos desenvolvida durante dous
anos no seu centro de traballo, Anxo Losada pretende
darlle notoriedade á vida que hai detrás dos profesionais
dunha empresa do sector metalúrxico. Á súa vez pon de
manifesto a realidade migratoria e laboral no centro de
Europa mostrando uns retratos clásicos, nos que a luz e
os fondos aportan moito significado.
A fotografía case nunca é unha disciplina narrativa por
moito que sexa unha pegada da realidade material, porque contén outros tantos datos de quen a fixo e indicios
suficientes para intuír unha meta-realidade non evidente que circula paralela ao que vemos nun primeiro ollar.
Neste proxecto de Anxo, o retrato o é da persoa e a súa
contorna, é dicir, elixe transmitir información que os relaciona; ao engadirlle un título non neutro a cada foto,
esa relación establécese tamén explicitamente co Autor.
Como a exposición mostra unha colección de retratos así
realizados cunha unidade de «lugar», a elección é mostrar
un colectivo e o espazo complexo e fragmentado que o
mesmo autor habita como parte dese colectivo. Por iso,
esa exposición é en si mesma un auto-retrato, complexo,
pero auto-retrato, só que o Retratado está «detrás» de
quen mira a foto.
Noutra orde de cousas, en cada toma, a persoa resístese
a disolverse na contorna; tal é o poder da presenza humana. Pero é que ademáis isto acentúase polo feito de
que os títulos comezan co nome das persoas. Cada nome,
unha vez coñecido, inverte a lectura da foto e pasa a ser
dominante, a designar a todo o demais. Nome tras nome,
Anxo elabora un minidicionario ordenado da memoria do
seu paso por ese lugar, da súa cohabitación e convivencia
cos retratados. Un dicionario dos nomes do «aceiro», materia que dá orixe a esa fábrica, á existencia do grupo e a
contorna desta exposición.
Ourense 1981

Liceo de Ourense, do 3 ao 30 de novembro

Anxo Losada naceu no outono de 1981 en Ourense. A súa
paixón pola fotografía venlle de cedo da man do seu pai,
Benito Losada, do que herdou tamén o seu sentido do humor
e da vida. Pasou de ser mero espectador a ser un activo
fotógrafo, primeiro retratando as súas experiencias a modo
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Anxo Losada
de diario cando marchou no 2006 a
vivir a Viena e máis tarde probando
distintas técnicas, como a lomografía. Anxo é un inquedo autodidacta e
o seu camiño na fotografía pódese
definir como «inverso» xa que aínda
que comezou na era dixital, emprega
actualmente cámaras antigas, entusiasmado co medio formato e as
distintas técnicas de revelado.
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László. Soldador, Viena 2014
O encargado de mellorar os coñecementos de húngaro dos compañeiros
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João Madureira
INTERIORIDADES
Nasci num mundo repleto de pessoas, animais e plantas.
Nasci no viveiro que era a minha aldeia. Naquele povoado
de pobreza, alegria, carinho e trabalho. Depois uns foram
para França, outros para Angola, outros morreram e, ainda outros, fugiram para as cidades. A aldeia ficou com os
mais arreigados às suas leiras, aos seus antepassados,
aos seus animais, às suas memórias, às suas tradições.
Começaram a ficar velhos e a ver os seus familiares, ou
no Natal, ou em Agosto. Os anos começaram a morrer
dentro das pessoas. Depois foram os meses. Finalmente
os dias. Agora, os poucos que restam contam o tempo por
horas. Os campos estão cheios de mato, os animais arrastam-se pelas ruas desertas, as casas implodem como
se fossem feitas de cinza.

Sem título

Torre de Ercededo, Chaves 1958

Santos - Feira do Gado

Galería da adega do Faustino, Chaves, do 1 ao 30 de novembro

Professor do 1º CEB licenciado pela UTAD. Foi membro fundador e elemento da direção do Cine Clube Flaviense; da
Cooperativa Flaviense de Radiodifusão (que chegou a presidir); do Centro de Promoção Educativa e Desenvolvimento
para o Concelho de Chaves; 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. É autor do blog «Terçolho» (http://jmadureira.blogs.
sapo.pt/) onde edita poesia, fotografias e o romance por
capítulos O Homem Sem Memória. Colabora no blog «Chaves» (http://chaves.blogs.sapo.pt/), no jornal Voz de Chaves
e Notícias de Vila Real. É fotógrafo amador premiado, com
centenas de fotografias publicadas nas galerias «Podiumfoto» (http://www.podiumfoto.com/author/10907/) e «Fineart»
(http://www.fineart-portugal.com/author/675).
http://jmadureira.blogs.sapo.pt/
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João Madureira
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Nica Mares
O CORAZÓN DAS MÉDULAS

CRÓN

As Médulas, enclavado na comarca do Bierzo, é un territorio coñecido, sobre todo, por albergar na época dos romanos unha explotación mineira de ouro, extraído mediante
o sistema chamado Ruina montium, o que lle confire ao
lugar ese aspecto tan característico, cos seus típicos farallóns de cor avermellada.
A intención deste traballo fotográfico, levado a cabo no
outono de 2014, non foi plasmar estes aguzados farallóns, nin as súas areas rubias nin amosar unha visión
xeral do Parque Cultural das Médulas (Ben de interese
cultural, Monumento natural, Patrimonio da Humanidade),
senón resaltar as formas, texturas e cores que regalan
ao observador os numerosos castiñeiros que poboan o
seu interior. Estas árbores centenarias, Patrimonio da Humanidade dentro do Patrimonio da Humanidade, no seu
interior teñen a medula, protexida polas cortizas. Polas
cortizas do interior das Médulas.
A medula é o corazón das árbores e estas árbores son o
corazón das Médulas.
Nica Mares
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CRÓNICAS URBANAS
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Crónicas urbanas é unha retrospectiva onde a figura humana é a protagonista.
Unha reflexión de obxectivar a realidade contemporánea
dos habitantes das nosas cidades, persoas anónimas integradas no espazo e no tempo en volumes xeométricos
captados dun xeito efémero e que representan imaxes
dunha realidade urbana cotiá do perenne e o mutable.
Instantáneas con vida que reflicten a realidade que nos
rodea onde se captan aspectos como a ironía, o humor, a
traxedia, a crueldade, pero tamén a beleza, as emocións
ou onde a linguaxe corporal xoga un gran protagonismo.
En definitiva unha constatación de actitudes que son un
reflexo de episodios cotiáns contemporáneas e onde o
autor sempre intenta suxerir unha historia.
A catedral da auga

son o

Mares

Bahia -Brasil 1960

Fotógrafo afeccionado Carballinés nacido en 1960. Autodidacta. Gusta dunha fotografía espontánea, nin pousada nin
arranxada onde como fotógrafo gusta de pasar desapercibido e sen intervir na escena. Instantáneas cheas de contido
e remarcado sentido narrativo. Imaxes de Vida, representacións concretas e que suxiran ou transmitan historias. A
captura do insólito, espontaneidades, paisaxe urbano.Durante anos levou a fotografía de forma anónima pero dende
o pasado 2014 participa no outono fotográfico, sendo a súa
exposición «Unha mirada sen Fronteiras» solicitada para expoñer en distintas localidades de Galicia con grande éxito.
Na actualidade é compoñente da Asociación Fotográfica
Potiños.

Friends

Edificio Sociocultural de Pantón, do 4 ao 29 de novembro
Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 2 ao 31 de decembro
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Román Montesinos
NO TODO ES LO QUE PARECE NI ERA LO QUE ESTÁ
«Non todo é o que parece nin era o que está» é unha
colección que se inaugurou en setembro de 2014 na Casa
de Galicia de Madrid e que, máis recentemente, estivo
exposta en Castelo de Paiva (Portugal). A colección consta
de 16 fotografías de tamaño grande, en cor e branco e
negro, que representan metáforas e continxencias entre
obxectos diversos. Dende o peirao onde atraca un barquiño de papel ata un revólver que –como derradeiro
recurso– carga supositorios. Inducen á reflexión, a outras
lecturas, e non están exentas de certo humor ou ironía.

Muelle

A Coruña 1952

Pipa

Casa da Cultura de Barbadás, do 2 ao 30 de novembro

Natural de A Coruña, é xeólogo de profesión e profesor universitario. Dedícase á fotografía dende finais dos anos 60
e a mediados dos anos 70 participou por primeira vez en
exposicións e concursos de fotografía. Dende hai 8 anos
participa activamente en exposicións por varias provincias
españolas e no estranxeiro. Actualmente practica unha liña
fotográfica dedicada ás «metáforas visuais» (poesía visual)
asociando obxectos ou obxectos e persoas. Participou en
varios proxectos artísticos como por exemplo «Andante» de
Ramón Álvarez e «...from portrait to seff-portrait» de Antonio
Nodar.
http://www.romanmontesinos.com
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Gloria Pedrouzo
LAS PALABRAS PERDIDAS
Acontece que ás veces o tempo e mais o silencio se coan
no interior das nosas vidas baleirándonos, así camiñamos
cara ás periferias dos sentimentos, utilizando sendeiros
perdidos e ensombrecidos. As miñas fotos non tratan
de periferias físicas senón emocionais, alí onde a dor, a
soidade e incluso o abandono e a escuridade mancan o
noso espírito. «As palabras perdidas» son as imaxes do
contorno ao redor da nosa alma amargo e único.

Northern sky

Ourense 1959

Tierra

Nacín en Ourense e considérome máis que fotógrafa debuxante. Son de formación autodidacta e a miña paixón é
a exploración urbana e o traballo con modelos en lugares
abandonados. Levo facendo fotos dende os 14 anos por diversos lugares da xeografía europea, aínda que me dediquei
máis a fondo nos últimos 6 anos.

Coroto’s tenda de arte, Ourense, do 19 de outubro ao 30 de novembro

www.facebook.com/gloria.pedrouzo?ref=hl

Gloria Pedrouzo
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M a r í a P i n a l Tr a s h o r r a s
Periferias

IMAG

A irrupción do cotián caseiro na rúa, como unha chamada de atención á banalidade social do sofá como produto
«necesario» dunha sociedade onde o periférico reflicte o
núcleo central.
O sofá como un produto de luxo que agora é necesario; e
se implanta no periférico, dando lugar a un bucle.
Así mesmo, a cadeira é un produto de desfeito que se reutiliza pero sendo descontextualizado na rúa. Conceptos
como o privado e o público, o rico e o pobre, mestúranse.
«Baixo a Ponte»: un fogar, lexitimado polo obxecto de confort: sofá, que se deconstrúe ao mostralo nu, na rúa; á
vista do transeúnte.
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Ourense 1981

Baixo a ponte

Biblioteca do Campus de Ourense, do 3 ao 28 de novembro

2000-2005, Licenciatura en Belas Artes, Universidade de
Vigo, 2012-2015 Escola de Artes e Oficios da Deputación de
Ourense. Impartición de Debuxo e Iniciación á Pintura, durante 3 anos. 2013-2015, Debuxo Pintura, Academia de Ourense. Impartición de Debuxo Técnico e Artístico, Modelado
e Pintura, durante 2 anos. Premios de Artes Plásticas 2002.
Segundo Premio I Certame de Artes Plásticas Deputación
de Ourense, Centro Cultural Marcos Valcárcel, 2012. Premio
del Jurado VII Certamen de Instalaciones Mujer, Consellería de Cultura da Comunidade Autónoma de Madrid, 2012.
Obra seleccionada XI Certame de Artes Plásticas Deputación
de Ourense, Centro Cultural Marcos Valcárcel. Exposicións
de Artes Plásticas 2002. Artxove 2002, Casa da Cultura
de Pontedeume, A Coruña. 2004 Sin Tiempo, Facultade de
Belas Artes de Pontevedra, 2005. Outras Novas Presenzas,
Casa da Xuventude de Ourense, 2012. Cromática” II Bienal
de Pintura Joven, Fundación Cum Laude.
https://mariapinal.wordpress.com
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IMAGINARIOS / IMAXINARIOS
Dicía John Lenon, en Imagine, que el era un soñador e
pedía na devandita canción que todos os soñadores se
uniran a el. Para min ese é un concepto fundamental na
fotografía: ir máis alá do que se ve á primeira vista, reinterpretar a realidade, buscar a vibración das cousas. Regar o acochado, tal e como se titula un documental sobre
Chema Madoz. E é que non podía ser doutro xeito se a
esencia mesma da fotografía é «escribir con luz», abrirnos
as portas á mirada, o que implica toda unha viaxe...
Unha viaxe que máis que visitarnos nos motiva a visitar.
Por iso creo que sempre estiven camiñando cara á fotografía a través de experiencias que me deixaron a retina
marcada xa dende a miña infancia. De aí que dende entón
non deixase de sacar os ollos e a alma a pasear.
Arquitecturas

Retrato

Basel (Suíza) 1973

En 2007 e de forma autodidacta, comezou a converter a
súa paixón pola fotografía na súa linguaxe creativa. En 2008
quedou finalista do II Mirada y Luz/08. Una perspectiva
cercana con Pegadas, foto que formou parte do calendario
2009 de Caixa Galicia. Ese mesmo ano publicou a serie Lugares de soño en Unión libre. Cadernos de vida
e culturas. En 2010 foi finalista do IV Mirada y Luz/10.
Una perspectiva cercana con Fotogramas. En 2011 incluíron
unha instantánea súa no catálogo XXXV Trofeu Torrets de
Fotografía de festImatge e Foto Film Calella. En 2013 cursou
talleres fotográficos con Fuco Reyes (Escuela de Arte Eco) e
Gabriel Ramos (Fnac). En 2015 colaborou no XVIII Festival
Internacional de Fotografía y Artes Visuales de PhotoEspaña
e se matriculou na Escuela PIC.A. Soña con dedicarse á fotografía e seguir viaxando.

Fernando Casas e Nóvoa, Oroso, do 6 ao 20 de novembro
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Adrián Rego Fernández
CONCURSO DO OBRADOIRO
DE FOTOGRAFÍA DIXITAL
1º posto:
Thank you, but the princess is in another castle
Adrián Rego Fernández
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A MIRADA CREATIVA II
A mirada creativa II é unha exposición de 30 fotografías
en cor de Jesús Rodríguez Montero, fotógrafo autodidacta
que imprime na súa obra o carácter das cousas que o
rodean.
Busca a cor, o volume, a luz e as texturas dos obxectos
e das figuras retratadas e cada unha no seu momento, o
momento perfecto que dá a cada fotografía un carácter
propio.

Monforte de Lemos 1956

Introduciuse no mundo da fotografía no ano 1987 como
autodidacta. Realizou reportaxes para revistas, libros, catálogos, postais, guías etc. Realizou exposicións e acumulou
algúns premios de fotografía. Actualmente colabora coa
revista Líneas de Adif e ocasionalmente cos xornais El Progreso, El Correo Gallego e La Voz de Galicia.

Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro, Monforte de Lemos,
do 2 ao 15 de novembro
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Ana Robles
COLONOS E GUARANÍES
Homes e mulleres da selva. Fotografías realizadas nas comunidades M´bya Guarani e familias de Colonos da provincia de Misiones, Arxentina. Alí aínda quedan pequenas
zonas de selva natural, lingua sur do corredor de selva,
que baixa dende o Paraguai. Conviven nun equilibrio inestable os colonos provenientes hoxe de Brasil e Paraguai
coas comunidades nativas guaraníes da etnia Mbya. Os
campesiños viven hoxe en pequenas chacras, seguindo
coas tradicións dos colonos orixinarios. As casas son
construídas sobre pilotes de madeira; nas chacras prodúcese o alimento para o consumo familiar: millo, porotos,
arroz, mandioca, papas e animais de granxa. Cos cultivos
extensivos, avánzase sobre a selva virxe, abrindo camiños
e deforestando. Os guaraníes da etnia M’bya, que aínda
conservan a cultura e costumes dos seus devanceiros,
encóntranse nos lugares máis apartados da provincia, paraísos naturais en perigo de extinción. Algunhas familias
adoptaron as vivendas que as Autoridades Provinciais lles
outorgaron, modificaron a súa forma de vida, pero tiveron
o gran custo da perda de identidade. Adaptáronse aos traballos de campo e «mimetizáronse» cos mozos dos pobos
ou colonias veciñas. Os guaraníes necesitan da selva para
a súa vida, da terra para cultivo; os serradoiros necesitan
a madeira. Nesa situación desenvolven as súas vidas.

+

Buenos Aires 1959

Gallina para la cena

Castelo de Santa Cruz, Oroso, do 7 de novembro ao 5 de decembro

Son Médica Veterinaria e Psicóloga Social. A fotografía é un
camiño de experiencias e sensacións. É un pracer a captura do momento xusto, o logro dunha imaxe, sentir empatía
coas persoas, as situacións que se producen, a marabillosa
boa onda da xente. Gústame saber dos seus costume, dos
seus modos, das súas reaccións. Sempre tiven magníficas
experiencias porque a xente máis simple abre as súas casas e bríndase sinceramente. A ese aspecto da fotografía
estoulle absolutamente agradecida. Tiven a oportunidade de
viaxar moito no meu país e noutros países, elixín culturas
moi diferentes e aprendín moito deles. O que é seguro é que
non temos a razón, nin a nosa modernidade é mellor que os
costumes, modos e usos doutros pobos. Participei en concursos e gañei primeiros premios Nacionais e internacionais.

Ana Robles
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T i g r a n Ta d e v o s y a n
O SON DA COR

AOS O

Cando Deus, sempre libre,
Deu vida ao meu corpo terreal, A partir dese primeiro día, por medio do seu libre albedrío.
Cando me convertín nun ser vivo, Un recen nacido sobre o peito da miña nai;
Cando me foi dado o don da palabra;
estendín os meus brazos débiles
para abrazar a Liberdade.

«Eduar
do séc
dizem
los fan
que ca
se perd
a roup
os ciga
de laze
do Tâm
do seu
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gerara
do seu
grande
da ima
passad

Envolto en cueiros,
non deixo de chorar durante a noite.
E no berce, inquedo aínda,
os meus berros perturban o sono da miña nai.
«Oh nai!» no meu corazón corazón orei,
«Desenlaza os meus brazos e déixame libre!»
E incluso dende aquel momento prometinme
amarte para sempre, Liberdade.
Black reality

Curado
Yerevan [Armenia] 1983

Inception

Centro Sociocultural José Saramago de Vite, Santiago de
Compostela, do 3 ao 29 de novembro

Tras cinco anos estudando fotografía baixo a dirección do
profesor Albert Yavuryan (Departamento de Fotografía e Arte
da Universidade Pedagóxica Estatal de Armenia, Khachatur
Abovyan), este fotógrafo armenio desenvolveu a súa carreira
como titor na especialidade de cámara de Cine e Televisión
en dita Universidade. Ao mesmo tempo, traballaba como reporteiro gráfico para a axencia de noticias líder en Armenia,
Photolure.
Unha vez especializado en fotoperiodismo, Tigran Tadevosyan traballou para outras axencias de noticias como
Armenpress (Armenia).
Nunca deixa de aprender, participando en distintos workshops de fotografía aplicada como «Reuters», organizado
pola axencia de noticias News Agency (Tbilisi, Xeorgia), onde
recibiu unha mención pola súa participación.
Ademais, en 2010 gañou o 3º premio no certame «A independencia cos ollos da xeneración independente», concurso
de fotografía estatal en Armenia.
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AOS OLHOS DE EDUARDO

bedrío.

«Eduardo Teixeira Pinto foi, num só, todos os fotógrafos
do século, e Amarante o seu cenário de deleitação. O que
dizem os homens que conversam à noite, acovilhados pelos fantasmas sob a sombra do mosteiro, os Amarantinos
que carregam as pipas e os barris pelas ruas, os bois que
se perdem por esse mar de pedra, as crianças que jogam,
a roupas a soalhar, os moinantes, as festas tradicionais,
os ciganos, a vida dos bairros pobres e os galãs nos dias
de lazer. E para além das verdades líquidas que nascem
do Tâmega – esse rio que marca a vida de Amarante e
do seu fotógrafo –, o espaço de trabalho, da pesca, dos
jogos, de amores e de tragédias. O seu olhar e mestria
geraram uma obra que é parte fundamental da história
do seu povo e que, na sua essência, o coloca ao lado dos
grandes fotógrafos que foram fiéis a um princípio imortal
da imagem: o de fixar uma realidade que começa a ser
passado no exato momento de fotografar.»
Xosé Manoel Rodríguez
do catálogo da exposición «Aos Olhos de Eduardo»

Curadoría: Museo Etnolóxico de Ribadavia
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A indencurso

Amarante 1933-2009

Eduardo da Costa Teixeira Pinto (Amarante, 1933-2009), comenzou 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
(Alemania, Austria, Bélgica, 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.

Invernia

Teatro Municipal Lauro Olmo, O Barco de Valdeorras,
do 30 de outubro ao 14 de novembro
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J u a n C a r l o s To m a s i
AS VIDAS DA AUGA

A escaseza de auga ou o consumo de auga de mala calidade aféctanlle sobre todo
ao estado nutricional dos nenos máis pequenos, porque favorecen a aparición
de enfermidades infecciosas e diarreicas.

A falta de auga, a auga de mala calidade, a auga motor
da agricultura e o desenvolvemento, a auga aliada dos
mosquitos e a malaria, a auga que alivia a sede, que dá de
comer, que limpa ou empezoña, que cura ou mata.
A exposición «As vidas da auga» narra a importancia deste elemento en Níxer: marca o día a día da poboación e
son os nenos máis pequenos os que primeiro sofren a
súa ausencia. Neste país do Sahel, de chuvias erráticas e
caprichosas, as vidas da auga son moitas: a alimentación,
o benestar e a saúde dependen do acceso a unha auga
de boa calidade.
En Níxer, centos de miles de nenos sofren cada ano desnutrición aguda severa e malaria, dúas enfermidades que
conviven durante os meses máis críticos para as familias,
cando esgotaron os produtos da colleita anterior e aínda
non recolleron a nova. Médicos Sen Fronteiras traballa
dende hai anos para responder a esta crise crónica, e reducir a morbilidade e a mortalidade dos nenos menores
de 5 anos.
A maxistral mirada do fotoxornalista Juan Carlos Tomasi
detense na vida cotiá dos habitantes da zona rural da rexión de Tahoua, no sur de Níxer, onde as diferentes vidas
da auga determinan o destino de miles de persoas.
Unha exposición da Fundación We Are Water en colaboración con Médicos Sen Fronteiras. Con fotografías de Juan
Carlos Tomasi.

A dispoñibilidade de gran é tan vital que, en calquera comunidade de Níxer, o muiñeiro
é unha figura moi respectada. O gran é vida. Pero a escaseza de alimentos non
é a única ameaza para os nenos máis pequenos: súmaselle a malaria, cuxos casos
se disparan na mesma época que a desnutrición.

Edificio de Facultades do Campus Universitario de Ourense,
do 9 de novembro ao 22 de decembro

J u a n C a r l o s To m a s i
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O desenvolvemento das comunidades rurais, que subsisten da agricultura e a gandería,
está directamente relacionado coa dispoñibilidade de auga. Sen auga, non hai colleita.
Sen auga, os animais non sobreviven

+
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Madaoua, distrito rural no sur de Níxer. A partir de maio, as copiosas chuvias
provocan inundacións constantes na zona, que fan impracticables moitos camiños.

Ourens
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Laura Valcárcel Márquez
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UNHA FIESTRA A A HABANA
Durante 20 días puiden gozar dunha vista de cultura, política, mocidade, deportes, pobreza, turismo, barrios, turismo, voluntariado, relixión... unha vista desde una fiestra
que permite aproximarte á realidade da Habana, unha
realidade que podes ver, na que podes achegarte pero
que non podes entendela aínda que vivas nela.
As fotos son pequenas fiestras que intentan que o espectador visualice parte da vida da Habana, da súa historia
pero sobre todo sentir empatía coa xente da Habana.

E entre as ruinas

Ourense 1979

Profesora no Colexio Carmelitas de Ourense na actualidade.
Voluntaria dende hai máis de 15 anos na Asociación xuvenil
Amencer. Este verán, estiven de voluntaria nun proxecto con
nenos e mozos en La Habana. As fotos son produto desta
experiencia.

La guagua

Sala de exposicións «15 anos» da Asociación Xuvenil Amencer,
Ourense, do 1 ao 30 de outubro
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Pereira Lopes
20 POEMAS EN REMANSO
Cando Carmen Muñoz se cruzou coas fotografías de Pereira Lopes, sentiu un bálsamo e con elas veu de novo un
remanso de pensamentos e inspiración poética.
As fotografías retratan paisaxes de Cecebre, Fisterra,
Avintes e Porto (Portugal).
É un xeito de apreciar a lingua e as paisaxes galegas e
portuguesas e así eliminar a efémera fronteira que existe
entre eles.

+
Sen título

Porto 1955

Sen título

Castelo de Santa Cruz, Oleiros, do 7 de novembro ao 5 de decembro

Pereira Lopes nasceu no Porto, a 1 de Outubro de 1955. O
interesse pela fotografia começa pelos 16 anos, quando ainda frequentava a Escola Industrial e Comercial de Vila Nova
de Gaia e a «Amateur Photographer» era de leitura obrigatória. Começa a fotografar, de forma sistemática, em 2005.
Em 2006, é convidado a participar no livro de fotografia
«Olhares». Em 2007, faz um Curso de Fotografia, no IPJ do
Porto. Em Fevereiro de 2011, fez a sua primeira exposição
colectiva, a convite de Victor de Almeida responsável pela
Galeria Olhos d`Arte, no Porto. «Da Luz e do Olhar», a sua
primeira exposição individual, foi constituída 24 trabalhos
que desde Setembro de 2011 passou pela Galeria Olhos
d`Arte (Porto), Galeria «Plebeus Avintenses» (V.N. de Gaia)
http://gravidosilencio.blogspot.com

Pereira Lopes
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Henrique Zorzan
MAR ADENTRO
O destino trouxe-me para um país com 942 km de costa
com uma beleza litoral enorme. Aqui despertou a minha
paixão pela fotografia de paisagens. Um pôr-do-sol dourado e quase sempre repleto de nuvens para criar o contraste com o azul do céu que tanto me encanta. Este conjunto de oito fotografias pretende homenagear um povo
de corajosos navegadores de onde se iniciou uma era de
descobrimentos valiosos para a história da humanidade.

+
Sen título

Sen título

Castelo de Santa Cruz, Oleiros, do 7 de novembro ao 5 de decembro

Rio de Janeiro 1980

Henrique Zorzan nasceu em uma das maiores cidades do
Brasil, Rio de Janeiro. Em março de 2002 mudou-se para
Portugal e passados alguns anos com a chegada da fotografia digital decidiu dedicar-se a esta arte. Seu percurso na
fotografia foi completamente auto-didacta. Possui várias publicações a nível nacional e internacional em revistas como
a Fame - Magazine, Revista Exame e o Mundo da Fotografia
Digital. Recebeu excelentes comentários de fotógrafos internacionais como Craig Tanner tendo um de seus trabalhos
publicados no Dayle Critique. Tendo uma enorme paixão por
esta arte possui experiência em várias vertentes da fotografia nomeadamente a fotografia de casamentos, produtos e
panoramas 360º. «Mesmo no início da fotografia as imagens
eram finalizadas com todos os tipos de recursos existentes
na época. Em laboratório usavam técnicas para clarear ou
escurecer determinadas áreas da imagem e o contraste era
regulado ao gosto de cada fotógrafo. Por isso, acredito que
o processo da criação de uma fotografia não termina ao
pressionar o botão. Hoje em dia cada pixel pode sofrer a
transformação que eu quiser. Eu considero a fotografia uma
extensão minha, aquilo que eu fotografo é aquilo que eu
vejo, modificado ou não a minha forma...»
http://henriquezorzan.com/

Henrique Zorzan
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Emilio Romanos Castiñeira

COL

ENTROIDO RIBEIRAO

ESTA2

A periferia do carnaval está ao centro do entroido. O auténtico está nas periferias...
Un grupo de amigos collemos as nosas cámaras e, esquecéndonos do carnaval, fomos a buscar as raíces do
entroido e atopámolas alí, no pequeno lugar de Santiago
de Arriba, no concello de Chantada.
As corozas, as cabras tirando dun carro, a música, as cores, os nenos... campaíñas, chocas e «bacenillas» colgando... Tambores e gaitas, e mozas brincando... Retratamos
o Entroido Ribeirao. Volantes, maragatos, mecos... festa
bailando entre as verzas das hortas... E sentimos o cariño
da xente do lugar, que nos convidou a comer e a beber,
coma se foramos uns veciños máis...
Alí topamos o primitivo e o auténtico e fixemos, tal como
vedes nesta exposición, fotos fermosas e verdadeiras,
porque moitas veces a verdade e a beleza están onde
menos se pensa, na periferia...
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Curado
Marga Piñeiro Díaz

Marga Piñeiro Díaz
Lugo 1962
Afeccionada á fotografía dende o año 87. Exposicións Individuais: 2005 «Recantos», 2006 «Amarar», 2012 «de mínimis». Colectivas: 2013 «de berros e olladas» 2014 «Galicia
e galegos», 2015 «Entroido Ribeirao».

Emilio Romanos Castiñeira
Monforte de Lemos 1971
Fotógrafo profesional de Monforte de Lemos, adícase principalmente á fotografía social, mergullado en varios proxectos
sobor das tradicións galegas e posta en valor de Territorios
coma O Courel e a Ribeira Sacra.

Casa da Xuventude de Ribadavia, do 1 ao 29 de novembro
Biblioteca do Campus de Ourense, do 1 ao 30 de decembro

Esther Mosquera, Isabel Janeiro, José
Emilio Gómez, José Manuel Nóvoa, Juan
Rúa, Luisa Lorenzo, Patricia Blanco, Víctor
Manuel Fernández

Bibia

Ribada

Silvia
1986

Andre
1986
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«Trato o papel que desempeñan sobre nós diferentes
obxectos presentes no día a día, concretamente artefactos que nos permiten achegarnos a materiais sonoros
cos que, en apenas segundos, viaxamos na máquina do
tempo ou sentimos diversas vibracións dependendo da
mensaxe que esteamos recibindo.» (Serie «O son dos
recordos» de Silvia Ojea) «O que mostro é a alma dos
obxectos retratando a súa sombra. Para min a periferia
reside no contorno de cada obxecto que nos rodea e por
iso mesmo vexo que a maneira de plasmala é a través da
proxección da súa sombra, que mostra verdadeiramente
os límites dese obxecto no espazo que o rodea.» (Serie «»
de Bibiana Lorenzo») «O «ser como somos» e reafirmarnos en «como queremos ser» crea fisuras na sociedade
periférica e cultura histórica que chega aos nosos días.
(Serie «Reminding...» de Andrea Valado)

Andrea Valado
Reminding Frida

Silvia Ojea
O son dos recordos

Curadoría: Andrea Valado Díaz

Bibiana Lorenzo
Ribadavia 1986

Silvia Ojea
1986

Andrea Valado Díaz

Bibiana Lorenzo
Proxeccións

1986

Colectivo METT03.04: creador de iniciativas artísticas para
a comunidade como «Choiva de bágoas» (www.choivadebagoas.com.es), «O ser andróxino na Arte e nos Mass
Media»... e proximamente «Dream Station Gallery» (red de
galerías virtuais que promove o turismo e a arquitectura galega - www.dreamstationgallery.com ).

Casa da Xuventude de Ourense, do 3 ao 29 de novembro
Brétemas, Ribadavia, do 2 ao 31 de decembro

COLECTIVAS
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EXTRAMUROS
Borde, centro, eixe, periferia... Realidade crúa, soño, camiño de luz e de sombras... Composición, idea, concepto,
arte, protesta, pensamento sentado na curva, o importante na esquina, escorado e mudo... Conflito, burato e ausencia... Abandono, contraste, silencio... xente sen rostro,
sen voz, sen mirada... as engurras da vida marcadas na
cara e na man unha bolsa de plástico... Persoas que non
miran porque a vida lles manca na alma, e outras que ás
veces miran para berrar pedindo pan ou xustiza... Teñen
debaixo dos pés un camiño estreito e duro, borroso, escachado e triste... para percorrer coa maleta rota e baleira...
E arredor sempre bailando no aire unha raia negra, un
burato, un non sei, un saco de medos... Todo isto e moito
máis é o que latexa, brinca e berra nas imaxes desta exposición colectiva da Asociación O POTIÑOS.
Curadoría: Manuel Blanco Guerra
Juan Rúa Prieto
Observando

Juan Rúa Prieto
Camba-Laza 1960

Autodefinido como atento, observador e amante apaixonado
do Camiño de Santiago, gusta do retrato, da paisaxe... membro da asociación fotográfica O Potiños, estivo presente en
varios Outonos Fotográficos.

Pablo Rodríguez Pachón
Ourense 1985

Especial interese na fotografía documental e social. Practicamente levou a cámara enriba todos os días durante os
dous últimos anos cando descubriu a súa paixón pola fotografía. Membro de O Potiños.

Pablo Rodríguez Pachón
Desenfocado

Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 4 ao 30 de novembro
Casa da Cultura de Xinzo de Limia, do 2 ao 31 de decembro

Fernando Álvarez García, Myriam Amaro Lois,
Manuel Blanco Guerra, Patricia Blanco Rodríguez,
Alex Carral Vázquez ,Tania Cerdeira Prieto, Víctor
Manuel Fernández Díaz, Milagros Fernández Silva,
Juan Ignacio de Frijola, Felipe Gallego Torrado,
Nerea García González, María Luz García Otero,
Jose Emilio Gómez Crespo, Belén González Ojea,
María del Carmen Hernández Izquierdo, María
Isabel Janeiro Touriño, Luisa Lorenzo Álvarez,
José Luis Montes Marqués, Esther Mosquera
Fernández, José Manuel Novoa Blanco, Emilio
Romanos Castiñeira
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FALANDO EN PRATA V
Curador: Pablo González

Ricardo Alcalde, Pontevedra
Marta Areces, Oviedo
Andrés T. Boal, Sevilla
José Casells, Valencia
Nicolás Cancio, Gijón
Antonio Delgado, Madrid
Amador Díaz, Avilés
Vicente Dolz Plá, Valencia
Fernando Gago, Lugo
Pablo González, Ourense
Alfonso Gorostiza, Bilbao
Pablo Gutiérrez, Gijón
Rodrigo Herrero, Madrid
Antonio Juárez Rodríguez, León
Augusto Liger
Javier Marías, Madrid
Ángel Miñambres, Madrid
Mani Moretón, Ourense
Eduardo Ochoa, Lugo
Xosé Manuel Otero, Lugo
Gregorio Pérez Saavedra, Toledo
Juan Manuel Quesada, ¿Lugo?
Luis Rabanal Quirós, Humanes de Madrid
José Luis R. Castrejón, Arroyomolinos, Madrid
Ángel Siero, Avilés
Ángel Sotelo, Ourense
Juan Carlos Viso, Bilbao
Ateneo de Ourense, do 3 ao 30 de novembro

Alfonso Gorostiza
Varanasi, India

Fernando Gago Ballest
Interiores, 1996-1998
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FALANDO EN PRATA V

Eduardo Ochoa
s/t
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FALANDO EN PRATA V

Juan Manuel Quesada García
El vigía de El Castañar
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José M. Vázquez

Lois Vázquez

COLECTIVAS
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FOTOGRAFÍA en CURSO. Betanzos histórico.
Unha mirada xove sobre a cidade vella

FOTOG

Vivir nunha cidade histórica é, certamente, un luxo.
Cando visitamos Toledo, Córdoba, Florencia, Roma, París... pensamos: «que marabilloso sería vivir aquí!». Pero
realmente estamos vendo esas cidades cunha mirada de
turista e non coa dun habitante deses espazos urbanos.
Un dos aspectos máis característicos desta ollada de turista é o que poderiamos chamar «visión arqueolóxica»:
un xeito de mirar moi selectivo que borra aquilo que
non é monumental, encadrado nun estilo recoñecible.
Pero o habitante desas cidades, e o fotógrafo que pretende rexistralas na súa verdade, non pode menos que
confrontalas cunha realidade ás veces ben diversa.
Ás veces é un bo exercicio percorrer a cidade baleira, percibila sen interferencias, como puro espazo... silencioso.
Os nosos xoves fotógrafos queren, a través da súa mirada, axudarnos a descubrir baixo tanta capa falsa este
verdadeiro Betanzos monumental, deteriorado, baleiro ás
veces, repousado... aínda vivo. Tamén nos animan a mirar
a cidade como «polis», como foro de cidadanía e reflexión
sobre todo o que se comparte cando se habita nun núcleo
urbano: patrimonio, problemas, propostas...
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Curado

Curadoría: Tono Mejuto e os profesores José Manuel Rey
Bao e Lucía Sáez

Rosalía Doporto

Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 3 ao 29 de novembro

Alumnos de 4º de ESO do IES Francisco Aguiar co acompañamento do fotógrafo Tono Mejuto e os profesores José
Manuel Rey Bao e Lucía Sáez
Kevely X. Bara Ricra, Antía Calviño Vázquez, Uxía
Castelos Medín, Laura Castro Martínez, Laura Cortés
Gil, Tomás Díaz Aguiño, Rosalía Doporto Regueiro,
Brais Fernández Pita, Francisco Fernández Rodríguez, Noelia Fraga Pérez, Laura Gestal Sanmartín,
Roque Gómez Teijo, Gala Illanes Illobre, Martín da
Lama Vázquez, Maia A. López Méndez, Zuriñe Otero
Touriño, Laura M. Parra Caicedo, Alba Pérez Medín,
Carla Rivera Blanco, Silvia Rodríguez Argibay, Andrea
Sánchez Riva, José M. Vázquez Calatayud, Antía Vázquez Castelos, Lois Vázquez Saqués, Sara Vicos Neira,
Rodrigo Vigo Bonome, Javier Vilar Maiura.
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Esta exposición é resultado do traballo fotográfico que
un grupo de alumnos e alumnas do centro IES Chamoso
Lamas realizaron coa fotógrafa Marta Moreiras e varios
profesores acompañantes. Ao longo do curso alumnos
de 3º de ESO participaron en Fotografía en Curso, coa finalidade de achegarse á técnica e linguaxe fotográfica a
través de prácticas cos docentes e un taller cun fotógrafo
profesional, en colaboración co Centro Galego das Artes
da Imaxe, a Consellería de Educación e o Ministerio de
Educación e Cultura. A exposición está composta por 76
fotografías que foron realizadas en diferentes lugares da
comarca que hoxe en día están medio abandonados ou
en desuso, como a fábrica de papel de Lousado, a antiga
fábrica de papel do Carballiño, a torre da estación do tren,
ou a xa desaparecida fábrica de chocolates do Torrón.
Curadoría: Ricardo Paz
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O presente traballo foi realizado en compañía da fotógrafa
Marta Moreiras polos seguintes alumnos de 3º de ESO do
IES Chamoso Lamas, do Carballiño, dentro do programa Fotografía en Curso, integrado no Plan Proxecta da Consellería
de Educación:

Samuel Álvarez, Ramiro Bello, Tamara Cerdeira, Martín González, Alba López, Manuel
Ranalli, Rubén Álvarez, Marcos Dobarro,
Sebastián Pérez, Andrés de la Vega, Melani
Dobbs

Casa Museo de María Pita, A Coruña, do 10 ao 29 de novembro
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«Miradas do presente OU pegadas do pasado?» é unha
exposición colectiva da Agrupación FotoSintese de Ourense. Quince autores e autoras con dúas obras cada
un. Coa idea de recuperar esas pequenas fiestras polas
que se asomaron os fotógrafos do pasado ás paisaxes,
xentes e arquitecturas da nosa provincia, aportando unha
mirada actual a eses mesmos escenarios. Tentando abrir
reflexións, debates e ideas ás transformacións acontecidas e ao mesmo tempo decatarnos que esas pegadas do
pasado aínda están moi presentes e nos acompañan a
acotío no noso OUrense. Presentamos este traballo que
esperamos lle sirva ao visitante para ver e saber un pouco
máis da súa historia máis próxima.
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Mercedes Bosquet
Praza de abastos
de Ourense

Ana Valado
A túa mirada

Mercedes Bosquet
Madrid 1965

Membro da Agrupación FotoSintese dende a súa fundación.
Ten participado en varias exposicións colectivas.

Ana Valado
Ourense 1969
Auditorio Municipal de Ourense,
do 23 de novembro ao 19 de decembro

Membro da Agrupación FotoSintese dende a súa fundación.
Ten participado en varias exposicións colectivas
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A Galiza e o Norte de Portugal, fillos dunha mesma cultura reunida nuha exposición de cinco fotógrafos galegos
(Anxo Cabada, Gustavo Docampo, Jota Barros, Roman
Nóvoa e Xosé Luís Alonso) e cinco portugueses (António
Pinto, Diogo Cardoso, Fernando DC Ribeiro, Humberto Ferreira e João Madureira), todos á volta dun mesmo tema:
os ríos. Trinta fotografías en branco e negro que percorreron Amarante e A Coruña (formando parte do programa
Cultura que Une) logo Chaves e agora O Barco de Valdeorras. A mostra está producida pola Fundación Vicente
Risco e Lumbudus – Associação de Fotografia e Gravura.

António Pinto
Pautas no Douro

dación.

dación.
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Antonio Pinto, Anxo Cabada, Diogo Cardoso,
Fernando DC Ribeiro, Gustavo Docampo,
Humberto Ferreira, João Madureira, Jota
Barros, Román Nóvoa e Xosé Luis Alonso

Anxo Cabada
A morte

Teatro Municipal Lauro Olmo, O Barco de Valdeorras,
do 16 ao 30 de novembro
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Lamartine Dias
Sen título

COL

PERIFERIAS

SIN N

Olhares sobre periferias de 10 fotógrafos que têm em comum viver a mesma interioridade periférica que se reúne
e abre em torno de uma associação, com o gosto comum
da fotografia, traduzido em 50 olhares à volta do mesmo
tema e vividos da forma intensa que só os transmontanos
sabem viver.
Exposição promovida pela LUMBUDUS – Associação
de Fotografia e Gravura. Fundada em 2010, sediada na
cidade de Chaves, Portugal, conta atualmente com 71
associados efetivos, entre os quais alguns associados
galegos e 3 associados honorários, entre os quais Benito
Losada no ano de fundação da Associação. A Lumbudus
tem como principal objeto social a prática, promoção e
divulgação da fotografia e gravura, promovendo e organizando encontros entre associados, cursos de formação
profissional, workshops, congressos, estudos, debates,
concursos, exposições e outras iniciativas que valorizem
o seu objeto, tais como a produção de materiais didáticos
e afins, para além de colaborar em iniciativas da comunidade onde se insere numa perspetiva de reciprocidade.

Exposi
cos se
outras
sensib
ta para
ser un
de com

Funda

Lamartine Dias

Beira, Moçambique 1969

Fotógrafo amador, associado da Lumbudus - Associação de
Fotografia e Gravura, tem participado em diversa exposições
individuais e coletivas.

Humberto Ferreira

Moyeuvre-Grande, França 1967

Tem a fotografia como paixão, quer como fotógrafo amador,
quer como colecionista de tudo que diga respeito ao mundo-da-fotografia sendo um dos associados fundadores da
Associação de Fotografia Lumdudus.
Humberto Ferreira
Outeiro Seco

Sala multiusos do Centro Cultural de Chaves, do 3 ao 28 de novembro

Ana Maria Borges, António Luís Costa, António de Sousa e Silva, Fernando DC Ribeiro,
Francisco Preto, João Madureira, Paula
Dias, Tânia Oliveira
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SIN NEXO
Exposición coa participación de mulleres que fan fotos
cos seus teléfonos. Algunhas son fotógrafas expertas e
outras só son afeccionadas á beleza, o testemuño ou a
sensibilidade e atoparon nun elemento cotián a ferramenta para expresar a súa creatividade. Esta exposición quere
ser unha homenaxe a todas elas e darlles a oportunidade
de compartir con todos nós as súas reflexións visuais.
Fundación Cum Laude

Itos Lima
Alto do Príncipe

ção de
osições

mador,
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Aneiro,

Asun Ada, Angeles Carballo, Sole Montes,
Arbal, Anónimo, Agueda Mato, Olga Reinoso,
Itos Lima, Angeles Sioli, Yoli Rodriguez,
Ana Iglesias, Mari Carmen Nóvoa, @Anieto,
Encarna Fernadez, Karina Zegers de Beijil,
Lara Rodriguez, Sa Balvis

Agueda Mato
Equilibristas

Edificio de Facultades do Campus de Ourense,
do 24 de novembro ao 18 de decembro
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XII CERTAME DE FOTOGRAFÍA DA UNIVERSIDADE
DE VIGO

Nuria Bouzas Loureiro

Sara II invita a unha determinada mirada, xa non dun espectador pasivo senón que ten a capacidade de inquietalo e
introducilo nunha mirada máis profunda que o leve a comprender a imaxe dun xeito totalmente distinto. O xogo co azar,
o pelo, o instante e o cotián son visibles constantes nesta fotografía nunha busca en todo momento de crear unha imaxe
aparentemente coherente pero onde hai algo estraño.

Lucía García Rey
A Coruña 1987

Nuria Bouzas
Sara II

Lucía García Rey traballa como fotógrafa e artista visual
baixo o pseudónimo de Maya Kapouski. O seu traballo fotográfico divídese nun apartado profesional, centrado na fotografía de moda, e outro máis persoal a través dun diario persoal e diferentes proxectos cunha maior carga conceptual.
O cotián, os límites entre a vida e a arte e de que maneira
é posible aplicar un no outro son parte fundamental da súa
obra. A través do seu traballo cuestiona os valores do mundo
adulto e rexeita a obriga de abandonar a adolescencia, o
que defende como unha actitude crítica e creativa. Viaxes,
amigos, festas, skaters, son escenas habituais da súa obra,
ás veces simples instantáneas e noutras imaxes construídas
que conviven nun vital work in progress onde o real e o imaxinario conviven nunha nova proposta do real.

Pablo Loureiro Costa
«Por que queixarse ao ver que esta situación fluída e gasosa
é soamente a contrapartida do triunfo da estética? Por que
queixarse cando o mundo enteiro se volveu tan belo? Xa non
hai obras, pero a beleza é ilimitada e a nosa felicidade nela
vólvese tan ilimitada como o fume...» Yves Michaud.

Cristina Vilches Estella

Pablo Loureiro
Niebla

Edificio Politécnico do Campus de Ourense,
do 27 de outubro ao 20 de novembro

Realizo ilustracións e montaxes dixitais cunha temática que
xira en torno á figura humana, centrándome sobre todo en
detalles como poden ser partes concretas ou expresións faciais. Por outro lado, traballo directamente co corpo como
propio suporte, empregando sobre todo o látex como material, ademais de técnicas mixtas e maquillaxe de FX. Máis
adiante sírvome de programas de edición e retoque dixital
para compor as imaxes finais.
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Cristina Vilches
Produtos en serie

Carla Rodríguez
Retratos posturales
Lucía García Rey
Da serie girls, boys and spaces
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GALICIA EN FOCO
24 Edición de Galicia en Foco, certamen creado por el
Club de Prensa de Ferrol en 1989

COL

XV CO
CLUB

Premio
do Clu
coas a
todas
lada, e
flora, f

José Pardo
Ferrol 1969

Trabaja como fotógrafo de prensa para La Voz de Galicia
desde el año 1993.

Xoán A. Soler
A Coruña 1966

Coordinador de la sección de fotografia en la Delegación en Santiago de La Voz de Galicia donde trabajo
como fotoperiodista desde 1993
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Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo,
Santiago de Compostela, do 3 ao 27 de novembro

Iñaki Abella Diéguez, Pedro Eliseo Agrelo,
Delmi Álvarez, Álvaro Ballesteros, Felipe Carnotto, Oscar Corral, Kiko Delgado,
Andrés Fraga, David Freire, Antón García,
Carlos García Hervella, Nacho Gómez, Mónica Irago Sobrino, Amador Lorenzo, Brais
Lorenzo Couto, Ángel Manso, Xosé Marra,
Jorge Meis, Santiago Míguez Amil, Luis
Polo, Francisco Puñal Suárez, Miguel Riopa,
Jesús Rodríguez Montero, Guillermo Sotelo,
Mónica Vila Ferreirós
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XV CONCURSO FOTOGRÁFICO
CLUB ALPINO OURENSÁN
Premios e obras presentadas ao XV concurso fotográfico
do Club Alpino Ourensán. Imaxes que están relacionadas
coas actividades levadas a cabo polos socios do club en
todas as súas modalidades: imaxes de alpinismo, escalada, esquí, espeleoloxía, descenso de canóns, paisaxes,
flora, fauna, as súas xentes...
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María del Carmen Conde Durán
Cala Murta, Mallorca

María del Carmen Conde Durán
Vilagarcía de Arousa 1968

Unha persoa á que lle gustan os deportes de natureza, entre
eles o kayak e piragüismo e que un día colleu unha cámara
para dar conta do seu camiño.

Baldomero Conde Martín
Ourense 1967

Escalador e alpinista, membro do Club Alpino Ourensán que
colecciona as súas inquietudes por medio da súa cámara.

Miguel Ángel Díaz Aviñoá
Ernesto Fernandez Maseda
Isabel Gómez Rodríguez
Juan Carlos González Blanco
Alfonso González López
Florentino Taín
Carmen Taín
Enrique Soto Feijoó
José Ramón del Río Caamaño

Baldomero Conde Martín
Contrastes!!

Centro Cívico A Ponte, Ourense, do 4 ao 27 de novembro
Café Peñasco, O Carballiño, do 3 ao 31 de decembro
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XIX CERTAME FOTOGRÁFICO VIÑA DO CAMPO

Isabel Janeiro Touriño
Vaciando a cuba

Isabel Janeiro Touriño
Primeiro premio
Pablo Pérez Herrero
Caramelos

La Coruñesa, Ourense, do 26 de outubro ao 15 de novembro

Pablo Pérez Herrero
Segundo premio

José Reyes Belzunce
Accesit
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EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS
NÓS BEN ARRANXAMOS

Roi Fernández López
Casa da Xuventude de Chantada,
do 8 ao 29 de outubro

TESOUROS MICOLÓXICOS DA ZONA DE CHANTADA

Pilar Seijas Gómez
Casa da Xuventude de Chantada,
do 2 ao 24 de novembro

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS
CONCURSO FOTOGRÁFICO CASA DA XUVENTUDE DE
CHANTADA

Casa da Xuventude de Chantada,
do 27 de novembro ao 18 de decembro

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 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.
Posteriormente a exposición itinerará aos centros de saúde de
O Barco de Valdeorras e Verín.
Hospital Santa María Nai, Ourense,
do 29 de novembro ao 30 de decembro

230

FA L A N D O E N P R ATA I I I

EXPOSICIÓNS ITINERANTES DO OF

Curador: Pablo González

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 Juárez
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

Manuel Ruiz
Japan, 1997

Edificio Sociocultural de Pantón, do 2 ao 31 de decembro
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II CAMPUS DO OUTONO
Día 28 de novembro
Galería Photoart, Ourense
16.30 h. Abertura da EXPOSICIÓN
«LIBRO E FOTOGRAFÍA NA GALIZA»
Exposición e venda.
Nesta mostra poderá facerse un breve percorrido
histórico a través dos libros de fotografía editados na
Galiza. Desde o Centro de Estudios Fotográficos de
Vigo ou Edenia, até a colección do festival do Outono
Fotográfico e Difusora ou Fotoxoguete, achegando
outras propostas como Fabulatorio ou Dispara.
16.30 h. Presentación do libro Boas Noites de
Jesús Madriñán
Cibrán Rico e Suso Vázquez, editores de Fabulatorio
falan da súa última publicación.
17.15 h. Palestra: A Fotografía no Brasil, por
Iana Soares
Panorama da fotografia no Brasil en xeral e no
Ceará en particular. A importancia dos Encontros
de Agosto e o que ten aportado á fotografía no
seu contorno.
18.15 h. Presentación de Caleidoscópica
Da man das editoras Xiana Quintas, Ana Parada e
Sabela Iglesias.
Caleidoscópica é unha nova publicación fotográfica
e galega online con periodicidade anual.
19.00 h. Presentación do libro
Mary Quintero, Retratista desde os 15 anos
Mary Quintero fala da publicación da Editorial
Xerais e da súa vida como fotógrafa no tempo en
que as mulleres non eran visíbeis na fotografía.
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20.15 h. Xosé Lois Vázquez conversa con Eva
Díez
A gañadora do III Premio Galicia de Fotografía
Contemporánea é entrevistada polo Che, director
do festival, mostrando Renacer, o traballo que vén
de ser recoñecido noutros festivais e que acadou
varios premios.
21.30 h. Proxección dos Encontros de Agosto de
Fortaleza
Proxección dos 25 traballos fotográficos seleccio
nados nos Encontros de Agosto de Fortaleza, co
que o Outono Fotográfico comeza unha nova
colaboración.
21.45 h. Acción na rúa coas imaxes de Sergi
Cámara
No Muro do rianxo, na contorna da Praza de
Abastos.
Unha intervención na rúa para colocar unha
das exposicións da programación do Outono
Fotográfico: «Kos, chegada de refuxiados» de
Sergi Cámara.
Día 29 de novembro
Galería Photoart, Ourense
Obradoiro de Iana Soares
O corpo é a real ficción: os pés tamén son ollos
Análise da deriva como proceso de creación na
fotografía contemporánea
Debúllanse as relacións entre procesos de deriva e
creación na fotografía contemporánea, dentro do
campo da expresión artística, a partir de imaxes
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que colocan en diálogo (e tensión) ficción e
realidade.
No actual contexto, no que hai unha avalancha
de imaxes partilladas en medios virtuais por
amadores/as, profesionais vítimas do automático
e do eterno déja-vu, artistas que se apropian de
imaxes xa feitas para crear a súa propia obra: cal é o
lugar do xesto fotográfico na contemporaneidade?
Que relacións son establecidas a partires da
experiencia e da vivencia constituída entre o
camiñar, a deriva e o acto fotográfico?
Como operan a intuición, o encontro e o acaso na
composición destas fotografías?
Inicialmente, situamos esta pesquisa no campo da
cultura visual e tamén do walking art, unha forma
particular de xerar arte, que utiliza o camiño e a
deriva como prácticas que xeran obra, paisaxe e
pensamento.

Día 3 de decembro
Galería Photoart, Ourense
Ás 20:00 h. Encontro con Juan Carlos Tomasi
fotógrafo de Médicos sen Fronteiras
A Fotografía Humanitaria:
os procesos da información nas organizacións
humanitarias
Tamén estiveron no encontro:
María Díaz, delegada de MSF de Galiza, Asturias
e León
Mar Padilla, responsábel da Media Unit de MSF, e
Virxilio Rodríguez, Vicerreitor do Campus de
Ourense
Casino do Carballiño

Iana Soares é xornalista e fotógrafa. Maestrada en
Creación Artística Contemporánea da Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Barcelona.

Ás 17:30 h. Obradoiro de Daniel Díaz Trigo
Fotografía e Memoria
Daniel Díaz Trigo é fotógrafo, debuxante e profesor
de Instituto. Obtivo, entre outros, o I Premio Galicia
de Fotografía Contemporánea no 2013

Páxina da dereita. Arriba, Daniel Díaz Trigo en Carballiño no obradoiro sobre Fotografía e Memoria.
No medio, a fotógrafa Mary Quintero con Vítor Nieves.
Abaixo presentación da revista Caleidoscópica polas editoras Xiana Quintas, Ana Parada e Sabela Iglesias.
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Iana Soares:
durante a súa palestra
A Fotografía no Brasil
e presentando
Encontros de agosto
de Fortaleza [Ceará, Brasil]
festival colaborador

AS/OS
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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
Iñaki Abella Diéguez 226
Asun Ada 223
Pedro Eliseo Agrelo 226
Ricardo Alcalde 215
Almalé & Bondía 44, 45
Xosé Luis Alonso 221
Delmi Álvarez 226
Rubén Álvarez 219
Samuel Álvarez 219
Fernando Álvarez García 214
Julio Álvarez Yagüe 44
Chema Alvargonzález 44
Myriam Amaro Lois 214
Carla Andrade 34, 40
@Anieto 223
Anónimo 223
Andrés Antuña 230
Arbal 223
Bruno Area 169
Marta Areces 215
Rebeca Baceiredo 170
Álvaro Ballesteros 226
Sa Balvis 223
Kevely X. Bara Ricra 218
Luís Barreiro 34, 39
Santiago Barreiros 171
Jota Barros 221
Marta Barros 172, 173
José Ramón Bas 44, 46
Manolo Bautista 44
Ramiro Bello 219
Patricia Blanco 212, 214
Manuel Blanco Guerra 214
Andrés T. Boal 215
Martín Bollati 94
Ana Maria Borges 222
Mercedes Bosquet 220
Nuria Bouzas Loureiro 224
Cristina Brea 68, 69
Antonio Bueno 44

Anxo Cabada 221
Raquel Calviño 68, 69
Antía Calviño Vázquez 218
Sergi Cámara 152
Nicolás Cancio 215, 230
Daniel Canogar 44, 53
Vari Caramés 98, 110
Roberto Carbajo 230
Angeles Carballo 223
Angeles Carballo Eire 174
Diogo Cardoso 221
Felipe Carnotto 226
Alex Carral Vázquez 214
Dolores A. Carretero Vaquer 175
José Casells 215
Luis Castelo 44, 46
Uxía Castelos Medín 218
Laura Castro Martínez 218
Toni Catany 44
Tomy Ceballos 44
Tamara Cerdeira 219
Tania Cerdeira Prieto 214
Mª del Carmen Conde Durán 227
Baldomero Conde Martín 227
Oscar Corral 226
Laura Cortés Gil 218
Pedro Cortiñas 230
Eduardo Cortils 44
António Luís Costa 222
Jose Ramón Cuervo-Arango 230
Fernando DC Ribeiro 176, 221
Antonio Delgado 215, 230
Kiko Delgado 226
Sarai Deza 178, 179
Lamartine Dias 222
Paula Dias 222
Amador Díaz 215, 230
Tomás Díaz Aguiño 218
Miguel Ángel Díaz Aviñoá 227
Luis Díaz Díaz 34, 41
Daniel Díaz Trigo 34, 135
Eva Díez 34, 38, 144

Marcos Dobarro 219
Melani Dobbs 219
Gustavo Docampo 221
Vicente Dolz 215, 230
Rosalía Doporto Regueiro 218
Cristina Durán Martínez 148
Julio Eiroa Mera 177
Javier Esteban 44, 47
Encarna Fernadez 223
Rafa Fernández 230
Víctor Manuel Fernández 212, 214
Roi Fernández López 229
Brais Fernández Pita 218
Fco Fernández Rodríguez 218
Milagros Fernández Silva 214
Humberto Ferreira 221, 222
José Ferrero 230
Isabel Flores 44
Joan Fontcuberta 44
Andrés Fraga 226
Noelia Fraga Pérez 218
David Freire 226
Melania Freire 88
Ana Fresco 68, 71
Juan Ignacio de Frijola 214
Fernando Gago 215
Antón García 226
Florencio García 230
Nerea García González 214
Pilar García Merino 44, 49
María Luz García Otero 214
Lucía García Rey 224
Ricardo Garrido 230
Cláudio Garrudo 64
Miguel Ángel Gaüeca 44
Pablo Genovés 44
Laura Gestal Sanmartín 218
Ana Gil 180
Xulio Gil 181
Felipe Gallego Torrado 214
José Emilio Gómez 212
Nacho Gómez 226

Jose Emilio Gómez Crespo 214
Roque Gómez Teijo 218
Martín González 219
Pablo González 215, 230
Juan Carlos González Blanco 227
Alfonso González López 227
Juan José González Meizoso 230
Belén González Ojea 214
Alfonso Gorostiza 215
Augusto Guedes Pacheco 159
Ciuco Gutiérrez 44, 50
Pablo Gutiérrez 215
María del Carmen Hernández Izquierdo 214
Rodrigo Herrero 215, 230
Carlos García Hervella 226
Rita Ibarretxe 70
Ana Iglesias 223
Gala Illanes Illobre 218
Mónica Irago Sobrino 226
Isabel Janeiro 212, 214, 228
Janite 182
Antonio Juárez 215, 230
Jesús Labandeira 130
Martín da Lama Vázquez 218
Ouka Leele 44, 53
Augusto Liger 215, 230
Itos Lima 223
Llanos 161
Pereira Lopes 208, 209
Alba López 219
Francisco J. López Jordán 183
Maia A. López Méndez 218
Javier López Prol «arceibe» 184
Antonia-Mª López Rodríguez 185
Amador Lorenzo 226
Bibiana Lorenzo 213
Luisa Lorenzo 212, 214
Brais Lorenzo Couto 226
Anxo Losada 186, 187
Pablo Loureiro Costa 224
Berto Macei 34, 36, 136

Chema
João M
Ángel M
Ángel M
Nica M
Javier
Xosé M
Sergio
Alicia M
Philipp
Xuco M
Conchi
Agueda
MCons
Jorge M
Javier
Jose M
Álex M
Iván M
Santiag
Ángel M
Juan M
José L.
Sole M
Román
Marta
Ricardo
Mani M
Esther
Rosa M
José M
Mari C
Román
José M
Eduard
Silvia O
Tânia O
Màrius
Xosé M
Zuriñe
José P
Laura M
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Chema Madoz 44, 48
João Madureira 188, 221, 222
Ángel Manso 226
Ángel Marcos 44, 49
Nica Mares 190
Javier Marías 215
Xosé Marra 226
Sergio Martell 230
Alicia Martín 44
Philippe Martín 230
Xuco Martín 230
Conchi Martínez 90
Agueda Mato 223
MConsuelo 84
Jorge Meis 226
Javier Mejías 230
Jose Mendoza 44
Álex Mene 122
Iván Merayo 72
Santiago Míguez Amil, 226
Ángel Miñambres 215, 230
Juan Manuel Moncloa 230
José L. Montes Marqués 191, 214
Sole Montes 223
Román Montesinos 192, 193
Marta Moreiras 34, 42
Ricardo Moreno 230
Mani Moretón 215, 230
Esther Mosquera 212, 214
Rosa Muñoz 44, 50
José Manuel Nóvoa 212
Mari Carmen Nóvoa 223
Román Nóvoa 221
José Manuel Novoa Blanco 214
Eduardo Ochoa 215, 230
Silvia Ojea 213
Tânia Oliveira 222
Màrius Ortiz 230
Xosé Manuel Otero 215, 230
Zuriñe Otero Touriño 218
José Pacheco 160
Laura M. Parra Caicedo 218

Rafa Pasadas 230
Gloria Pedrouzo 194, 195
Miguel Pérez 230
Sebastián Pérez 219
Pablo Pérez Herrero 228
Alba Pérez Medín 218
Gregorio Pérez Saavedra 215, 230
Paula Pez 68
María Pinal Trashorras 196
Antonio Pinto 221
Joaquín Pintos 162
Marga Piñeiro Díaz 212
Xosé Piñeiro Priegue 166
Luis Polo 226
José Pardo 226
Francisco Preto 222
Gonzalo Puch 44
Carlos Puga Gómez 126
Francisco Puñal Suárez 226
Juan Manuel Quesada 215
Luis Rabanal 230
Luis Rabanal Quirós 215
Manuel Ranalli 219
José Luis R. Castrejón 215
Adrián Rego Fernández 198
Natalia Regueiro 197
Olga Reinoso 223
Ana Rello 68, 70
José Reyes Belzunce 228
José Ramón del Río Caamaño 227
Miguel Riopa 226
Carla Rivera Blanco 218
Ana Robles 200, 201
Fermín Rodríguez 230
Lara Rodriguez 223
Yoli Rodriguez 223
Silvia Rodríguez Argibay, 218
Jesús Rodríguez Montero 199, 226
Pablo Rodríguez Pachón 214
Emilio Romanos Castiñeira 212, 214
Jose Romay 34, 37, 140
Juan Rúa 212, 214

Jorge Rueda 44, 50
Manuel Ruiz 230
Andrea Sánchez Riva 218
Manuel Sendón 116
Pilar Seijas Gómez 229
Ángel Siero 215
Angeles Sioli 223
Xoán A. Soler 226
Alba Sotelo 68
Guillermo Sotelo 226
Ángel Sotelo 215
Ángel Sotelo Seguín 230
Marta Soul 44
António de Sousa e Silva 222
Tigran Tadevosyan 202
Carmen Taín 227
Florentino Taín 227
Eduardo Teixeira Pinto 203
Juan Carlos Tomasi 204, 205, 206
Miguel Ángel Tornero 44, 54
Damián Ucieda 34, 43
Catrine Val 57
Ana Valado 220
Andrea Valado Díaz 213
Laura Valcárcel Márquez 207
Javier Vallhonrat 44, 55
José M. Vázquez Calatayud 218
Antía Vázquez Castelos 218
Lois Vázquez Saqués 218
Andrés de la Vega 219
Santi Vega 102
Sara Vicos Neira 218
Miguel Vidal 76
Rodrigo Vigo Bonome 218
Mónica Vila Ferreirós 226
Rubén Vilanova 98
Javier Vilar Maiura 218
Juan Carlos Viso 215
Cristina Vilches Estella 224
Karina Zegers de Beijil 223
Henrique Zorzan 210, 211
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CURADORAS/ES

CU

Manuel Blanco Guerra 214
José María Díaz-Maroto 44
Lola Dopico 88
Pablo González 215, 230
Rita Ibarretxe 5, 68, 76, 126, 182
Pedro Leão 106
Sabela López Pato 166
Tono Mejuto 218
Vítor Nieves 34, 44, 56, 64, 72,
98, 130, 135, 136, 140, 144
Ricardo Paz 219
Antonio Piñeiro 162, 166
José Manuel Rey Bao 218
Ramón Rozas 102
Lucía Sáez 218
Andrea Valado Díaz 213
Xosé Lois Vázquez 148, 152

OU
I C
OU

OUTRAS/OS
II CAMPUS DO
OUTONO
María Díaz 234
Sabela Iglesias 233
Jesús Madriñán 233
Mar Padilla 234
Ana Parada 233
Xiana Quintas 233
Mary Quintero 233
Virxilio Rodríguez 234
Iana Soares 233, 234
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PATROCINAN:

COLABORAN CO OUTONO FOTOGRÁFICO: Arca da
Noe [Vilar de Santos] · Asador da Veracruz [O Carballliño] ·
Asociación Xuvenil Amencer [Ourense] · Asociación Fotográfica
O Potiños [O Carballiño] · Ateneo de Ourense · Bodegas Docampo
· Brétemas [Ribadavia] · Café Latino [Ourense] · Café Peñasco [O
Carballiño] · Campus de Ourense da Universidade de Vigo, Vicerreitoría do Campus: Biblioteca Universitaria, Edificios Politécnico e de
Facultades, Sala Alterarte · Casino do Carballiño · Castelo de Santa
Cruz (CEIDA) [Oleiros] · Centro de Arte de Alcobendas · Centro Cultural
de Chaves · Centro de Día de Aldeia Mova [Avintes] · Centro Hospitalario
Universitario de Ourense CHUOU SERGAS · Clube Alpino Ourensán · Clube
de Prensa de Ferrol · Colectivo [Portugal] · Colectivo AlNorte [Vigo] ·
Colectivo mett03.04 [Ourense] · Concello de Ourense: Concellería de
Xuventude / Cultura
Xuventude [Espazo Lusquiños da mocidade, Centros Cívicos de A Cuña e A
Ponte], Concellería de Cultura [Museo Municipal de Ourense, Auditorio
Municipal] · Concello de A Coruña: Casa Museo Casares Quiroga, Casa Museo
María Pita · Concello de Barbadás: Casa da Cultura · Concello do Barco de
Valdeorras: Teatro Municipal Lauro Olmo · Concello de Celanova: Sala dos Arcos
· Concello de Monforte de Lemos: Casa da Cultura · Concello de Oroso: Centro
Cultural Fernando Casas e Nóvoa · Concello de Pantón: Edificio Sociocultural ·
Concello de Pontedeume: Casa da Cultura · Concello de Pontevedra: Pazo da Cultura
· Concello de Ribadavia: Casa da Xuventude, Sala Igrexa da Magdalena · Concello de
Santiago: 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 Xinzo: Casa da Cultura · Coroto’s tenda de arte [Ourense] · Deputación de
Lugo: Sala de exposicións, Rede Museística e Museo Provincial · Deputación de Ourense:
Centro Cultural Marcos Valcárcel, Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo · Detrás do
Marco [Vigo] · Difusora de Letras, artes e ideas · Disigna Edenia · eldiario.es · Emociois ·
Encontros de Agosto [Fortaleza, Brasil] · Encontros da Imagem [Braga] · Escola Oficial de
Idiomas [Ourense] · Espacio Shangri-La [Ourense] · Espazo Xove de Chantada · Espazo Xove de
Ourense [antes Casa da Xuventude] · Fotosconletra · FotoSintese [Ourense] · Fundación Cum
Laude [Ourense] · Fundación Vicente Risco [Allariz] · Fundación We Are Water · Galería Marisa
Marimón [Ourense] · Galeria Salgadeiras [Lisboa] · Galería Sargadelos [Vigo] · Galería Trinta
[Santiago de Compostela] · IES Chamoso Lamas [O Carballiño] · IES Señorín [O Carballiño] ·
iNstantes · La Coruñesa [Ourense] · Librería Eixo [Ourense] · Liceo de Ourense · Lumbudus: Galería da
Adega do Faustino [Chaves] · Médicos Sen Fronteiras · Museu Diogo de Sousa [Braga] · Museo Etnolóxico Ribadavia · O Cabalo Fosforito [Ourense] · Photo Art [Ourense] · Praza Pública · Soho [Vigo] · Xunta
de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

COPATROCINIO, COORDINACIÓN E REALIZACIÓN DO OF:

978-84-92958-36-8

