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Algunhas implicacións do tema elixido nesta XXXIV

se mostra, que é previo a como se mostra, e que

edición do OF [lembremos: dentro | fóra] refírense

resulta de fragmentar a realidade panorámica e

á propia estrutura do pensamento e teñen que ver

realizar a elección primordial: mostralo; acto do

coa nosa aproximación ao fóra de nós mesmos

que se infiren intencións ou ideoloxía.

aínda que este fóra sexa o primordial, é dicir,
o noso propio corpo e leve isto consigo que as

Fragmentar a realidade ou o ámbito do pensar

valoracións ético estéticas que aplicamos á

é a mesma operación que se realiza en calquera

contorna xeográfico/política ou territorial/social o

investigación ou reflexión: acotar o campo sobre

son primeiro, ou deben selo para con nós mesmos

o que operar. Acotamento que implica a selección

autoestablecéndonos como primeira referencia

conscente do que queda fóra da «mirada»

reflexiva válida para adentrarnos despois no fóra

sensorial ou a prioridade intelectual.

profundo.
Pero a fotografía, coma toda linguaxe complexa
As operacións ás que nos obriga o fotográfico

que se articula mediante a cantidade e

respecto deste tema son de orde técnico/ético e

intensidade das acentuacións nos enunciados

tamén sensorial/empírico.

ou grafías do dentro pero tamén polos silencios,
sexan estes pretendidos ou non, ou exclusións

A elección do encadre é o epicentro deontolóxico

do fóra, infórmanos dabondo e proporciónanos

da acción de fotografar e implica determinar o que

datos e estímulos suficintes para seducirnos co

desvelado pero tamén para que a interpelemos

Este aspecto ven dominando a elaboración do

sobre o velado.

libro do Outono Fotográfico que contén tanto
fotografías como textos curadoriais, teórico/

O camiño que percorren técnica e ética, ou aquel

históricos e datos curriculares e forma parte do

que pode desvelar o empirismo dos sentidos,

ADN do festival de tal forma que só na medida

constatámolo sen dificultade en como o encadre

en que poidamos editar esta publicación seguirá

nos informa sobre a escala ou a distancia dende

existindo o propio OF.

a que se opera coa cámara, en moitos casos
mediante a selección da óptica a empregar, é dicir,

Tamén esta elección ten que ver con escalas,

a técnica resolve a elección ética que desvela o

encadres, acentos, fragmentacións do panorama:

interese inclusivo do operador/a e da súa elección

só na medida en que hai imaxe na fotografía,

exclusivista e que mostra, de forma inherente,

esta existe; existe como rexistro, como expresión

a súa vontade de aproximarse e seleccionar ou

dun acto voluntario de narración e só na medida

afastarse e incluír, mesmo se ambas as operacións

en que hai narración do «acontecido» isto

conducen no extremo a abstraccións ás veces

existirá no futuro, sexa cal sexa o caudal de

difíciles de descifrar e que apelarán ás nosas

datos e a minuciosidade dos mesmos acerca do

capacidades sensoriais e coñecemento empírico.

acontecemento.

•••

A nosa narración está nestas páxinas, con acentos
no mostrado nelas -enunciado-, con seleccións

Coa elección deste tema, pretendeuse provocar

de imaxes que velaron outras, con ritmos formais

que os proxectos expositivos presentados e

e estéticos que, queirámolo ou non cometen

seleccionados foran precedidos dunha reflexión

inxustizas e desvelan as nosas intencións e

que os dotara dun mínimo corpo teórico útil

moitas veces manifestan as nosas incapacidades

para ser transmitidos e profundizar así no

para abarcar o panorama, pero tamén constrúe un

aspecto autoconscente do propio festival como

potente relato colectivo que compartimos estes

instrumento de coñecemento.

meses, e quedará narrado para sempre nestas

páxinas porque foi real e, dito sexa de paso, difícil

filosófico, antropoloxía ou representación, domina

pero fermoso, como cada edición.

as redes sociais e xa transformou todos os códigos
da comunicación. Nela habitamos no OF, e todo

•••

isto ten que ver coa viaxe do dentro|fóra, dende
ese primeiro fóra que é o noso corpo cara o

Estamos convencidos de participar na incipiente

fóra profundo que pode chegar ata o confín do

instauración dunha linguaxe universal que,

universo levando o noso dentro nel, como patrón

a diferenza da escrita, se rexe por códigos

de medida; patrón autosuficinte pero que necesita

traducibles case automaticamente e derivados

revelarse.

da historia da imaxe. Linguaxe que proporciona
o caudal máis abundante e rico de autonarración

•••

que levamos creado como especie no que o
valor engadido do recoñecemento da dualidade

Esta era a viaxe proposta nesta edición. Unha viaxe

fiel/falso do medio como operador único e

que só pode ser narrada coa eficacia sintética pero

sincrónico -non dual- está a suscitar construcións

tamén coa libérrima excitación dos sentidos e do

desinhibidas como o «selfie» nas que sen recato

pensamento que permite a Fotografía.

nos tomamos como notarios da existencia do
demais coa súa dupla proposta da individualidade

•••

como patrón descarado de medida e testemuña
do universo -tan cara ao neoliberalismo- pero
tamén como acto do control sobre o que un
narra de si públicamente, tan importante para
evitar ser un saldo anónimo na conta cárnica das
multinacionais ao reivindicar a nosa existencia
e contala sen traducións nin dicionarios; sen
mediacións. Dualidade sintetizada: todo o que
narra o converte en épico e poético, descritivo e

O ano que ven vémonos en Alpha Centauri!
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Rui Prata
Exdirector dos Encontros da Imagem [Braga, Portugal]
Outubro, 2016

Outono
Fotográfico
– um bom
exemplo

Aceitei o desafio de escrever este texto a
convite do Vítor Nieves, por ter um profundo
respeito e admiração pelo Outono Fotográfico. O OF é um dos mais antigos festivais
de fotografia da Europa e deve a sua existência à persistência e paixão do seu criador,
o falecido Benito Losada. Igual, é a paixão
herdada pelo seu atual director, o Che, e pelo
seu curador Vítor Nieves que veio rejuvenescer o festival e imprimir uma nova dinâmica com curadorias mais acertivas. Podemos,
pois, afirmar com toda a convição que por
entre as centenas de festivais de fotografia
que florescem por esse mundo, o OF é um
bom exemplo.
O festival tem vindo a crescer não apenas em
número de exposições, mas também em diversidade de atividades formativas. De sublinhar, também, o seu nível democrático já que, para além de
incluir nomes consagrados da fotografia, se observa uma larga inclusão de autores emergentes,
constituido assim, uma plataforma de excelência
para a projeção de novos autores.
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O outono simboliza o cair da folha. Mas, no caso
do OF é o momento do olhar fruir o resultado de
maturação da colheita do ano. De provar o vinho
novo, de contemplar belas imagens.
No momento em que escrevo este texto desconheço o conteúdo das exposições da corrente
edição. Mas acredito, que tal como nas anteriores
edições, trará trabalhos de excelência. Resta-me
pois refletir sobre a ontologia da fotografia e sobre
a temática deste ano.
A fotografia é, porventura, pela sua democraticidade, o media mais complexo das artes visuais.
As fronteiras dos seus diferentes territórios são
muito ténues. A linha divisória entre aquilo que é
moda, publicidade ou documental e o nível artístico é difícil de estabelecer. O conhecido fotografo
americano Philip-Lorca diCorcia afirmou algures:
«a Fotografia é uma língua estrangeira que toda a
gente acha que sabe falar». Esta afirmação parece-me bem ilustrativa da complexidade que o
media encerra.
Como definição operativa e objetiva pareceme que as palavras de Martha Langford são bem
explicitas: «A fotografia pode-se definir como uma
transposição da realidade visual exterior de uma
forma materializada graças à mecânica e à química, à tecnologia digital ou ainda a uma combinação de ambos os meios. Desde que um ser
humano está por detrás dum aparelho fotográfico,

dizemos que a fotografia é a materialização de
uma percepção visual» [Langford, 2005:3].
E agora que temos um código de base importa
refletir sobre a evolução do seu uso ao longo das
últimas décadas. Em 1930 o famoso pensador e
filósofo alemão Walter Benjamin, já avançava a
seguinte afirmação: «A necessidade de trazer as
coisas para mais «próximo», espacial e humanamente, é quase uma obsessão hoje em dia, tal
como a tendência para negar o carácter único ou
efémero de um dado acontecimento reproduzindo-o
fotograficamente. Há uma compulsão cada vez
mais intensa para reproduzir o objecto fotograficamente, em grande plano ...» Verifica-se pois que,
já antes da II Guerra, e não obstante a necessidade de dominar a tecnologia, constatamos que o
ser humano tem um pulsar crescente pelo registo
fotográfico.
Já nos finais do século passado o fotografo e teórico Vitor Burgin afirmava que «é quase tão insólito
passar um dia sem ver uma fotografia como passar um dia sem ver algo escrito. Num ou noutro
contexto institucional – a imprensa, instantâneos
familiares, painéis publicitários, etc – as fotografias invadem o ambiente, facilitando a formação/
reflexão/inflexão do que «damos por adquirido».
Com o advento, popularização e massificação
da captação digital estas afirmações ganham uma
nova atualidade e tornam-se objeto de profunda
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reflexão. Se é verdade que o registo fotográfico
se tornou uma atitude quase banal, o facto é que
num mundo cada vez mais saturado de imagens,
arriscamos afirmar que a iliteracia visual é cada
vez maior. Em 2008, Cláudia Giannetti afirmava
numa conferencia no âmbito da PhotoEspanha: «o
nosso olho ignora cada vez mais a carne do mundo. Vê grafismos em vez de ler imagens». De facto,
o dilúvio de imagens que paira hoje sobre o nosso quotidiano, de imprensa, publicidade e outras,
acaba por nos cegar. Metaforicamente falando é
uma espécie de luz demasiado intensa que não
nos deixa ver, quase como se olhássemos frontalmente o sol. O excesso de imagens de cataclismos,
tortura, fome ou guerra difundidas pela imprensa
quase nos tornam imunes a tais acontecimentos.
Para Bernardo Pinto de Almeida «a saturação
visual decorrente de um excesso de informação
conduziu-nos a uma espécie de êxtase perceptivo em que os mecanismos da crítica se atenuam
para dar lugar a uma percepção da realidade
numa dimensão tão excessiva e eufórica que todo
o juízo ou decisão tendem a ficar bloqueados. Por
outro lado que a identificação crítica das situações
a partir de uma distância operatória – própria do
trabalho artístico – acaba perdendo a sua eficácia
na plano das representações. Ora porque não se
consegue transgredir as fronteiras do próprio plano artístico, ora porque se confunde com outros

campos de intervenção visual» [Almeida, Bernardo
Pinto de – cit por Serén, 2002:115].
Com efeito, a massificação da representação
fotográfica acaba por atenuar o efeito encantatório e conduzir a uma acrescida dificuldade de análise contemporânea das imagens. Por outro lado,
acresce um grau de dificuldade na transgressão
própria da pós-modernidade ao mesmo tempo
que os limites do fazer artístico se revelam cada
vez mais esbatidos. Mas neste oceano de imagens onde se localiza ou baliza o fazer artístico?
Será mesmo importante distinguir um bom conjunto de imagens de um amador, daquelas que
são numeradas e seriadas pelo designado artista?
Não será antes uma necessidade do mercado, dos
galeristas, dos colecionadores…? Mas comecemos
por estabelecer o que é o fotógrafo autor ou artista. E para isso recorremos, mais uma vez, a uma
afirmação de Bernardo Pinto de Almeida: «O fotógrafo-autor credita a fotografia de uma espécie
de nobreza que a eleva da doxa em que ela paira
para lhe restituir um espaço e um tempo por assim
dizer aristocrático que a fotografia, por si mesma,
não consegue auferir. (...) O fotógrafo-autor tornase artista justamente na medida em que separa
a fotografia da fotografia. Ou melhor, a fotografia da imagem. Esse procedimento de coisificação
(Perniola) é aquele que dá à fotografia a possibilidade de existir como imagem que, idealmente,
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não teria necessidade da técnica para se manifestar. (...) O olhar de autor traz à fotografia um
suplemento que é aquilo em que consiste a sua
marca enquanto marca de uma singularidade. (...)
O autor/artista, ao contrário do que acontece na
pintura em que se trata de desprogramar mecanismos instituídos da visão, é justamente aquele
que normaliza, que traz uma norma para o campo
de um agenciamento em permanente deriva. (...)
Aquilo a que o autor/artista procede é justamente,
e de cada vez, à desconstrução desse impensado
«selvagem» para, em seu lugar, fazer emergir uma
zona de subjetividade controlada que domestica a
fotografia (aquilo que, nela é da ordem da techné)
obrigando-a a dar a ver a imagem de alguma coisa
que nela não se pensara antes como objectivo.
O autor/artista, «armado» com a sua subjetividade, objectiva a subjetividade «selvagem» da
fotografia. Por isso se pode dizer que reconduz à
norma. À sua norma» [Almeida, 1995: pp. 34-39].
E a terminar esta breve reflexão em torno da
fotografia partilho a ideia de Martin Lister que afirma que a fotografia, independentemente de ser
analógica ou digital tem de ser analisada à luz das
teorias da representação, do seu conteúdo sociológico e antropológico.
Quanto á temática parece-me uma escolha feliz
e inteligente. Como já referi desconheço o conteúdo das exposições mas permito-me adivinhar que

o espectador irá encontrar uma grande amplitude de representações. A ideia de DENTRO|FÓRA é
muito querida nas representações contemporâneas onde se criam narrativas opostas como por
exemplo:
Analógico/digital
Efémero/permanente
Obsoleto/atual
Artesanal/industrial
…/…
O conceito e o seu oposto permitem un riche
enjeu (um desafio rico) não só a nível das representações selecionadas entre possíveis autores
históricos e contemporâneos, que podem permitir
uma discussão da evolução do documentalismo,
até ás próprias instalações localizadas no interior
ou exterior. Enfim, a lista é longa e o desafio quase
inesgotável.
Ao terminar resta-me desejar um enorme sucesso para mais uma edição e votos de longevidade.

Notas:
Langford, Martha: Image & Imagination. Montreal: McGillQueen’s Universiry Press, 2005.
Almeida, Bernardo Pinto de: Imagem da Fotografia. Assírio &
Alvim, Lisboa, 1995.
Serèn, Maria do Carmo: Metáforas do Sentir Fotográfico. Centro
Português de Fotografia, Porto, 2002.
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SỌJI
Curadoría: Vítor Nieves

Soji*
. busca esgarçar os limites entre ficção e realidade. Com imagens, ora documentais, ora forjadas, esta proposição apresenta
narrativas acerca de dualidades entre o permanente e o efêmero, o
orgânico e o artificial, o visível e o oculto.
*soji
. significa reviver, despertar em iorubá, língua falada pelo povo
iorubá na parte oeste da África, principalmente na Nigéria, Benim,
Togo e Serra Leoa. No continente americano, o iorubá também é
falado, sobretudo em ritos religiosos, como os ritos afro-brasileiros
e afro-cubanos de Cuba.

Museo Municipal, Ourense, do 27 de outubro ao 13 de novembro

Júlia Franco Braga
Fortaleza 1982
Júlia Franco Braga fez mestrado em Artes na University of Arts London.
Trabalha com fotografia, video e instalação que propõem experimentações estéticas a partir de discursos e hipóteses de modos de estar
no mundo, provocando fronteiras entre ficção e realidade. Desde 2009
vem participando de exposições coletivas no Museu de Arte Contemporânea do Ceará - MAC (2009), Museu da Casa Brasileira (2009), The
Well Gallery (2009) e Universitatät der Künste Berlin (2011). Participou
da Brighton Photo Fringe (2013), Triangulações 2015, Temporada de
Arte Cearense (2015), Festival Outono Fotográfico - Galicia (2015). Em
2016 participou do 67o Salão de Abril, Encontros da Imagem “Discovery
Award” e International Photography Award ‘Emergentes dst’. Universitatät der Künste Berlin (2011). Participou da Brighton Photo Fringe (2013),
Triangulações 2015, Temporada de Arte Cearense (2015), Festival Outono Fotográfico - Galicia (2015). Em 2016 participou do 67o Salão de
Abril, Encontros da Imagem “Discovery Award” e International Photography Award ‘Emergentes dst’.

S O. J I
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A MEMORIA DO PAPEL
Curadoría: Natália G. Devesa

«A MEMORIA DO PAPEL» é o nome do proxecto conxunto das dúas autoras. Para esta mostra escolléronse imaxes de dúas series fotográficas
diferentes nas que as artistas documentan a xeito de bitácora íntima
a súa vida cotiá a través dunha sorte de imaxes domésticas nas que
nos falan da relación desde o plano emocional, cunha suave linguaxe
de diario persoal no que debullan rutinas e costumes. Desde o festival
quixemos levar este traballo íntimo ao exterior contrapondo as chaves
coas que traballan as autoras coa abertura e democratización que dá
un parque no centro da cidade, xogando así co lema DENTRO/FÓRA, fío
que conceptualiza as exposicións desta edición do Outono Fotográfico.

◼︎
O namorar vai nos olhos
eu não sei qual será meu
será bem amar a todos?
(Canção popular)
Cuando el amor llega así de esa manera... que diz outra canção. Mas
como chega se vai. E vai levando consigo os restos de vida e morte,
de principio e destruição.
Uma patada no estômago, esse órgão multifuncional que tanto serve
para destruir como para renascer. Esse lugar onde guardamos o
mais pequeno e o mais grande.
O amor se comporta com nós como nós nos portemos com ele.
Se o queremos agarrar contra a sua vontade maior será o fosso que
deixe. Quanto mais queiramos esquecer mais presente estará. E
assim... até o infinito... uma e outra vez... até aprender a lição.
A minha lição, a tua lição, a sua lição não é a mesma lição. Nem as
mesmas professoras nem os mesmos livros. Acaso eu sei ler? Acaso
tu sabes escrever? Acaso saberei ler o que escreves?
Analfabetas emocionais.
E nada. Não sabemos nada. Quando nos achega o abandono estamos como ao princípio. Como quando estavas no berço chorando e
a mãe não acudia.
Analfabetas emocionais.
De costas à realidade ou frente a ela o lugar é incómodo. Sangra e
supura. Buscando a origem da coitelada, da punhalada. Nas costas
Parque de San Lázaro, Ourense, o 14 de decembro

ou na frente. Sangra e supura. Quando voltas ao horizonte horizontal.
Sangra e supura. Ainda não está fechada. Nem na frente nem nas
costas.
Toda tu és sangre e pus. Lixo necessário para continuar.
Analfabetas emocionais.
O preto virou cinzento. Não te vaias tornou deixo-te ir. Queda-te
comigo tornou deixa-me sozinha. A exclusividade tornou-se promiscua. A soidade sanação.
Quem sabe como será a minha vida sem ti? Agora vou saber. Lambendo o açúcar do presente para um diabético futuro.
Natália G. Devesa

Laura García & Lúa Ocaña
Arxentina 1977 & Vigo 1982
«Son dúas. Laura e Lúa ou Lúa e Laura. É indiferente. Hai quen vive
máis preto dos paxaros, quen ve nas montañas e nas pólas das árbores
algo máis ca un decorado da paisaxe. Hai miradas que persiguen a
luz e que saben esperar, pacientes e impacientes á vez, hainas que
consiguen converter o cotián en marabilloso. Hai vidas compartidas que
nacen da fotografía, e fotografías que xorden do mesmo feito de vivir.
Laura (Rosario, 1977) e Lúa (Vigo, 1982) son fotógrafas e comparten
unha vida en común. Ambas chegan a Barcelona o mesmo setembro de
hai xa doce anos: Laura dende Arxentina e case de rebote coa intención
de abrirse a novos horizontes, e Lúa dende Galicia para terminar a súa
licenciatura en Química. Será poucos anos despois cando, estudando
fotografía, coincidan por primeira vez. Pese ás diferencias, nunca realmente opostas, que se poden encontrar nos traballos persoais de cada
unha, na súa fotografía do día a día existe un diálogo inevitábel froito de
compartir unhas mesmas experiencias. Explícolles que me parece bonito mirar a versión que ten cada unha delas dunha mesma viaxe ou dun
mesmo paseo e como, ás veces, resulta difícil distinguir cal das dúas
disparou esa fotografía. Máis alá dos seus traballos personais e do seu
día a día fotográfico cabe esperar que, dunha relación que nace da fotografía, xorda un proxecto explicitamente común: A Memoria do Papel.»
http://islaura.com/
http://www.luaocana.com/
http://cargocollective.com/lamemoriadelpapel/
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MEMORY LAB OF HAPPINESS
Curadoría: Ângela Ferreira
Adaptación curadorial para o OF: Vítor Nieves

O Outono Fotográfico na súa Sección Oficial, como xa é costume,
alén de procurar artistas que traballen co tema de cada edición,
tamén pon en valor propostas curadoriais convidando a curadoras/es especializadas en fotografía contemporánea e con ampla e
recoñecida traxectoria avalada por outros festivais internacionais ou
espazos expositivos especializados na fotografía. Neste caso, Ângela
Ferreira, Directora Artística do festival internacional Encontros da
Imagem, curadora independente e artista visual, trae para o Outono
Fotográfico unha colectiva artellada con 17 ensaios diferentes de
varios artistas. A mostra pretende dar múltiples visións sobre a felicidade desde DENTRO e desde FÓRA, desde o íntimo e desde o universal. Respondendo deste xeito ao desafío de pensar dunha maneira
crítica sobre o lugar da Memoria e a Felicidade na actualidade.
Chega deste xeito ao 34º Outono Fotográfico un plantel de artistas
que malia ser consideradas «emerxentes» teñen xa un longo percorrido por innumerábeis festivais de todo o mundo ademais de contar
cunha morea de exposicións e até publicacións. Reafirmamos deste
xeito a vontade de apoiar a artistas revelación a través dunha chamada pública xerando oportunidades de exposición e proxección.

Artistas que veñen sumar xunto coas outras 91 exposicións desta
edición unha aposta firme pola fotografía contemporánea nun sólido
proxecto como é este festival que tanto ten aportado á fotografía e
á arte no noso país.

Museo Municipal, Ourense, do 17 de novembro ao 4 de decembro
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Adrián Portugal AGUADULCE SOUVENIR

Marta Zgierska POST

https://www.lensculture.com/adrian-portugal

http://martazgierska.com/

Alexandra Polina MYTHS, MASKS AND SUBJECTS

Matías Costa ZONIANS

http://www.alexandrapolina.com/

http://matiascosta.blogspot.com.es/

Amy Friend ASSORTED BOXES OF ORDINARY LIFE &
DARE ALLA LUCE

Rochele Zandavalli ME DESCULPE,
FOI APENAS UM LAPSO

http://www.amyfriend.ca/

https://www.flickr.com/photos/rochelezandavalli

Andrea E Magda SINAI PARK

Silke Koch FIGURES AFTER GRAVITY’S RAINBOW

http://andrea-magda.photoshelter.com/

Catherine Leutenegger KODAK CITY
http://cleutenegger.com/

Daniel Laurinc & Zuzana Laurinc Halanova GARDEN
http://halanovalaurinc.com/

Eliane Diefenthaeler Heuser BETTY AND I
Frederico Malaca THE ELEPHANT INSIDE THE SNAKE
http://www.fredericomalaca.pt/

Julia Borissova J. B. ABOUT MEN FLOATING IN THE AIR
http://juliaborissova.ru

Kristin Trüb LETZTE GENERATION OST
http://www.kristintrueb.de/

Laís Pontes BORN NOWHERE AND BORN NOW HERE
http://www.laispontes.com/

http://www.silkekoch.de/

Sonja Hamad WOMEN, LIFE, FREEDOM
THE KURDISH FEMALE FREEDOM FIGHTERS
http://www.sonjahamad.com/

William Lakin BEDROCK
http://www.williamlakin.com/
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«J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant.»
[«Recoñecín a felicidade polo ruído que fixo ao irse»]
Jacques Prévert
A través desta selección a Fotografía xorde como cuestionamento
da utopía da felicidade ofrecida por relixións e ideoloxías políticas ao
longo dos tempos. As autoras e autores aquí presentes, reconfiguran a súa visión do mundo a través de imaxes incertas, ambiguas e
polisémicas, sendo espello da inestabilidade transparente e da fraxilidade do pensamento contemporáneo. A sucesión de imaxes segue
os ritmos da crenza humana garantindo a navegación polos camiños
da fraxilidade humana.
As fotografías revélannos alternativamente o paraíso e o inferno, o
DENTRO e o FÓRA a través de claras visións persoais de confronto
ou crítica. Jacques Prévert, o poeta e escritor francés, atribuíu á
felicidade un sentimento de lembranza, de algo que xa pasou, polo
«ruído que a felicidade fai cando se vai». A ilusión contemporánea
parécenos ser a procura insaciábel e ávida da felicidade.
A felicidade é un concepto de grande complexidade humana, materializado por profundas alteracións de orde psicolóxica que envolven
innumerábeis situacións que implican o desexo de afirmación, a loita
polo poder, a vaidade e a liberdade. Con esta mostra procúrase identificar as múltiples visións do ollar, que reclaman a nosa atención, a
través de novas e poderosas formas, que dan a coñecer os múltiples
territorios da Felicidade. Tal coma un laboratorio de experimentación,
esta colectiva apela a temas que van desde o recurso dos arquivos
e álbums de familia, ensaios documentais sobre os novos modos de
vida en busca da felicidade, até ensaios autobiográficos, que cuestionan o valor da fotografía documental. Nesta mostra están contemplados artistas da Europa e de países como a Australia, Brasil,
Canada, Perú, Siria e Uzbequistán, entre outros.
Poderiamos escoller unha banda sonora para esta exposición, que
sería indudidábelmente «A place in the sun» do músico e compositor
Stevie Wonder, coa que espalla unha visión poética sobre a humanidade. Nesa metáfora musical hai unha especie de ritmo, que dá o
ton ás múltiples visións desta mostra e revelan un retrato perturba-

dor que emerxe tenrura, simpatía e desasosego. A felicidade é unha
emoción infinita e dela poderíamos falar sen descanso, mais a mellor
descrición iníciase no silencio, mediado polas imaxes. Con isto recoñécese o propio concepto de Fotografía –e dunha forma xeral a
imaxe– que continúa a alimentar a nosa percepción das cousas e do
mundo, tanto estética como afectivamente.
Ângela Ferreira

MEMORY LAB OF HAPPINESS
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Despois de traballar como fotoxornalista, Adrián tense dedicado a ensaios fotográficos e videodocumentais. Expuxo e publicou os fotoensaios
Portraits of Exemplary Peruvians, Breaker Boys, Night Late Show, Aguadulce, Virgins of Cumbia, Stars in the Jungle e Iquitos, the house of the god
of love. É membro fundador do colectivo Supayfotos, co que participou no festival Visa Pour L’Image, co ensaio Labyrinth of Glances, tendo tamén
participado en bienais como a de Lima, Quito e Tucumán. Colaborou con revistas como The New Yorker, Geo e Vice. Ten dous libros publicados
correspondentes ás suas duas exposicións individuais: Aguadulce (2011) e Iquitos (2013).

Adrián Portugal AGUADULCE SOUVENIR
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Alexandra Polina naceu en Uzbequistán. Estudou xornalismo na Universidade Nacional de Uzbequistán en Tashkent. Formouse en 2012 a través
da Universidade de Ciencias Aplicadas en Bielefeld, na especialización en Arte e Deseño. Actualmente está a facer mestrado en Arte e Deseño na
mesma universidade. O seu traballo enfócase principalmente en torno a temas como a inmigración e a identidade, especialmente nos seus aspectos
sociais e emocionais. Após ter vivido vinte anos na súa terra natal Alexandra mudouse para Alemaña, o que representou unha experiencia de mudanza de vida. A historia persoal e a identidade da fotógrafa é percorrida a través do seu traballo por entre os campos da fotografía escenificada e
do documental fotográfico. Alexandra gañou varios premios, incluíndo o PhotoVision Competition, La Quatrième Image e o premio Photonic Moments
Award. Os seus traballos foron exhibidos en Alemaña, Francia, Italia, Inglaterra, Luxemburgo, entre outros países.

Alexandra Polina MYTHS, MASKS AND SUBJECTS
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Amy Friend é unha artista canadense con exposicións a nivel nacional e internacional. O seu traballo explora a fotografía a través do seu compromiso con ideas relacionadas coa historia, coa memoria e con arquivos (persoais e anónimos) e tamén coa fenomenoloxía. Ela traballa a fotografía
como recurso, desafiando os seus límites a través de instalacións e a experimentación de material. Exposicións recentes inclúen Strange Cities no
Centro Cultural Onassis en Atenas, Grecia; Dare alla Luce, na Galeria 555 (Boston); Assorted Boxes of Ordinary Life (Rodman Hall, Ontario, Canada)
e Chronologues, no Museo de Londres (Ontario, Canada). No futuro, Friend terá exposicións no Museo de Fotografía DongGang en Corea do Sur e
no GetxoPhoto en Euskal Herría. O seu traballo ten sido destacado en publicacións seleccionadas como: California Sunday Magazine (USA), Musee
Magazine (USA) Virginia Quarterly Review (University of Virginia) e Supernatural (&Magazine, Israel).

Amy Friend ASSORTED BOXES OF ORDINARY LIFE & DARE ALLA LUCE
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Andrea & Magda son un par de fotógrafas orixinarias de Francia e de Italia. Viven e traballan no Medio Oriente desde 2008. O seu traballo céntrase
nos efectos da globalización na sociedade, economía e territorio do Oriente Medio. Soño palestino foi o seu primeiro ensaio e retrata as transformacións da Palestina modelada polo liberalismo económico. Foi exhibido no Le Mois de la Photo en París, en 2014, e foi premiado co 1º galardón do
Premio Tabò. En Sinai Park, exploran as consecuencias do turismo de masas sobre o territorio do Sinaí, no Exipto. Foi exhibido en 2015 en la Maison
Européenne de la Photo, en París, e alcanzou o premio 2º ensaio vencedor do Sony World Photography Awards 2016 na categoría de actualidade.
Actualmente están a traballar nun novo ensaio no Líbano sobre a reflexión da sociedade a través do imaxinario televisivo. O seu traballo foi publicado
en revistas internacionais (Newsweek Japan, Courrier International, Sunday Times Spectrum magazine, Internazionale, Vrij Nederland, Mare...)

Andrea E Magda SINAI PARK
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Catherine Leutenegger, nacida en 1983, é unha fotógrafa e artista visual suíza. O seu primeiro libro monográfico titulado Hors-champ, onde son
mostrados espazos de traballo de fotógrafas e fotógrafos, foi publicado pola Infolio a través do prestixioso premio Manor Cultural Award 2006, que
inclúe un xeneroso premio en diñeiro e unha exposición no Musée de l’Elysée con curadoría de William A. Ewing e Nathalie Herschdorfer. Para alén
diso, recebeu innúmeras bolsas artísticas importantes, incluíndo dous Swiss Federal Design Grants (2006 e 2008), o Raymond Weil International
Photograpgy Prize (2008) e o BCV Encouragement Prize (2006). En 2007 participou nun programa de residencia artística en Nova York e iniciou o
seu ensaio titulado Kodak City en Rochester. As fotografías de Leutenegger teñen sido destacadas nunha morea de exposicións individuais e colectivas na escena internacional: Aperture Gallery, Nova York; Finnish Museum of Photography, Helsinqui; Bieler Fototage, Biel; Fotomuseum, Winterthur;
Head On Photofestival, Sidney; Lianzhou Photofestival, Lianzhou; Festival Circulations, París; Carla Sozzani Gallery, Milán. O seu traballo fai parte de
varias coleccións pertencentes a institucións públicas e privadas incluíndo: Musée de l’Elysée, Lausanne; MAST Foundation Collection, Bologna e
Musée Nicéphore-Nièpce ou o Chalon-sur-Saône.

Catherine Leutenegger KODAK CITY
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Zuzana Halanova (1978) naceu en Bratislava, Eslovaquia. Após ter terminado o curso de Historia da Arte en Bratislava, traballou como reporteira para
algunhas das máis notábeis radios e xornais eslovacos. Actualmente, estuda no Instituto de Fotografía Criativa en Opava na República Checa. Xa
expuxo as súas obras en Francia, Portugal, Austria e nas Repúblicas Checa e Eslovaca. Participou dun workshop de fotografía con Jonas Bendiksen.
Ela é esposa e compañeira fotográfica de Daniel.
Daniel Laurinc (1983) naceu en Bratislava, Eslovaquia. Despois de terminar o curso de Filosofía na súa cidade natal foi vivir para a Catalunya onde
ficou durante catro anos estudando fotografía en Barcelona. Representou o Instituto de Fotografía (IEFC) onde estudou a través de varios festivais
internacionais e exposicións como: Sony World Photography Award en Cannes e o Visa Off en Perpignan. Recibeu bolsas de estudo para facer
workshops cos fotógrafos da Axencia Magnum: Bruce Gilden, Jonas Bendiksen e Antoine d’Agata. É marido e parceiro fotográfico de Zuzana.

Daniel Laurinc & Zuzana Laurinc Halanova GARDEN
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Eliane D. Heuser é fotógrafa e bióloga. É licenciada en bioloxía e doutorada en botánica. Foi profesora universitaria por máis de 15 anos na área da
botánica. En 2010 participou no Programa Avanzado de Fotografía Dixital na ESPM/RS.

Eliane Diefenthaeler Heuser BETTY AND I
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Nacido en 1986, creceu no medio de álbums fotográficos e casetes VHS. O contacto coa herdanza de imaxes dos seus pais foi determinante para
establecer unha relación moi particular co medio fotográfico. Aínda que esta estivese sempre presente na súa vida, só no final da adolescencia
encontrou na fotografía unha forma de expresar e comunicar as súas ideas e pensamentos sobre o mundo que o rodea. O seu traballo divídese
en investigacións arredor do arquivo e o rexistro diario/persoal, sendo a máquina fotográfica un obxecto que o acompaña diariamente. Aínda que o
rexistro fotográfico exerza grande influencia na súa práctica, a edición e materialización son factores importantes para a construción dos ensaios.

Frederico Malaca THE ELEPHANT INSIDE THE SNAKE
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Julia Borissova naceu en Tallinn, na Estonia. Vive en San Petersburgo, onde se formou a través do programa «Fotografía as a Research», de 2011 a
2013, da Fundación de proxectos informativos e culturais ‘FotoDepartament’. O seu traballo foi exhibido individualmente en territorio nacional e internacional e en mostras colectivas. Foi finalista do concurso FotoFilmic de 2015; do Festival de Fotografía de Belfast, 2015; Concurso de fotografía
Internacional de San Francisco, 2014; vencedora do Concurso de Fotografía de Arte Internacional 2013 na categoría experimental; e do concurso da
Bienal de Fotografía do Báltico, con Photomania na categoria de arte; participou no Slideluck Napoli, 2016; Festival de Fotografía de Belfast 2016;
Fotografía - Festival Internazionale di Roma, 2015; na exposición The FotoFilmic Traveling 2016; Bitume Photofest, Italia, 2014 e no Noorderlicht internacional Photofestival 2013. Julia Borissova considera a fotografía unha forma de pesquisa e de identificación do significado intanxíbel do mundo.
Explora as ideas da imaxe e a materialidade da fotografía como un medio, empregando unha grande variedade de técnicas e estilos fotográficos.
O seu interese reside no lado conceptual do traballo. Durante os últimos anos centrou a súa expresión artística en ensaios de libros de fotografía.

Julia Borissova J. B. ABOUT MEN FLOATING IN THE AIR
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En 2005 Kristin Trüb concluíu o ensino medio e iniciou un período de aprendizaxe como deseñadora de comunicación na canle de televisión alemá
Westdeutscher Rundfunk en Colonia. Como forma de se centrar nos tópicos seleccionados por ela e no desenvolvemento dunha linguaxe visual
persoal, iniciou os seus estudos en fotografía na escola Fachhochschule Dortmund en 2010. Terminou a súa licenciatura co libro-ensaio Letzte
Generation Ost que foi seleccionado para o International Dummy Photobook Award 2015 e foi publicado pola editora Éditions Bessard no outono
de 2015. O Instituto Goethe mencionouno como un dos seis libros fotográficos máis interesantes entre novos artistas alemáns en 2014/15. Desde
2015 ten traballado no seu proxecto de mestrado en fotografía e artes visuais da escola Fachhochschule Dortmund.
Kristin Trüb nutre un interese por historias persoais cunha conexión con acontecementos históricos.

Kristin Trüb LETZTE GENERATION OST
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Marta Zgierska naceu en 1987, en Lublin, na Polonia. Ten un mestrado (MFA) en Fotografía pola Escola Nacional de Cinema, Televisión e Teatro Leon
Schiller, un mestrado (MA) en Teatroloxia e un mestrado (MA) en Xornalismo. Vive en Varsovia, lugar onde desenvolve os seus ensaios artísticos. Ten
interese en estudos do trauma e da memoria. O seu traballo foi exhibido na Galería Esther Woerdehoff (París, Francia), Maison de la Photographie
(Lille, Francia), Photokina (Colonia, Alemaña), Fotobiennal de Malmo (Suecia) e no Fotofestiwal (Lodz, Polonia).
O seu ensaio Post foi seleccionada para o Festival Circulation(s) en París, presentando os máis interesantes fotógrafos novos da Europa. En 2015,
foi seleccionada como un dos talentos emerxentes do Lens Culture’s Top 50 Emerging Talents. En 2016 gañou un dos máis prestixiosos premios de
fotografía - Prix HSBC pour la Photographie, gañou tamén o Rminders Photography Stronghold Grant e aínda o Kolga Tbilisi Photo Award. No mesmo
ano, foi seleccionada para o premio ING Unseen Talent Award.

Marta Zgierska POST
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Nacida en Fortaleza, Brasil, Laís Pontes é unha artista interdisciplinar que vive e traballa actualmente en Londres. A súa obra é unha investigación
socio-psicolóxica sobre cuestións relativas ás redes sociais e a preocupacións contemporáneas. Ten interese pola construción da identidade na
era dixital, así como polo papel que as redes sociais e as súas usuarias e usuarios desempeñan nesta construción. Do mesmo modo que usa unha
cámara e unha performance, Pontes usa tamén plataformas virtuais como o Facebook e o Instagram como ferramentas no proceso de creación.
Pontes permite que as espectadoras e espectadores teñan a oportunidade de asumir o papel de artista, permitindo que a obra de arte sufra mudanzas no seu significado durante o proceso de colaboración artística. A artista convida ás e aos espectadores a experimentar, interactuar e desenvolver
unha visión crítica sobre o efecto das redes sociais na sociedade e na identidade. Pontes formouse no Centro Internacional de Fotografía (ICP) de
Nova York, en 2011, e obtivo o seu mestrado en Belas Artes através do Instituto de Arte de Chicago (SAIC) en 2014.
O seu traballo foi exhibido en todo o mundo destacando o Centro Internacional de Fotografía en Nova York (2015), Encontros Internacionais de
Fotografía no Canadá (2015), Museu Brandts en Dinamarca (2015), Bienal FotoFest en Houston (2014), 6º Arte Laguna Prize en Italia (2012), Paraty
en Foco 7º Festival Internacional de Fotografía no Brasil (2011), no Filter Photo Festival en Chicago (2011) nos Encontros de Agosto de Fortaleza
(Brasil) ou nos Encontros da Imagem de Braga (Portugal). O seu traballo foi publicado en coñecidas revistas e blogs na Corea do Sur, Estado Español,
Italia, Estados Unidos, Brasil e México. Estas publicacións inclúen El País, The Creators Project, Lenscratch, Itsliquid, PDN Pulse e OjodePez. As súas
obras de arte estan actualmente expostas en colecións de museos públicos e privados.

Laís Pontes BORN NOWHERE AND BORN NOW HERE
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Matías Costa naceu en Buenos Aires, 1973 e está radicado en Madrid. Recorrendo a imaxes percorridas pola estrañeza, o traballo de Matías Costa
explora os temas da memoria e migracións. Con formación en xornalismo, traballa como fotógrafo producindo series a longo prazo e é colaborador
de New York Times, Geo, El País Semanal e outros medios. Exposicións: Photoespaña, Visa pour L’Image, Instituto Cervantes e diversos locais no
Estado Español, Francia, Alemaña, Rusia, México, China e Estados Unidos. O seu traballo fai parte das coleccións do Moscow Photography Museum,
Comunidad de Madrid, Hubei Museum of Art, Museo de América e de coleccións privadas. Subvencións e premios: World Press Photo, Descubrimientos PhotoEspaña, Fondation Hachette, Unicef Photo Award, Fundación La Caixa e selección para o Prix Pictet. Libros: The Family Project (Bokeh,
2012) e Matías Costa (Photobolsillo, La Fábrica, 2011). Fundador do coletivo NOPHOTO no que se mantivo ata 2012, é representado por Panos
Pictures, Londres.

Matías Costa ZONIANS

40

SECCIÓN OFICIAL

MEMORY LAB OF HAPPINESS

Mestrado en Poéticas Visuais polo PPGAV do Instituto de Artes da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Bacharelato en Artes Visuais
polo mesmo Instituto. Fotógrafa da axencia de comunicación da UFRGS. Profesora nos cursos de Graduación Tecnolóxica en Fotografía e de Realización Audiovisual na Unisinos (Universidade do Vale dos Sinos).
Participou en importantes exposicións e mostras. Individuais: Me Desculpe, foi Apenas un Lapso, no Acervo Independente, Porto Alegre, 2016;
Rever, no Santander Cultural, Porto Alegre, 2012, con remontaxe no Centro Ordovás Filho en Caixas do Sul, 2013; e Oculto, Galeria Lunara, Usina
do Gasômetro, Porto Alegre, 2009. Posúe obras na Colección Joaquim Paiva de fotografía en préstamo co MAM/RJ (Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro), nos acervos da Fundación Vera Chaves Barcellos, MARGS (Museu de Artes do Rio Grande do Sul), e MAC/RS (Museu de Arte Contemporânea de Rio Grande do Sul). Tamén participou das colectivas: Caro, Cara: retratos correspondentes, no acervo MARGS e artistas convidados, no
MARGS (Museu de Artes do Rio Grande do Sul), Porto Alegre, 2015; Queira, na Histórias na Garagem, Porto Alegre, 2015; Neblina, acervo do MAC/
RS, Porto Alegre, 2014; De Humani Corporis Fabrica, no Museu de Artes do Rio Grande do Sul (MARGS) en 2013; Entregue à Plenitude, Galeria Ecarta, Porto Alegre, 2013; Idades Contemporâneas, polo MAC/RS,2012; Labirintos da Iconografia, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS),
Porto Alegre, 2011; Panorâmica, Usina do Gasômetro, Porto Alegre, 2009; Xirugravuras, Choque cultural, São Paulo/SP, e Museu do Trabalho, Porto
Alegre, 2009; Sobreimagem, Galeria ECARTA, Porto Alegre, 2007..

Rochele Zandavalli ME DESCULPE, FOI APENAS UM LAPSO
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Naceu en 1964, en Leipzig, Alemaña. Como moitos outros da súa xeración experimentou unha nova realidade após a caída do Muro de Berlín
en 1989. Símbolos, heroes, sistemas políticos e até mesmo simples dicotomías de «bon ou malo» perderon os seus significados ou volvéronse
contraditorias e paradoxais, visto que as novas percepcións evolucionaron tendo como referencia a cultura e a política. Este foi tamén un punto de
partida interesante para Koch, que iniciou os seus estudos na Escola de Arte de Leipzig en 1993, concluíndo en 1998 e rematando cun mestrado
en 2003, tendo a profesora Astrid Klein como a súa mentora. Os seus traballos de investigación como instalacións, fotografía e escultura exploran a
forma de como os fenómenos artificiais constrúen a nosa realidade contemporánea ou as percepcións desa mesma realidade. Transparente, poético,
maioritariamente mínimal, as súas obras ofrecen unha interpretación da súa biografia e experiencia persoal.

Silke Koch FIGURES AFTER GRAVITY’S RAINBOW
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A fotógrafa documental Sonja Hamad naceu en 1986 en Damasco, Siria, e os seus pais son de orixe kurda Yazidi. Aos tres anos de idade, a familia
mudouse para a Alemaña, debido a razóns políticas. A súa familia mudouse para unha pequena cidade na Renania do Norte-Vestfalia, onde Sonja
viviu até terminar a escola. Nos dous anos seguintes, traballou como asistente creativa para un fotógrafo comercial en Hamburgo.
Sonja estudou fotografía na Ostkreuzschule en Berlín, de 2009 a 2013, e graduouse co ensaio retratista Ankommt de drauf do Wenn (Cando iso
conta). Por causa da guerra ela ficou imposibilitada para viaxar a Siria onde quería facer unha investigación para o seu ensaio seguinte. Como
resultado continuou a traballar na Alemaña. A pesquisa e o rastreamento de identidade entre ser estranxeiro e ser pertencente, conduciron a retratos
de membros da familia, amigos e estraños. Durante este proxecto, a procura da identidade cultural tornouse un asunto de interese persoal e íntimo
para Sonja, en vez de ser considerado fundamentalmente político. En 2013 iniciou o ensaio Jin, Jian, Azadi – Frauen, Leben, Die Freiheit – die
kurdischen Freiheitskämpferinnen (Jin, Jian, Azadi – mulleres, vida, liberdade – mulleres kurdas combatentes pola liberdade), que se destinaba a ser
explicitamente político. Partindo dos contactos do seu ensaio retratista e a través dunha bolsa de estudos do VG Bildkunst, foi capaz de desempeñar
o seu traballo documental no norte do Iraq en marzo de 2015, que foi seguido por unha viaxe ás Unidades de Protección ás Mulleres Kurdas (YPJ)
no norte da Siria, lugar onde volveu para unha segunda estancia en setembro de 2015. O proxecto, que aínda está en curso, implicará unha terceira
viaxe a mediados de outubro de 2016.
Sonja Hamad vive e traballa en Berlín, onde tamén é fotógrafa freelance para unha variedade de revistas de alta calidade e para varios clientes
privados e profesionais.

Sonja Hamad JIN - JIYAN - AZADI. | WOMEN, LIFE, FREEDOM THE KURDISH FEMALE FREEDOM FIGHTER
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William Lakin é un fotógrafo británico que actualmente vive e a traballa en Londres. Desde a súa graduación universitaria en 2013 ten exhibido
o seu traballo tanto no Reino Unido como internacionalmente, destacando o Paris Photo en 2013. Lakin foi seleccionado e vencedor de varios
premios, incluíndo un D&AD Student Yellow Pencil, un Royal Photographic Society Under 30’s Gold Award e o premio do SFR/Paris Photo Jeunes
Talents Award. Nos últimos tres anos, ten andado a fotografar destinos de vacacións en torno ao Mediterréneo, centrándose na presenza británica
nestes resorts e, máis especificamente, na práctica e mentalidade da xuventude que escolle traballar nestes lugares por unha tempada. Tamén ten
traballado en ensaios editoriais para The Guardian e para a revista The FT Weekend Magazine, como asistente académico graduado na Universidade
de Middlesex, onde está actualmente a estudar para un mestrado en fotografía.

William Lakin BEDROCK
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PAREDE BRANCA
Curadoría: Rita Ibarretxe

Fotografía e paisaxe
Unha sala de paredes encaladas e granito galego é o pano de fondo
da obra de Xabier Fernández Parede Branca. Elementos da natureza
convértense en protagonistas dunha experiencia creadora que fala
da esencia da imaxe e do proceso creador.
A un lado, disponse Talameiro, unha instalación onde hai terra e
restos de madeira, materiais recollidos polo autor durante as súas
camiñadas máis ou menos longas e cotiás, xunto a unha fotografía,
formando un tríptico en ausencia da terceira parte. Vestixios de árbores e terra. A fotografía queimada xunto coa madeira, convertidas en
cinzas unha vez rematada a exposición, será o terceiro elemento.
Esculturas orgánicas de materiais naturais, sen alterar, gardando así
os seus valores expresivos.
A paisaxe como construtora dunha imaxe e provedora dos elementos que dan forma a unha obra de arte, onde o proceso creador de
camiñar, atopar e reorganizar informa do que está a suceder no interior do autor, integrándose na propia vida deste e transmitíndose ao
espectador.
Na parede branca que dá nome á mostra, colga un papel imprimido,
feble e fráxil, no que podería aparecer algunha representación, un
escenario que espera unha imaxe aínda non escollida.
Noutra parede, a acumulación de imaxes non permite ler con claridade.
Pero... que leva un fotógrafo a facer ilexible unha imaxe? Cal é a
idea última deste proxecto? Que une estes tres escenarios? O autor
pretende chamar a atención sobre dúas ideas: por un lado, a fraxilidade da imaxe, simbolizada pola natureza e as cinzas, e por outro,
o cuestionamento da continua necesidade de crear imaxes fronte á
busca dunha representación reflexiva orixinada nunha lucidez previa
que axuda a discriminar o esencial do vacuo.
Ante o espectador aparece así un mundo persoal que lle esixe maior
compenetración que unha simple representación da paisaxe. Isto
obrígao a cuestionarse aspectos como a necesidade ou a posesión
total da obra de arte mesma, que se irá desfacendo para refacerse
cada vez, dependendo do momento, o lugar e da intención do que
a crea. Un diálogo estableceuse entre o autor e a paisaxe e, como
resultado, a obra realizada manterá no tempo esa conversación.

Unha invitación á comprensión da arte da natureza como unha arte
de proceso. A acción creadora do home fronte á mera representación
e o espectador como observador nesta viaxe de transición da natureza cara á obra de arte.
Rita Ibarretxe

Xabier Fernández
Son membro de Fotoxoguete e de Copias de autor.
Teño realizado obradoiros con: Joan Fontcuberta, José Manuel Navia,
Óscar Molina, Vari Caramés e Eduardo Momeñe.
Exposicións
12º Premio de Creación Fotográfica LUIS KSADO. Coruña, 2016.
Eclecticidade, Casa das Artes (Vigo), 2015.
Lugar de min, intervención na obra de Susana Paiva, Casa da Escrita
(Coimbra), 2015.
Por ahí, un ano pasou, exposición individual, A Fototeca (Tui), 2014.
Móvil_Foto_Crea, Sección Oficial Outono Fotográfico, Pazo Torrado
(Cambados), 2013.
Retratos de xente que mira ao pasar, exposición individual, Sección Oficial Outono Fotográfico, Igrexa da Madalena (Ribadavia), 2013.
Animais, Sección Oficial Outono Fotográfico, Pazo Torrado (Cambados),
2011.
Galería Visual Labora, Vigo, 1997.
V e VI Certame de Pintura Ademar, Vigo, 1994-1995.
Salón de Arte Xove, Ourense, 1994.
I e II Premio de Pintura José Malvar, 1994-1995.
Novos Valores da Bienal de Pontevedra, 1993.

Galería Sargadelos, Vigo, do 28 de outubro ao 9 de xaneiro de 2017
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ESQUENZO

Por que esquenzo?, talvez para ser feliz, como dicía Nietzsche, pero
o caso é que necesito esquencer, por este motivo tomei estas fotografías, as flores artificiais que moitas persoas depositan nos lugares
onde permanecen os restos dos seus mortos. Estas flores reflicten
o paso do tempo mediante o seu envellecemento e para min, canto
máis vellas, supóñome que o esquenzo forneceu máis efecto.
Co paso do tempo, os recordos vanse aos poucos, ao lugar máis
profundo da miña mente, espallados, solapados, mesturados uns
con outros, como as cartas dunha baralla, en ocasións aínda os podo
recordar con certa claridade, ata que os esquenzo case por completo, xa non forman parte da miña vida diaria, non me molestan,
non distraen a miña atención. Sucédelle o mesmo que ás fotografías
que gardo no caixón, simplemente convértense nun índice sen orde
aparente.
Cando nalgún momento, por algún motivo concreto quero recordar,
recorro a ese índice, pero todo aparéceme mesturado e aínda que de
forma inconsciente, penso que non sei distinguir realmente se ese
recordo foi certo ou cando sucedeu, nace transformado, formado talvez por distintos anacos doutros tantos recordos e convértese nunha
historia diferente, talvez idealizada, xa é literatura.

Xaquín Rosales
Vilagarcia de Arousa 1958
Fotógrafo identificado co ambiente cotián e cunha tendencia creativa
orientada cara á realización de imaxes que tentan representar, desde
unha perpectiva metafísica e poetica, espazos temporais apoiados na
memoria.
Expón a súa obra regularmente, participando nos últimos anos en numerosas exposicións colectivas e individuais. Camiñante incansable,
curioso e observador, imprime aos seus traballos unha coherencia estilística, con dose de naturalidade e de aberta visión.
http://www.xaquinrosales.com/

Arca da Noé, Vilar de Santos, do 15 de novembro ao 15 de decembro
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EL PARAÍSO

Nas tradicións máis variadas e ao longo dos séculos os xardíns
representan a idea de paraíso, o mito dun lugar ideal, un lugar á
parte, fóra da violencia, do coñecemento e da conciencia.
O xardín é un espazo utópico e irreal, símbolo do enganoso e do
artificial, onde o home selecciona, somete e ordena unha natureza
que creou á súa medida.
O Paraíso é unha mirada parcial e ilusoria da realidade, na que o
xardín se converte nun recinto estraño e opresivo, que conxela e
atrapa todo o que está nel. A fotografía fragmenta e deforma a totalidade do xardín para representalo como un mundo pechado onde os
seus habitantes vagan sen rumbo por un espazo inmóbil no que non
transcorre o tempo, perdidos na busca do paraíso.

David Mocha
Tarragona 1982
Nado en Reus, Tarragona, en 1982. É Técnico superior de artes plásticas e deseño na especialidade de Fotografía Artística e posúe un máster
en Fotografía de Autor e Proxectos Profesionais pola Escuela LENS de
Artes Visuales de Madrid.
Coas súas fotografías quere reflexionar acerca dos procesos de construción, transformación, percepción e representación do territorio, co
fin de xerar novas referencias na lectura da paisaxe contemporánea.
Os seus traballos foron expostos en diversos certames e espazos, como
o Festival Internacional de Fotografía SCAN, CaixaForum Madrid, Barcelona e Zaragoza ou CentroCentro Cibeles en Madrid.
Como docente impartiu numerosos cursos e talleres, colaborando con
centros de ensino públicos e privados, como a Escola d’Art i Disseny de
Reus ou a Escuela LENS de Artes Visuales de Madrid, onde foi profesor
dende 2013.
http://www.davidmocha.com/

Museo Municipal, Ourense, do 28 de outubro ao 13 de novembro
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CITY PORTRAITS

City portraits (2007-2012) é unha serie de imaxes resultado da
selección dunha máis ampla reportaxe fotográfica realizada durante
unha viaxe que durou seis anos e que levou a Víctor Enrich a visitar
a Europa central e o Medio Oriente. Entre todos os lugares visitados
durante esa viaxe, mención especial levan as cidades de Riga (Letonia), Tel Aviv (Israel) e Munich (Alemaña), por ter concentrado estancias máis prolongadas. A importancia desta serie baséase no feito
de que representa o primeiro paso en firme efectuado por Enrich
no desenvolvemento dunha carreira artística malia que ningunha
das imaxes que aquí se inclúe foron realizadas pensando na conceptualización dun proxecto artístico. Por contra, cada unha delas
actuou como un estímulo para a produción da seguinte, funcionando
o autor a base de retos, tanto técnicos como artísticos. Deste xeito,
nesta serie, se é observada cronoloxicamente, é posíbel comprobar
como, no decurso dos anos, as técnicas gráficas utilizadas van a
mellor, mentres que os procesos de conceptualización tamén se van
estilizando.
Os lugares representados na serie correspóndense con edificios
diante dos que o autor costumaba pasar nos seus paseoa diarios.
Andainas que estaban destinados a provocar no/a paseante unha
especie de estado de trance asociado a unha exploración urbá propiamente dita.
A serie comeza en Riga, Letonia, unha cidade na que Enrich viviu
durante un período de dous anos, e na que mantivo un primeiro contacto continuado con contornos propicios á creatividade artística, en
aproveitamento da situación actual do país, que se encontraba en
plena era post-soviética.
Porén, en Tel Aviv é onde Enrich, entre 2009 e 2011, entra de cheo
nun período de intensa produción, sendo Tel Aviv a cidade que concentra o groso de traballos que se inclúen nesta serie.
Esta profusión produtiva débese en grande medida a como Enrich
se deixa influenciar polo intenso ambiente artístico que se respira
en toda a cidade, condición non presente en Riga, onde as contornas
artísticas eran moi reducidas e mesmo elitistas.
Debido a unha saída non desexada de Israel, como consecuencia
dunha deportación, e tralo regreso forzado á Barcelona, Enrich atopouse na obriga moral de encontrar un modo digno para o peche

desta serie, mais Barcelona non producía ese efecto inspirador que
as anteriores urbes si proporcionaban.
Foi en Munich, Alemaña, tras aceptar un traballo de subsistencia
como coidador de persoas con mobilidade reducida, onde Enrich
puido finalmente pór fin a este compendio de imaxes, que no seu
conxunto recibiu o nome de City Portraits só ao final.

Víctor Enrich
Barcelona 1976
A forma urbá, en toda a súa versatilidade, representa o núcleo de exploración de Víctor Enrich, fotógrafo e artista visual afincado en Barcelona.
Realizou os estudos universitarios na Escola de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), período durante o que se consolidou unha devoción pola
xeometría das cidades que brotara xa nos seus anos de infancia, paixón
que foi evolucionando e conformándose até o de agora, erixíndose
como motor principal da súa práctica artística. Deformacións orgánicas,
estruturas pesadas en actitudes de vo ou grandes volumes sacados dos
seus contextos habituais son só algúns dos exercicios que Enrich aplica
aos «seus» edificios, exercicios que non teñen outro obxectivo que o de
descubrir todo aquilo que se agoche tras cada alma arquitectónica. Un
conxunto de accións cunha execución que non podería ser posíbel sen a
combinación de dous conxuntos de técnicas visuais ben diferenciadas:
a fotografía dixital e a representación 3D. Víctor Enrich comezou a dar
visos de interese pola creación artística en Riga, Letonia, cidade onde
viviu dende 2007 até 2009 e onde participou en varias exposicións colectivas. Terminada a súa etapa letona, puxo rumbo a Oriente Próximo,
e máis en concreto a países como Israel, Xordania, Chipre e Exipto,
onde permaneceu entre 2009 e 2011 e onde a súa práctica artística
comezou a adquirir maior groso produtivo así como maiores niveis de
resonancia. En 2015 a súa produción fotográfica recibe un gran apoio
ao ser convidado a participar na Bienal Fotográfica de Bogotá.
http://victorenrich.com/

Museo Municipal, Ourense, do 16 de novembro ao 4 de decembro
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PERIMETRADA
Perimetrada, como o proxecto Mil Ríos que realicei con Fran Herbello,
é o produto de concibir a paisaxe como unha experiencia, a vivencia
dun territorio baixo unhas determinadas circunstancias. Neste caso
a costa galega, percorréndoa o máis preto posíbel do mar, a través
de estradas, pistas, carreiros, praias, boleiras... Despois de percorrer
1300 Km en 31 etapas, e coa axuda do GPS xorde un mapa do litoral
galego, mais a imposibilidade de desprazarse sempre paralelo ao
mar, e noutros casos os erros, fan que o mapa non sexa, nin pretenda
ser, un mapa científico: é simplemente o mapa dunha experiencia.

Manuel Sendón
A Coruña 1951
Licenciado en Matemáticas e doutor en Belas Artes. Profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Con X. L. Suárez Canal, dirixe o
Centro de Estudos Fotográficos.
Exposicións individuais: Vigo (Fundación Barrié); A Coruña (Kiosko Alfonso; Fundación Barrié); Santiago (Pazo Fonseca, Casa da Parra); Encontros Internacionais da Imagem, Braga; Centro de Estudos da Fotografía,
Coimbra; Side Gallery, New Castle; Museo de Arte Contemporaneo Sofía
Imber, Caracas; Museo Ciudad de México; Conjunto Cultural da Caixa,
Salvador de Bahia...
Exposicións colectivas: Centre de la Photographie, Geneve, Suíza; Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; The Museum of Contemporary Photography, Chicago; Quest for the Moon. The Museum of Fine Arts, Huston;
Noorderlicht. Groningen. Holanda; CGAC, Santiago; MARCO de Vigo...
Libros monográficos: Paisaxes; Tempos que hai neste tempo; Cuspindo a barlovento; Casas Doentes; Derradeira sesión; Mil Ríos (con Fran
Herbello); Espantallos.
https://manuelsendon.wordpress.com/

Galería Marisa Marimón, do 25 de novembro ao 20 de xaneiro de 2017
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IMAXES, XESTOS, VOCES
Curadoría: Xosé M. Buxán Bran

Mar Caldas leva xa moitos anos a percorrer a vindicación feminista
desde os campos da teoría e a prática artística. Agora, a Sala Alter
arte do Campus de Ourense programa no marco do Outono fotográfico unha mostra na que se amosan diferentes traballos fotográficos
e videográficos de distintas épocas da súa carreira artística, obras
que na meirande parte dos casos non foran nunca expostas, ou só
dun xeito parcial e abocetado.
En Se voçê me abrir, não se esqueça de me fechar (Serie Guarda-roupa), 1996-97, Mar Caldas autorretrátase como un corpo
rotundo cuxo sexo abundante míranos sen complexos, e subxuga
á nosa mirada, atraída indefectiblemente cara a ese pube expansivo
e orgulloso que enseñorease da imaxe. Mais, con todo, é preciso
observar que se trata dunha representación que agocha máis do que
mostra, porque os ollos deses peitos ocúltanse trala tea e porque o
rostro da artista fica fóra tamén do cadro, e o mesmo pasa cos seus
glúteos. E sen embargo trátase dunha conversa ben sutil e silente
entre a artista e a persoa que mira, a nada que atendemos ás mensaxes que bordean á cremalleira dianteira e traseira que cortan en
dúas metades o maillot. Si, as frases escritas convidan libremente
á apertura pero tamén poñen as condicións: pechar a porta logo de
entrar, para ficar aí, resgardados –velaí o paradoxo– da exhibición
pública, das olladas alleas e ominosas. Un corpo desvelado que se
vela no intre seguinte e un corpo que se ofrece e decontado resgárdase sobre si.
Para empezar, 1997, é a fotografía desde atrás dunha cabeleira de
muller trasquilada, rapada como as das bestas, como as das condeadas. Un peiteado a dentelladas de perruquería punk para testas
insubmisas, ou castigadas, ou rebeldes, ou santas. E de cuxos cortes
xorden bucles e rizos como exvotos ou prendas de amor ou reliquias
que logo viaxan polo mundo en sobres do correo postal, a xeito de
estoxos ou relicarios cuxos destinatarios quizais bican, ou aloumiñan, ou choran, ou gardan amorosamente, ou acaso queiman, ou
enterran.
Con Curativo (Serie A entrega), 1997, Mar Caldas fotografa, en
efecto, unha entrega entre dous seres, pero que pode ser un bico
ou un mordisco, un laio choroso sobre o ombreiro ou unha doce e
feliz aperta. O feito é que a artista deixa en negativo o que habería

de ser un positivado e iso contribúe ao desacougo do espectador.
O resultado semella unha radiografía para sondear nos fluídos que
escorregan por embaixo deses dous seres e para escoitar os sons
aquelados que agochan polo interior deles dous, mentres se dan un
bico ou un mordisco rabioso.
No vídeo Fera engaiolada, 2006-16, vemos unha muller gateando
polo interior dunha casa, como se fose un animal andando a catro
patas ou simplemente unha crianza no estadio anterior a andar
erguida. Unha metáfora da animalidade á que se somete ás mulleres? Ou unha reflexión en torno ao infantilismo con que a reviste
o machismo? En calquera caso aí está a mirada reivindicativa de
Mar Caldas que nos está a falar de todas esas mulleres asoballadas
que fregan de xeonllos escaleiras e chans, e de todas cantas viven
cangadas e submisas.
Xosé M. Buxán Bran

Mar Caldas
Vigo 1964
Recibiu, entre outras, as bolsas de creación artística Novos Valores (Deputación de Pontevedra, 1992), VI Fotobienal (Concello de Vigo, 1993),
Pilar Juncosa i Sotherby (Fundació Miró de Mallorca, 1996), Unión
Fenosa (MACUF, A Coruña, 1999), Fundación Arte y Derecho (Madrid,
2000).
O seu traballo foi amosado en exposicións como Os anos ciculares.
Últimas tendencias da figuración en Galicia 1994-2013 (itinerancia en
Galicia, 2013/14); Pegadas do Desassossego (Casa Fernando Pessoa,
Lisboa, 2011); Genealogías Feministas en el Arte Español, 1960-2010
(MUSAC, León, 2012); Region 0. The Latino Videoart Festival of New
York (King Juan Carlos I of Spain Center, New York e itinerancia internacional entre 2011 e 2012); Videoart Festival 100 kubik (itinerancia en
Alemaña entre 2010 e 2011); BAC! 11.0. Festival Internacional de Arte
Contemporáneo de Barcelona (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2010);
Miradas de Hoy (Intituto Cervantes, Varsovia, 2008); Marxes e mapas.
A creación de xénero en Galicia (Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 2008); Frammenti del Tutto (itinerancia en Europa entre 2006
e 2008); Arte no parque (CGAC, Santiago de Compostela, 2006); O
feito fotográfico (MARCO, Vigo / Centro Portugués de Fotografia, Oporto,
2004/05), Olladas Oceánicas (Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2003),
Pinturas (Centro Gonzalo Torrente Ballester, Ferrol, 2002), momentáneas (Caja Madrid, Pontevedra, 2000), para vocês (Museu de Arte de
Santa Catarina, Brasil, 1996), A arte inexistente: as artistas galegas do
século XX (Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 1995).

Sala Alterarte, Campus Universitario de Ourense, do 17 de novembro a xaneiro de 2017
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HOME SWEET HOME
Curadoría: Vítor Nieves

Este ensaio fotográfico parece una sorte de ilusión de teatro do
absurdo, unha colección que ilustra a Casa, a contorna privada.
Aparentemente son fotografías inconexas, sen unha trama clara
que tanto se demanda últimamente na linguaxe fotográfica. Escenas domésticas presentadas en imaxes sinxelas caracterizadas polo
misterio, a vaguidade e o incongruo.
Rubi Lebovitch cria un xiro nas estampas familiares para construír
novos contextos que lles confiren ás escenas un novo significado.
Igual que nunha pintura do surrealismo, reinventa unha realidade
imposíbel botando man de obxectos mundanos en espazos domésticos que viran anómalos e sorprendentes na quietude reflexiva dunha
fotografía.
Aliás, tanto as personaxes como os espazos que fotografa, poden ser
identificados facilmente, pois desprenden a cercanía precisa para
levarnos ao eido familiar. Esas personaxes que podemos identificar
con membros da nosa propia familia parecen estar desconcertados
nun entorno pouco favorábel. Nós mesmas ao ver estas imaxes
podémonos sentir nun medio hostil, pois o autor sustitúe a racionalidade por unha supravisión da Casa arrevesada e esaxerada. Para
iso sérvese da multiplicidade dos obxectos permitindo que se fagan
máis fortes na conceptualización da imaxe, hexemonizándoos na
escena fotografada para facer unha reflexión sobre a acumulación,
sobre o propio obxecto e sobre a relación que temos co mesmo na
Casa.
A inquietude que produce o visionado das imaxes de Lebovitch vén
dada polo seu constante aprofundar na soidade e no baleiro que
conecta sutilmente ao concepto de sinistro que dalgún xeito sitúa á
espectadora na orixe do terror familiar freudiano. Un terror que dificilmente identificamos ao convivir con el a diario, mais como vemos
nestas fotografías, esperta unha ansiedade que socava a paz e a
seguridade que por norma xeral asociamos coa Casa.
Vítor Nieves

Auditorio de Lalín, do 2 ao 30 de novembro

Rubi Lebovitch
Tel Aviv, 1974
Graduouse en Arte e fotografía na Academia Bezalel. Os seus últimos
ensaios fotográficos son una reflexión sobre as relación das persoas e
os obxectos cotiáns da súa contorna facendo nas súas peculiaridades
e acentuando os seus aspectos misteriosos. A súa obra foi exposta en
numerosas exposicións individuais e colectivas en galerías e museos
de todo o mundo. Home sweet home está presente en varias coleccións de museos e galerías de EEUU como o Museum of Fine Arts de
Houston, NewSpace Center for Photography en Portland, Rayko Photo
Center de San Francisco e o Center for Fine Art Photography de Fort
Collins. Ten acadado importantes premios como o Moscow International
Photo Award, Center Santa Fe, Japan Art Festival e o Critical Mass top
50 de 2015.
http://rubilebovitch.com/
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VENTÁS PARA UNHA FUGA

Ventás para unha fuga é unha exposición que consta de 6 fotografías
en vinilo que están pegadas en diferentes espazos do interior da
biblioteca. Estas imaxes colócanse sobre as paredes que non teñen
ventá e, así, as fotografías funcionan a modo de trampantoxo ou
trompe l’oeil.
A intervención é pequena, só 6 pezas, e están repartidas polas diferentes plantas do edificio da biblioteca. A idea é que a súa dispersión
e pouca cantidade provoquen certa dúbida sobre se é ou non unha
exposición e haxa que buscar as obras, as ventás, polos diferentes
andares. É unha intervención poética e sutil que xoga cos conceptos
de dentro e fóra e coa percepción das perspectivas.

Álex Mene
Vigo 1969
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo e licenciado en Ciencias
da Información pola Universidade 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 ou 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 pezas audiovisuais 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 etc.
A liña de investigación na que traballa está centrada no paso do tempo
e a memoria. As súas últimas mostras colectivas tiveron lugar no ano
2014 na Casa da Cultura Galega de Vigo –Afinidades Selectivas 6–, no
Verbum –Procesalia Vigo– e, en 2015, na galería Espacio 48 de Santiago de Compostela e no Outono Fotográfico de Ourense.

Biblioteca Central, Campus Universitario de Ourense, do 3 ao 30 de novembro
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KOSMOS
Curadoría: Vítor Nieves

Kosmos enmárcase de cheo na temática do festival deste ano, o
Dentro-Fóra. Este ensaio fotográfico xoga co que, se cadra, é a postura máis deontolóxica da fotografía: a luz e a interacción desta no
espazo.
A exposición divídese en dúas partes. Unha delas presentada en
soporte fotográfico con imaxes seriadas que documentan o percurso
da luz, e a outra é unha peza de vídeo na que dun xeito contemplativo
se vai debullando a ocupación da luz nos espazos e a contemplatividade de Bisbal –que inunda a construción deste ensaio– pondo
de manifesto un outro xeito de facer arte que contrasta coa rapidez
consumista que impera no mundo da fotografía contemporánea.
Kosmos é a documentación do transcurso da luz, mais tamén do
silencio e a inmobilidade. A artista, logo dunha minuciosa observación da súa contorna máis próxima, propiciada por unha mudanza
e o enfrontamento a unha nova vivenda baleira, decatouse do que
acontecía nas paredes: un espectáculo de luces e sombras en danza
co movemento cósmico, a luz escinifica o seu devir integrado diariamente con perfecta exactitude, polo que di a artista que «estamos a
falar da elocuente manifestación do Kosmos grego», co que fai unha
chiscadela para explicar a sincronía universal na que impera unha
orde esencial que o permea todo.
Vítor Nieves

Roberto Vernino, Ourense, do 2 ao 30 de novembro

Marta Bisbal Torres
Mollerussa, Lleida 1974
Licenciada e doutora en Dereito, máster en Periodismo, estudos de Fotografía. A partir de 2010 opta polas artes visuais como ferramenta de
busca e reflexión persoal.
O seu primeiro proxecto, Kosmos, mostrouse en varias exposicións individuais e colectivas, entre outras, Sala Kursala (Cádiz), Museu Abelló
(Mollet del Vallès), C.C. Pati Llimona (Barcelona), The Showroom (Madrid) e Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida). Tamén foi seleccionado en
diversas convocatorias e festivais internacionais, entre eles, Encontros
da Imagem Discovery Award, Moscow International Foto Awards, Athens
Photo Festival, Concurso Iberoamericano Nexofoto, Photoalicante, Art
Photo BCN, Encontros da Imagem Emergentes DST Award, Pa-ta-ta
Festival e Descubrimientos PhotoEspana. En xaneiro de 2016 publicouse o fotolibro Kosmos, que forma parte da colección Cuadernos de la
Kursala da Universidade de Cádiz.
http://www.martabisbal.com/
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ARCADIA
Curadoría: Vítor Nieves

Arcadia non existe. É ese locus amoenus, o lugar soñado creado
no pensamento e descrito por numerosos artistas ao longo da historia. Fai referencia a un territorio utópico no que a persoa vive en
harmonía co medio que a rodea, onde non se establecen relacións
antropocéntricas, un modo de vida paradisíaco, non corrompido pola
civilización.
Este ensaio fotográfico que presenta o Outono Fotográfico nesta
edición que leva por lema o «Dentro/Fóra» é unha reflexión sobre a
supremacía da orde natural por riba da vontade humana, o diálogo
da individualidade coa inconmensurabilidade do todo. A Arcadia da
que nos fala Aida Pascual pretende ser unha liberación da realidade
máis inmediata, unha fuxida no espazo e no tempo saturada dunha
constante procura da serenidade nos confíns do illamento.
A artista logra captar o preciso instante que leva á espectadora á
suspensión entre o devir e o desvanecerse mostrando escenas, que
alén da esteticidade imperante, son quen de levarnos ao dramatismo
a través da poderosa inmensidade que posúen, unha inmensidade
que constata a insignificancia humana na propia presenza da especie-soberana, anecdótica en cada frame.
Así, Arcadia, como o resto de ensaios da artista, traballa cos conceptos clásicos do pensamento tan presentes ao longo da historia da
arte. Aprópiase da infinidade da natureza para falar dos conceptos
de eternidade fronte á finitude orgánica que acompaña –e atemoriza– á especie humana.

Aida Pascual
Burgos 1987
Estudou Publicidade e RR.PP na Universidad Complutense de Madrid,
onde ten o seu primeiro contacto coa fotografía. En 2010 tras licenciarse comeza a se dedicar por completo á fotografía e a formarse nela.
Realiza varios cursos e obradoiros, en 2013 finaliza un máster na escola
de fotografía Efti de Madrid e regresa á súa terra. Participou en varias
exposicións individuais e colectivas. Traballa sempre na natureza intentando conectar a paisaxe cos sentimentos do ser humano, seguindo os
ideais da pintura e a filosofía romántica. A representación de espazos
abertos e sen fronteiras, nos que aparece o home na súa real insignificancia, é a fonte de inspiración para as súas imaxes.
www.aidapascual.com

Vítor Nieves

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense, do 26 de outubro ao 20 de novembro
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AUSENCIAS

A partir duns mínimos elementos, a Serie Ausencias xorde da necesidade de delimitar a enganosa fronteira entre o visíbel e o invisíbel,
como metáfora da condición humana a partir dunha escenificación
concentrada mediante a percepción de instantes fuxitivos, emocións
ou xestos fugaces que funcionan como trampa na que os binomios
presencia/ausencia remiten a algo máis que á mera descrición da
paisaxe.
A expresión da perda, elemento relevante neste proxecto, inténtase
compoñer a través dunha serie de condicións formais como a composición, a gradación sutil da cor, ou a suxerencia das formas nas
que predomina certa languidez nun medio (o mar) que polo natural
se caracteriza pola súa bravura e violencia. A fraxilidade deste contorno revélase intranquila, ou á espera dunha decisión reprimida que
case está xa decidida. A través deses restos de ondada desgastada
e cansina, sometida a unha densa néboa que apenas permite distinguir os últimos bañistas, albíscase certa certeza sobre as ocasións
falladas, separacións ou oportunidades perdidas, da que non quedan máis cá algunhas pequenas sombras como superviventes tras
dunha catástrofe.
O espazo sempre como metáfora de quenes o habitan ou, máis concretamente, de quenes deixaron de habitar a nosa paisaxe interior:
os nosos desaparecidos.

Club Recreativo Avintense, Avintes, do 1 ao 31 de outubro
Photo Art, Ourense, do 10 de novembro ao 6 de decembro

Ana gil
Ourense 1973
Ana Gil é 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), XI Bienal Pintor
Laxeiro (Lalín, 2013) ou XIII Certamen “ISAAC DIAZ PARDO” (Coruña,
2013), Ahora Nosotras (2014) Museo MARCA (León). Algunhas das
súas propostas foron recollidas en Ferias Nacionais como Jaal Photo
(Madrid, 2014) ou Cultur3 Club (Gijón) e colaboura con diversas galerías
como Galería Metro Arte (Santiago de Compostela) ou Galería Murillo
(Oviedo). Parte desta serie que presentamos ao OF 2016, foi un dos
proxectos seleccionados no Certame Novos Valores 2016 da Deputación de Pontevedra.
http://anagilcallejon73.blogspot.com.es/
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CINE CASA

Existem no centro de Fortaleza diversos cinemas especializados
em filmes eróticos, como em milhares de grandes centros urbanos. O que sempre me chamou a atenção foi a arquitetura desses
estabelecimentos, pois quase sempre encontram-se instalados
em edificações que já serviram de residências décadas atrás.
Busco, em Cine Casa, investigar as configurações atuais destes territórios destinados a encontros sexuais, procurando vestígios do que
já foi, fugindo à lógica da deterioração de seus espaços e buscando
mais que isso, encontrar as camadas que vão se sobrepondo às suas
arquiteturas, estas agora com outra utilidade. A nova identidade a
que estes territórios estão sujeitos, posto que servem atualmente a
uma demanda de mercado sempre em alta, é o mote deste trabalho,
feito ao longo de dois anos num perímetro específico do centro da
cidade onde estão concentrados os cines.

Régis Amora
Brasil 1980
Diretor de Comunicação do Ifoto – Instituto da Fotografia do Ceará
(gestão 2014 – 2015). Membro fundador do Descoletivo e do DEC –
Descoletivo Espaço de Criação. Facilitador de cursos/ oficinas de Fotografia. Finalista do prêmio La Salita, na Espanha, com o ensaio Corpos.
Participou de exposições coletivas no SESC, Dragão do Mar, Travessa da
Imagem, Theatro José de Alencar, Centro Cultural do Transporte, Museu
Pio XII e, mais recentemente, Espaço Cultural Correios. Teve trabalhos
publicados em revistas como Digital Photographer Brasil, Olho de Peixe
e jornal O POVO.
https://regisamora.wordpress.com/

O Cabalo Fosforito, Ourense, do 4 de novembro ao 10 de decembro
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BIDEAN

As imaxes de Miren Pastor parecen doutra época, de cando os exploradores fotografaban lugares nunca antes camiñados polo home, de
cando o mundo era visto por vez primeira; mais as da autora son
recentes e están realizadas en lugares próximos. A razón do parecido
radica en que se as antigas fotos de avanzada ensinaron un orbe
descoñecido, as de Pastor mostran os seres por dentro e ese é un
espazo velado igualmente.
Os tres chanzos que constitúen Bidean son alegoría dunha perfecta
comuñón: o humano que é Natureza e a Natureza que ten unha parte
humana; os ciclos son compartidos, calquera cambio que afecte a
unha parte afecta á outra. […] É válido para os homínidos, pero éo
tamén para os papiliónidos, os ránidos e os delfínicos
Ver o mundo por primeira vez ou ver o mundo como un neno é admirarse do mínimo tanto como do máximo, observar e pensar que está
un alucinando; pero que pasa se o vemos cos ollos dados a volta
cara dentro?
Iván del Rey de la Torre

Miren Pastor
Pamplona 1985
Licenciada en Belas Artes na UPV, foi asistente de artistas como Christian Patterson, Cristina Iglesias, Daniel Canogar ou Roberto Coromina.
Estudar o Máster de fotografía en Blank Paper Escuela marcoulle un
antes e un despois. Aquí xestou o seu proxecto Bidean, un proxecto río
no que segue traballando 5 anos despois. Os dous fotolibros autopublicados pola autora convertéronse no eixe central do proxecto, cumprindo
unha dobre función, como libro e como recurso expositivo.
Os dous libros foron a esencia das exposicións individuais na Galería
Gema Llamazares (2014), en Sala Amárica (2015), no Centro de Arte
Contemporáneo de Huarte (2016) e formaron parte de varias exposicións nacionais e internacionais en torno á autoedición. Recentemente
finalista do ING Unseen Talent Award gañou o premio do público e expuxo no Festival Unseen en Amsterdam.
Apaixoada do fotolibro, non perde a oportunidade de realizar BookJockeys co fin de experimentar e dar difusión ao fotolibro máis alá do ámbito fotográfico. Actualmente compaxina os seus proxectos personais
de creación fotográfica coa coordinación de Blank Paper Escuela de
Fotografía, a plataforma para fomentar a cultura en redes, MOB e o
colectivo La Troupe.
http://www.mirenpastor.com/

Photo Art, Ourense, do 8 de decembro ao 11 de xaneiro de 2017
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ESTAR É SER
Curadoría: Ramón Rozas

Estar no espazo. Sentir o espazo. Poucas situacións hai máis atractivas para un creador que formular e analizar a través da súa arte a
súa relación coa súa contorna. Establecer os fíos que o engudellan
co seu ámbito de vida cotiá. Raquel Calviño coa súa cámara amósanos unha especial sensibilidade para achegarse a esa cuestión.
Cada vez máis firme nas súas miradas e nas súas propostas, a súa
posición fronte ao exterior amosa a unha creadora cada vez máis
segura da súa aposta. Esa mirada pousase nesta ocasión en Pontevedra, onde o estar convértese no ser. Un ser entendido como a
sublimacion dese estar, o paso adiante que asume que as cousas
son en función do eu e dunha presenza que loita contra a ausencia.
Así dialógase dende estas dúas variabeis de todo escenario urbán.
Ramón Rozas

Raquel Calviño
Pontevedra 1970
De formación autodidacta iníciome na fotografía no ano 2011. Participo
dende o ano 2013 en diversas exposicións: Foto_Movil_Crea OF 2013;
200M Photoclub de Vigo; Forophoto na Galería Sargadelos de Pontevedra; Eclecticidade no Museo Verbum de Vigo; Down on the Street no
Concello de Bueu, Cuaderno de ejercicios para poetas visuales na
Galería Sargadelos de Vigo OF 2016.
Suxerida por Instagram en agosto de 2015, comisario a primeira exposición en Galicia de instagramers suxeridos Pontefoto do Concello
de Pontevedra.
https://www.instagram.com/raquelcalvino/
https://www.facebook.com/people/Raquel-Calviño/100010558275396

Pazo da Cultura de Pontevedra, do 26 de setembro ao 20 de novembro
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A MAN VERDE
As a child, they could not keep me from wells/and old pumps with
buckets and windlasses/ I loved the dark drop, the trapped sky, the
smells/ of waterweed, fungus and dank moss […] Now, to pry into
roots, to finger slime/to stare, big-eyed Narcissus, into some spring/
Is beneath all aduly dignity. I rhyme / To see myself, to set the darkness echoing.
[De neno, non me podía afastar dos pozos. Nin das vellas bombas
cos seus baldes e poleas. Encantábame o escuro baleiro, o ceo atrapado, o cheiro das algas, dos fungos e o húmido musgo. […] Agora,
barrunto nas raíces, apalpo no limo, contemplo, todo ollos, cal Narciso, nalgunha primavera tras toda a dignidade adulta. Fago versos
para verme a min mesmo, para rexurdir a escuridade.]
Seamus Heaney, Personal Helicon
A casa dos avós. A reixa do balcón. O cheiro da fábrica do café,
camiño de escola. As escaleiras mecánicas onde manchaba os pantalóns. O mar, o salitre, as feridas do verán nun combate de moras.
Infancia, terra nai, territorio poético, memoria redescuberta. Tonho
Ferreiro pinta coas mans cheas de memoria. Tórnase o neno que foi
–Neno universal, creador da realidade cos materiais que ten á man–
e renace, de DENTRO para FÓRA, evocando as cores con pinceis de
pementón, de graxa ou de terra. A infancia adquire un carácter de
dimensión sensíbel que atravesa a materia, e a través das esencias,
o espectador/a, nunha inesperada regresión, fai o camiño á inversa,
de FÓRA cara DENTRO. Mais a obra non está rematada. Rubén Vilanova róuballe a alma e cría a imaxe fotográfica. Se a pintura recollía
a pegada con esencias físicas, a fotografía re–crea a obra con técnicas de iluminación.

Tonho Ferreiro
Ourense 1975
Nado en Ourense, apaixoado polas artes plásticas. Formado nas Belas
artes.
Profesionalmente dedicado ao mundo do deseño e da docencia, e no
mundo da pintura desde finais dos anos 90, expón en diferentes colectivas e individuais. Nos últimos anos a expresión plástica vai enfocada
ao mundo da expresión poética e conceptual, tentando comunicar con
iso sentimientos e sensacións da vida cotiá. Con exposicións coma Sinestesias, unha experiencia pictórica non somentes visual, senón que
tamén pretende estimular a percepción pictórica con outros sentidos.

Rubén Vilanova
Ourense 1978
Fotógrafo de formación e profesión. Ten exposto de maneira tanto individual coma colectiva en lugares da nosa xeografía e de fóra (Alemaña, Portugal, Turquía...). Foi premiado e recoñecido en varias ocasións
(Purificación García, Imagomoenium, Gzcrea, Deputación de Ourense
entre outros).
http://rubenvilanova.com/

Os nove dípticos, agora sí, están completados.
Ferreiro e Vilanova, de DENTRO cara FÓRA, coma Heaney, arrincan
ecos na obscuridade.

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense, do 23 de novembro ao 18 de decembro
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COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DE NU MASCULINO DE ALEXIS W
Curadoría: Vítor Nieves

Alexis W. é un artista que traballa baixo a etiqueta do que se coñece
como arte de xénero. Leva toda unha vida dedicada a investigar os
límites do xénero, da identidade, da sexualidade, e de todos eses
conceptos que non son máis que un constructo social e que el
deconstrúe con cada serie. O artista xa foi un convidado estrela na
Sección Oficial da 32 edición do Outono Fotográfico, na que pola
temática (Identidade/Alteridade) non podiamos pasar o seu traballo
por alto. Volve nesta ocasión ao festival cun traballo que sen ser da
súa autoría define a súa traxectoria na arte contemporánea. Alexis
alén de ser artista é coleccionador de arte, e unha colección destacábel do seu haber é a que hoxe nos apresenta no Museo Municipal.
Leva coleccionando fotografía de nu masculino desde incluso antes
de ser artista. Isto deu unha prolífica compilación na que hai desde
fotogravados, diapositivas, postais, negativos de vidro... auténticas
xoias que en moitos casos son pezas únicas de autoría descoñecida
que posta en conxunto reflexiona sobre a historia da representación
do corpo.

Alexis W
El Hierro 1972
O seu traballo transita as poéticas do nu e os territorios do corpo: o
desexo, o outro, o xénero, a identidade e a sexualidade -entendida esta
como unha construción cultural- son temas aos que sempre recorre.
«La Ventana Indiscreta» (LVI), é o proxecto reitor que organiza as liñas
discursivas do seu traballo. Comezou no 2003 na rúa Pelayo de Madrid,
onde colga aleatoriamente as imaxes en caixas de luz dos balcóns dos
edificios, propondo un exercicio de especulación estética coa arquitectura urbana. Membros da ONG Payasos sen Fronteiras, prostitutas,
boxeadores, transexuais, viaxeiros durmindo, desaparecidos da guerra
civil española ou case 800 retratos feitos durante tres anos na barra
dun bar de ambiente foron protagonistas do fértil imaxinario do citado
proxecto. Edicións de LVI viaxaron dos balcóns a diferentes espazos
expositivos; LVI _06 exposta en 2009 na Freedom Tower de Miami (Florida, EE UU), a serie «Mi colección de vidas» en TEA Tenerife, ou «Hetairas cartografías literarias» no CAAM (Las Palmas de Gran Canaria).
Presente en Photo España 1999, 2000 e 2010. PUBLICACIÓNS: San
Borondón, retrato de un sueño, Madrid, Ediciones del Umbral, 2001; Mi
colección de vidas, TEA, Tenerife 2009; La ventana indiscreta, Centro
de Arte La Regenta, Gran Canaria, Ediciones del Umbral Madrid, 2009;
Hetaira, cartografías literarias, CAAM, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Umbral, 2011 Madrid; Viaje, El Tanque, Tenerife, Ediciones
del Umbral, Madrid 2012.
www.alexisw.net

Museo Municipal, Ourense, do 17 de novembro ao 4 de decembro
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O MITO ANDRÓXINO OU O MITO DO HOME BOLA
Curadoría: Pereira Lopes

Nunha época onde o impulso libertario puxo fóra de lugar todos os
tabús, onde as persoas do mesmo sexo poden contraer nupcias e o
erotismo volveuse esparexemento público, non hai que estrañarse
que a pregunta pola condición sexual busque de novo a súa forma
primixenia: o mito.
Erik Del Bufalo
Caracas, Janeiro de 2016

Nélson Garrido
Caracas 1952
Fez os seus estudos primários e secundários em Itália, França e Chile e estudos de fotografia com o artista Carlos Cruz Diez, em Paris,
nos anos 1966-1967.A ONG (Organização Nelson Garrido) Espaços
para a Criação, recolhe as suas experiências e metodologia própria,
como docente de fotografia. A ONG, escola de fotografia, centro cultural alternativo, converteu-se num ponto de referência obrigatória na
prática artística venezuelana actual, expandindo-se cada vez mais por
toda a América Latina. Garrido criou com o seu trabalho artístico uma
linguagem iconográfica mescla de religião, sexo, humor e imaginação
popular. Violenta e irreverente, a sua obra baseia-se numa constante experimentação de meios expressivos e por um profundo questionamento do sistema de normas e crenças socialmente aceites. Foi o
primeiro fotógrafo venezuelano distinguido com o Prémio Nacional de
Artes Plásticas (1991).
http://www.nelsongarrido.com/

Ourense, decembro de 2016 | xaneiro de 2017
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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

Centro Socio Cultural do Ensanche, Santiago de Compostela, do 3 ao 30 de novembro
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RURURBANIA SALNÉS
II PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Curadoría: Vítor Nieves

Jose Romay

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.

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

Centro Socio Cultural do Ensanche, Santiago de Compostela, do 3 ao 30 de novembro
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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
Museo Municipal, Ourense, do 26 de outubro ao 13 de novembro

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.
Vítor Nieves

EXPOSICIÓNS ITINERANTES | RENACER, III PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

Eva Díez

Vigo [Pontevedra] 1982

É unha artista cun traballo que pode calificarse de “fotopoético” pola
clara intencionalidad lírica que desprenden as súas fotografías. Nelas
xoga coa simboloxía da luz e a estética da ruina para dar paso a unha
reflexión sobre a imaxe inmemorial do fogar. A súa formación en cinema
e fotografía contemporánea definen o seu traballo, por tanto, toda a súa
producción pon de manifesto un certo carácter escenográfico. Nos seus
ensaios, as referencias á ensoñación poética son frecuentes, tendo en
conta a iconografía do fogar como unha metáfora plástica do noso inconsciente, un estímulo para a memoria e a imaxinación.
Ten realizado exposicións individuais como “Los que habitan” na Casa
das Artes de Vigo, que expuxo tamén no Centro Cultural Marcos Valcárcel no marco do festival Outono Fotográfco 2014. Dentro do mesmo
festival mostrou en diferentes anos “Renacer” no Pazo de San Marcos
de Lugo e no Museo Municipal de Ourense. “El corazón secreto” foi a
súa mostra para a galería La Gran en Valladolid.
Ademais ten participado en colectivas como “Cassiopeia” na Sala Nautilus da Coruña, en “Território Expandido” no Museu da Industria de
Fortaleza no marco dos Encontros de Agosto, proxecto que itinerou
pola Coruña, e por Braga no marco do festival Encontros da Imagem.
Obtivo diferentes galardóns dos que destaca o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea no 2015, o LUX PLATA no 2011 e o ORO no
2015 ou o Premio Art Photo BCN. Foi finalista no International Photography Awrd DST dos Encontros da Imegam de Braga no 2012 e no 2014.
www.evadiez.es
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ENVIRONMENTS
IV PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Curadoría: Vítor Nieves

UN SISTEMA DE BALIZAS PARA O REBOUTALLO
Fai parte do instinto da nosa especie apartar e enterrar os residuos
que producimos. Trátase dun xesto hixiénico fundacional: acantoamos lonxe de nós o que, con toda probabilidade, podería pornos
doentes. Enviámolo a un espazo misterioso e opaco coa esperanza
de que alí desapareza. Desprazamos os excrementos a unha realidade paralela que, en palabras do filósofo e psicanalista Slavoj Žižek,
percibimos coma «un mundo subterráneo, caótico e primordial». Un
mundo-sumidoiro, un mundo-desaugadoiro do que esperamos que
nada regrese.
As series que conforman «Environments» son o resultado de ollar
non tanto os reboutallos como o xeito en que os movemos dunha
contorna a outra, expulsándoos do noso contexto máis inmediato
para integralos nese ámbito -ou punto cego- do que non deben
voltar. Así, «Environments» pode entenderse como un sistema de
balizas que Jon Gorospe dispuxese ao longo do percorrido que os
refugallos emprenden cara ao seu exilio definitivo. A súa volta, o
potencial retorno dos mesmos só é posíbel imaxinalo coma unha
catástrofe: o pesadelo do noxo. Con todo, cabería expor unha hipótese non por desmesurada menos probábel, e é que a catástrofe
quizais non estea diante senón detrás de nós. Por tanto, aquilo que
o traballo de Gorospe nos apresenta se cadra non sexa outra cousa
que a deriva natural do escenario postapocalíptico no que habitamos
-sen sabelo- desde hai tempo. Achegarse, entón, ás plantas de refugallos, aos lixeirais e vertedoiros non só é achegarse ao gran museo
da negación ou ao repertorio máis completo do enmascaramento
senón tamén á paisaxe máis probábel, á arquitectura que nos espera
e que xa está aquí.
Da bolsa de lixo ao vertedoiro, atopámonos ante un tenaz proceso
de ocultamento. Ocúltase aquilo que non se asume, ocúltase a
obscenidade do decrépito e da morte, agóchase aquilo que, doutro
lado, continúa co seu proceso de putrefacción, coa súa toxicidade
incrementada e ameazante: non hai saco, contenedor ou camión
de residuos transparente. Coma na culminación dun truco óptico,

asistimos á desaparición do traumático en forma de camuflaxe, de
escamoteo ou veladura. Nas imaxes que seguen non veremos os
reboutallos, a inmundicia, as feces, senón o escuro abismo que nos
protexe delas: a opacidade que as oculta. Algo que, pola contra, non
vai deixarnos tranquilos pois ocorre, como sabía Nietzsche, que
«cando ollas longo tempo a un abismo, tamén este olla dentro de
ti». Ese é o risco -a portaxe- que a espectadora ou espectador de
«Environments» deberá asumir.
Rubén Ángel Arias
Outubro 2016

Jon Gorospe

Vitoria 1986
Graduado na carreira de Artes Gráficas na Escola de Arte e Superior do
País Vasco (EASD) e a Faculty of Arts de Vilnius (Lituania). Terminou a
titulación en Malta en 2014.
Na produción de obra son dous polos os que imantaron o seu interese;
por un lado, a fotografía como unha ferramenta útil á hora de explorar o
poder emocional dos acontecementos e por outro a imaxe como vehículo para confrontar conceptos e ideas.
Actualmente, e dende 2013, traballa como autónomo na produción de
contido audiovisual.

http://www.jongorospe.com/

Sala de exposicións da Deputación de Lugo, do 2 de decembro de 2016 ao 8 de xaneiro de 2017
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A relación
da humanidade
coa auga:
usos e abusos.
INTER SECCIÓN

Auga en perigo, vida en perigo
Auga que achega e que separa
Auga que invade e auga invadida
Auga que salva e auga malgastada
Auga roubada e auga solidaria
Auga viva e agua morta
Auga sanadora e auga enferma

Pierre Gleizes / Greenpeace
Christine Figgener
Andrés Cózar e Jamie Hauk
Lu Guang / Greenpeace
Massimo Sestini
Xosé Abad
David Fonseca
Marta Soszynska / MSF
Hans Hillewaert
Óscar Corral / EFE
Alba Vázquez Carpentier
Lois Pardo
X.L. Vázquez
Maud Baconnais
José Luiz Oubiña
Federico García Cabezón
Edmund Coccagna
Tracy Jane Shaw
José Paz

Entidades e fontes non autorais
Greenpeace
MSF Médicos sen Fronteiras
La Kaseta Ideas Factory
EFE
NASA [fotos satélite]
Crew and Officers of NOAA Ship FAIRWEATHER
Autoridad del Canal de Panamá
Wikipedia
Goldman Environmental Prize
BtSelem
Pozos Sen Fronteiras

Idea
Disigna Edenia
Curadoría
Xosé Lois Vázquez
Celia Simón
Deseño, edición e produción executiva
Disigna Edenia
Difusora de Letras, Artes e Ideas
Promove
Campus da Auga | Ourense
Universidade de Vigo
Impresión e colocación
ACeroplus

AUGAS*VERTENTES

© Foto José Luiz Oubiña

Fot
o:Jos é Luiz Oub iña
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Edificio de Facultades, Campus da Auga, Ourense,
do 7 de novembro de 2016 ao 30 de abril de 2017

No mar as cores son da vida e da morte ao mesmo tempo: a cor
bermella dun pesqueiro pode selo tamén do sangue náufrago e o
negro pode ser simple sombra ou verquido tóxico e terríbel. O azul
na superficie é enganoso reflexo dun ceo fóra do noso alcance. A
xestualidade da auga, coas ondas xogando a ser abstracción pura de
cores como se de Pollok se tratase, desvela a dialéctica do fermoso
e do tráxico, da vida e da morte: só depende do tamaño da onda e
da furia do seu xesto.
As cores na auga indican presenzas externas que simplemente son
reflectidas e das que a humanidade moitas veces é autora para ben
e para mal. Na auga, nas augas, deixamos a pegada dos usos e abusos aos que a sometemos, que son o fiel reflexo dos mesmos «usos
e abusos» cos que unha parte minoritaria da humanidade somete á
maioría e despreza a súa vida tanto ética como literalmente.
Xosé Lois Vázquez

Auga en perigo, vida en perigo

Aves mariñas, unha delas cun
anaco de rede de pesca enganchado no pescozo, a 20 millas da
costa de Mauritania

Pierre Gleizes / Greenpeace

14 toneladas (13,795 kg) de
aparellos de pesca abandonados e
desperdicios de plástico

Edmund Coccagna

AUGAS*VERTENTES
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I N T E R S E C C I Ó N AUGAS*VERTENTES

Consiguen sacar do orificio do nariz dunha tartaruga
un enorme pedazo de plástico

Christine Figgener

Auga en perigo, vida en perigo

Auga en perigo, vida en perigo

AUGAS*VERTENTES
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Acción Climática con esculturas de xeo na China. Unha meniña sostén un paraugas
preto dunha das 100 esculturas de xeo de nenos colocadas por Greenpeace no Templo
da Terra en Beijing, simbolizando a desaparición futura de 1,3 billóns de persoas en Asia
amenazadas pola escaseza de auga por mor do cambio climático.

Lu Guang / Greenpeace
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Auga que achega e que separa

I N T E R S E C C I Ó N AUGAS*VERTENTES

Where are you? Mare Nostrum, 2014
2º Premio da categoría Fotografías individuais, Noticias Xerais, World Press
Photo 2015

Massimo Sestini

Panamá estreou o 26 de xuño de 2016 o novo Canal ampliado; a maior
obra de enxeñeiría deste século XXI: un terceiro carril con xogos de esclusas que se une aos dous xa existentes e permitirá o paso a barcos tres
veces máis grandes de atá 170.000 toneladas de peso morto. O custo foi
de 4.800 millóns de euros

Foto cortesía da «Autoridad del Canal de Panamá»

Auga que achega e que separa

AUGAS*VERTENTES
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O barco de MSF Dignity 1, que partiu de Malta tras unha parada técnica, rescatou 435 persoas de tres barcos en perigo: 120 no primeiro, 134 no segundo e
181 no terceiro.

Anna Surinyach / MSF
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Auga que achega e que separa

I N T E R S E C C I Ó N AUGAS*VERTENTES

Campo de persoas refuxiadas de Katsikas, Grecia

Xosé Abad

Unha balsa neumática chea de persoas con
chalecos salvavidas distribuídos polo barco
de MSF Dignity I, no mar axitado.

Marta Soszynska / MSF

Chalecos, Lebos

David Fonseca

Turbinas eólicas do Parque
Eólico Thorntonbank

Hans Hilewaert
Berta Cáceres, líder hondureña
contra a explotación ambiental
exercida polas transnacionais, foi
asasinada o 3 de marzo de 2016

Cortesía de Goldman
Environmental Prize

Auga que achega e que separa

Auga que invade e auga invadida

AUGAS*VERTENTES
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«Os bombeiros tentan extinguir un incendio forestal en Ames, en Galicia o 12 de setembro de
2013. Segundo os informes, o incendio queimou ao redor de 200 hectáreas e foi declarado de
nivel 1 como unha medida preventiva no caso de que se achegue a Barbazán, Lueiro e Lobios»

Óscar Corral / EFE

Auga que salva e auga malgastada

Auga que salva e auga malgastada

AUGAS*VERTENTES

Cos incendios forestais, ano tras ano, os delincuentes devalúan e someten
o noso País entre a impotencia nuns casos, e a tolerancia noutros, por
parte das autoridades competentes.

Alba Vázquez Carpentier

Eixido-Beariz. 2006.
A vida dun heroe anónimo quedou atrapada para sempre na carlinga.

Alba Vázquez Carpentier

INTER SECCIÓN
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Festa da auga en Vilagarcía de Arousa. Festa polémica a causa
do despilfarro da auga, foi declarada Festa de Interese Turístico
Nacional.

José Luiz Oubiña

Auga que salva e auga malgastada

Auga que salva e auga malgastada

AUGAS*VERTENTES

Cemiterio Smara. Campamento de refuxiados
saharauis de preto de El Aaiún. Tindouf. Alxeria

Lois Pardo

Mesmo nas condicións máis adversas, o ciclo da vida
consúmase desafiando á idea do imposíbel

Lois Pardo

INTER SECCIÓN
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Auga roubada e auga solidaria

I N T E R S E C C I Ó N AUGAS*VERTENTES

Pola mañá cedo, os nenos e as mulleres da aldea M’Basso
en Costa do Marfil e da aldea veciña, veñen cada día
a abastecerse da auga necesaria para a familia. Unha
bomba de cada dúas funciona para as dúas aldeas.
A ONG Pozos sen Fronteiras, desenvolve un proxecto de
mellora das condicións de vida das comunidades rurais de
Houet, Burkina Faso, mediante o acceso á auga potábel
similares a este e a sistemas mellorados de saneamento.

Maud Baconnais

Auga roubada e auga solidaria

AUGAS*VERTENTES

Dina e Abdallah Abu Kasbah e os seus catro fillos son veciños de KH. Humsah,
viven coa escaseza de auga e baixo o acoso constant das autoridades israelís.
o Centro de Información Israelí para os Dereitos Humanos nos Territorios Ocupados.
Humsah non é recoñecida polas autoridades israelís, que demolen repetidamente
as súas casas, impiden á comunidade conectarse á rede de auga e traballan para
expulsar os seus residentes. Os veciños subsisten na calor extrema

Frames do vídeo publicado no canal B’Tselem
Auga sanadora e auga enferma
As Burgas: os restos arqueolóxicos atopados na zona constatan
unha tradición termal de máis de 2.000 anos de historia

Xosé Lois Vázquez

INTER SECCIÓN
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Auga sanadora e auga enferma

O xesto responde á presenza aérea das autoridades mentres era manifesta a súa ausencia operativa e irresponsabilidade política

José Paz

Auga sanadora e auga enferma

AUGAS*VERTENTES
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Voluntarias e voluntarios nunha loita xenerosa e teimuda venceron a marea negra

Federico García Cabezón
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Mariscadoras a pé na Ría de Arousa

José Luiz Oubiña

Auga viva e agua morta

Auga viva e agua morta

AUGAS*VERTENTES
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Descarga de augas residuais industriais no río Amarelo procedentes da
planta de Orville Oianyuan

Lu Guang / Greepeace
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CAOS SENSIBLE
«Olvidamos que o ciclo da auga e o ciclo da vida son un.»
Jacques Y. Cousteau
A serie que relato pretende reflectir un paralelismo entre o mundo
que envolve a auga e o mundo que envolve a terra. Seres do contorno mariño e terrestre entrelazados e bailando xuntos sobre unha
instalación acuática nun contorno urbano.

Estanque do Campus sur, Ourense, do 7 ao 30 de novembro

Andrea Valado Díaz
Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Membro do colectivo METT03.04. Gañadora de Premios de Artes Plásticas e Cartelismo
(Xuventude Crea 2012/2013, Teatrofilia 2012/2013/2014). Actualmente reside en Barcelona traballando como deseñadora gráfica e creativa.

CAOS SENSIBLE I N T E R S E C C I Ó N
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DA FOTOGRAFÍA GALEGA
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HISTORIAS DA FOTOGRAFÍA GALEGA

XENTES DO CARBALLIÑO
Curadoría: J. L. Diz

«Aos poucos imos sumando no rescate da memoria visual do Carballiño, na fixada en cartolinas de diferentes formas, moitas amareladas polo paso do tempo, outras sobadas por xentes curiosas
ou, simplemente apegadas en álbums nos que mans agarimosas
atesouraron lembranzas de parentela e apegaron intres felices parellos ao seu propio vivir. O Carballiño singularízase sobre outras vilas
do país pola recuperación do seu pasado icónico cando estamos a
pasar por un tempo de desconto para as fotos de soporte físico.

[...] Facendo reconto dos centos de fotografías xa recuperadas no
Carballiño, e mesmo da súa comarca, veremos que a máis antiga
procede de 1869, un retrato de Tomás Mª Mosquera, e a máis
recente dátase en 1990. Supérase así o século en canto a testemuñas de memoria gráfica, que case abrangue a existencia da propia
vila.»

O industrial José Rodríguez Loureido. [ca
1920]

Foto Pacheco
Escolares co mestre na beira do ría Arenteiro. [ca 1921]

Foto Campiñas

Portas Ártabras, Amigos dos Museos de Gallicia, A Coruña, do 2 ao 30 de novembro

Miguel Anxo Fernández

HISTORIAS DA FOTOGRAFÍA GALEGA
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Mazando o polbo no campo da festa polbeiras de arcos. [ca 1955]

Foto Godás
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Entrega premios da OJE. 1953

Foto Aurelio

Actos relixiosos na igrexa parroquial. 1955

O limpabotas Perfecto Álvarez Estévez ‘Pisco’. 1982

Foto Aurelio

Foto J. L Diz

ABERTO

HISTORIAS DA FOTOGRAFÍA GALEGA
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Patricia Arellano Palomino
VALLE INQUIETANTE

Valle nº1

Valle nº2

Aparthotel Arenteiro, O Carballiño, do 3 ao 30 de novembro
Casa Museo de María Pita, A Coruña, do 2 ao 31 de decembro

Val inquedo é a tradución literal de Uncanny Valley, unha
expresión que afirma que cando as persoas observan
unha máquina con aparencia antropomórfica e que
actúa como humano senten un rechazo e non aceptan
esa visión como algo natural. Isto é o que quixen mostrar
coas miñas imaxes, o feito de encontrar figuras reconocíbeis en contextos non habituais causan no espectador
unha sensación de extraneidade e desacougo. Bodegóns
ingrávidos que son á vez xeografías cárnicas. Sorte de
corpo utilizado como vanitas en conexión cos alimentos
que están en diferentes fases de descomposición como
metáfora do que pasa cos corpos, aínda que agora os
vexamos suaves, tersos, pero con imperfeccións –para
lembrarnos que son reais– chegará o día en que deixen
de existir. Onde creceron estes alimentos acabaremos
nós. En definitiva, facer pensar.

Lima 1990
Graduada en Belas Artes por la facultade de Pontevedra e
cun Máster Internacional de Fotografía Conceptual e Artística en EFTI en Madrid, actualmente residente en Barcelona.
Obsesionada dende a adolescencia co labor fotográfico,
volcou todos os seus esforzos en crear e perfeccionar un
peculiar método de retrato de realidades.
http://patriciaarellano.weebly.com/

Rebeca Baceiredo
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WHO THE FUCK IS ALICE?
A serie fotográfica Who the fuck is Alice? comezara
con Feminidades e resistencias, fotografías nas que se
exploraba as subxectivacións de xénero dominantes, así
como as resistentes, na tradición occidental e fóra dela.
Agora proséguese con ICON, Operarias e As mozas das
cancións. En ICON apélase á construción e exhibición do
fetiche, que funcionará como Modelo de enunciación. Asimesmo, nas Mozas das cancións expóñense as mulleres
que se representan na industria cultural musical, tanto
as que contan cun suxeito masculino que enuncia, coma
algunhas nas que son as propias mulleres as que se
representan, ás veces fóra das morphés sociais, ás veces
dentro... En Operarias xógase coa tradición da Autonomía
Operaria Italiana, empregándose para deconstruír os contos de fadas tradicionais.

Ourense 1979
Rebeca Baceiredo é licenciada en Ciencias da Comunicación
e Doutora en Filosofía. Ten estudos superiores en arte contemporánea e interpretación. Publicou libros e artigos en torno ao poder, concretamente, á produción de subxectividade,
isto é, o eixo reflexivo son as sociedades de control e como
a forma suxeito é o mesmo froito do entramado de poder.
Polo tanto, proponse a busca dunha ontoética emancipada.
Casino Recreativo e Cultural, O Carballiño, do 4 ao 30 de novembro
Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 2 ao 31 de decembro

http://rebecabaceiredoicon.tumblr.com/
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Rebeca Baceiredo

LADY PILOT

María Emilia Barreiro Augusto
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INSTANTES ETERNOS
Esta exposición é un percorrido polo traballo fotográfico
de E. B. A. (Mª Emilia Barreiro Augusto) que comezou no
ano 2000. Nas súas fotografías reflicte a fugacidade do
tempo, a captura dun momento, dun recordo, dun sentimento... para que perdure no tempo e se faga eterno.
Ademais intenta mostrar ao espectador como ve a través dos seus ollos, cal é o seu particular punto de vista,
a busca da beleza natural ou a artificial ou como unha
imaxe transmite máis que mil palabras (como di o refrán).
A súa temática como o resto da súa produción artística
céntrase principalmente na natureza (lembranzas da súa
terra, Asturias, ou do seu actual fogar, Galicia), as estruturas arquitectónicas e a muller como suxeito activo na
sociedade da que forma parte.

Trazos (ojo)

Cerredo - Degaña (Asturias) 1982
E. B. A. (Mª Emilia Barreiro Augusto) é Licenciada en Belas
Artes e Diplomada en Maxisterio, porque ten dúas paixóns:
arte e educación. Debido principalmente á súa faceta de
docente, está en continuo contacto con diferentes disciplinas artísticas e a súa produción é variada. A súa traxectoria
artística comezou con debuxos realistas observando o que
tiña diante, para despois intentar expresar o que sinte diante
da realidade que a rodea. Participou en diversas exposicións
individuais e colectivas como as mostras Art´Xove (Pontedeume), Voila la femme (Marín) ou na Marcha mundial das
mulleres en 2004 coa súa performance Trazos. En 2015 colaborou con María Tobío nunha actividade de aproximación á
arte contemporánea, «DE MUSA O MODELO A CREADORA»,
no Museo de Pontevedra. E este ano, neste mesmo museo,
asistiu ao primeiro Foro de Arte, Cultura e Educación.

Soledad

Casa da Cultura de Pontedeume, do 11 ao 27 de novembro
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Igor Calvo
CÓDIGO POSTAL 4
Código Postal 4 propón un mapeado de territorios de
inclusión/exclusión, unha xeografía da cidade na que os
dispositivos de habitabilidade se mostran como proxección da evolución urbana. Imaxes compostas de fotografías documentais de fogares temporais e os planos de
vivendas, infraestruturas ou rúas onde foron tomadas as
fotografías, que formulan a dualidade dentro/fóra dende
varias perspectivas:
- Intimidade/Extimidade: a creación de lugares efémeros
de privacidade en espazos públicos remite aos corpos e
ás prácticas de control no espazo urbano.
- Cidadanía/Segregación: o código postal, ferramenta
imprescindíbel de acceso á condición de habitante da
cidade, expresa a privatización do espazo e a creación
de exclusión.
- Espacialidade /Virtualización: o fogar desmaterializado
confrontado ao signo (o plano).
Código Postal, traballo en curso iniciado en 2012, investiga o discurso realidade/ficción producido polas sociedades post-capitalistas.

Barakaldo 1972
Igor Calvo encontra no contorno urbano a clave e a base
do seu traballo fotográfico, centrándose nos procesos de
transformación do individuo/cidadán en mero obxecto de
produción/consumo e na inmensa brecha entre a produción
de discurso e a realidade.
Complementa a súa formación autodidacta cos talleres que
realiza no Museo de BB.AA de Bilbao ou na Tate Modern de
Londres. Realiza o seu salto ás exposicións en 2009 en Madrid, entre os anos 2010-2014 é fotógrafo residente da Galería Phake. Período no que colaboura no desenvolvemento
de dispositivos e estratexias en exposicións expandidas.
Como membro fundador de Colectivo Komite (2010) organizou proxectos de arte colaborativa, certames fotográficos,
e-zines, instalacións e traballos en vídeo; ademais de múltiples intervencións urbanas.
Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 4 ao 30 de novembro
Casino Recreativo e Cultural, O Carballiño, do 2 ao 31 de decembrp

http://ica-ros.blogspot.com.es/

Igor Calvo
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Bernardo Canizares
LONELY EYES FOR EMPTY SPACES
As nosas vidas son viaxes constantes cheas de imaxes de
felicidade onde os viaxantes están abertos a marabillas e
sorpresas. Hai tamén espazo para a soedade e o baleiro,
rara vez recollidos por transeúntes e espectadores. Talvez
a esencia dunha cidade non son os seus espazos repletos
de xente senón máis ben os seus baleiros. Na contradición entre a felicidade e o baleiro atópase a miña busca
como visitante en Dinamarca. Non é este o país máis feliz
do mundo? Entón, por que hai tanta individualidade no
emprego do espazo público? Somos máis felices ao seren
máis solitarios? Ou acaso responde o uso do espazo ás
atitudes culturais? Debato nas miñas imaxes o concepto
de espazo público non como un espazo compartido, mais
como un lugar privado. Parece que temos unha contradición: canto máis felices somos máis nos encirramos en
nós mesmos.

Keep on walking

The one who looks, the one who passes

Centro Sociocultural das Fontiñas, Santiago de Compostela,
do 3 ao 30 de novembro

Ecuador 1973
Graduado en cinematografía e comunicación pola Universidade de Wisconsin e a Universidade de Bergen. Dirixiu dúas
películas, Ciudad sin sombra e Como voy a olvidarte, o documental Carlos 6 a 7 e varias curtametraxes. Exposicións individuais en Ecuador, Dinamarca, Holanda e Estados Unidos.

Dolores Ascensión Carretero Vaquer
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MANO A MANO
Gústame a fotografía e destacar nela aspectos cotiáns,
nesta ocasión as mans que realizan continuamente as
tarefas que necesitamos e ás que non sempre dedicamos
os cuidados que lles vendrían estupendamente e conforme pasan os anos vanse deformando.

Acaricias

Verdiales

Málaga 1959

Pazo de Almuzara, Boborás, do 3 ao 30 de novembro
Biblioteca Rosales, A Coruña, do 2 ao 31 de decembro
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Ana Fresco
A VIAXE DE ALICIA (PRIMEIRA VIAXE)
«Toma agora, Alicia, esta historia inxel.
Déixaa entretecida cos soños de infancia
Que forman a mística croa da Lembranza,
Como un hagrilanda de flores collidas
por un peregrino en terras afastadas»
L.C.
A viaxe de Alicia é unha serie narrativa que reflexiona
sobre a memoria e sobre a construción da propia identidade, empregando o texto de Carroll como subterfuxio. É
un mergullón ás vivencias da propia nenez .
A resignificación do conto é a base sobre a que se constrúe un discurso que revisa a liña entre realidade e ficción
na memoria. A memoria é unha invención, unha construción. Sobre esa idea, o traballo mestura referentes da literatura e autobiográficos, de forma que o vivido e o leído
forman un entramado idisoluble, «unha grilanda de flores
collidas por un peregrino».
A protagonista explora un espazo caótico que intenta
ordenar mentres viaxa a través del. A paisaxe vén sendo
un elemento a través do que ordenar o mundo, de xeito
que hai un emprego da mesma para a construción da propia identidade.Toda paisaxe é un autorretrato.

A viaxe de Alicia 02

Curadoría: Virginia González e Carlos Puga

Galería O Garaxe_O Faiado, Ribeira,
do 8 de outubro ao 30 de novembro

Vigo 1973
Profesora de Lingua e Literatura nun IES de Vigo. No ano
2012 realiza a súa primeira exposición e continúa traballando na imaxe na actualidade en diversas mostras e audiovisuais (2013 Pazo de Torrado, 2014, Festival Visións
na Coruña, mostra na Alcaldía de Vigo, 2015 na mostra
EclectiCidade na Casa das Artes de Vigo e na Sección Oficial
do Outono Fotográfico na Galería Sargadelos son algunhas
delas) e dando diversas charlas e participando en varias publicacións... En 2015 é seleccionada Finalista de Descubrimientos PhotoEspaña.
O seu traballo ten sempre un trasfondo literario ou lingüístico. Os proxectos aliméntanse do xogo lingüístico, que vai
dende o enredo co propio significante ou o traballo coa
imaxe como metáfora (Exercicios visuais), a abordar obras
de maior peso narrativo, como é o caso de A viaxe de Alicia.

Ana Fresco
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A viaxe de Alicia 06

A viaxe de Alicia 04a
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Tino García
1-0-2
«De repente chegou o outono golpeando máis forte ca
nunca. Volveu de novo unha vella amiga a visitarme, só
que esta vez sería para quedarse, o iso pensei. O espello
empeñábase en devolver unha imaxe alterada do que eu
entendía como realidade, alomenos até había pouco, talvez as pegadas de algo que non debería ter acontecido.
Tempo de preocupación, tempo de pedir axuda, tempo de
aceptación e reflexión. 1 pola mañá 0 ao mediodía 2 pola
noite foi a pauta que me axudou a saír de alí, as pegadas
físicas desapareceron mais algo me dicía que había cicatrices máis difíciles de borrar».

Sen título

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

Oviedo 1970
Tino García, fotógrafo que loita por formular co seu traballo un xogo no que conduce a dualidade espectador-obra
e a proxecta nun novo plano; observador-observado. Neste
novo plano é o propio artista o que se reta a si mesmo a
reflexionar sobre os estreitos límites da sociedade, a recoñecer unha forza exterior opresora mentres desata unha
forza interior artística que ás veces se esconde, ás veces se
revolve, mais que sempre existe. Afeccionado a experimentar, amante do autorretrato, da fotografía con dispositivos
móbiles e nos últimos tempos do collage dixital. Nas súas
obras encontramos a crónica dunha viaxe interior que aspira
a convertirse en espello.
http://ochoarrobas.wixsite.com/fotografia

Tino García
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Sen título
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Carlos G. Hervella
O LIÑO
No ano 1987 botaba a andar en San Miguel de Bidueira
(Mazaneda) un proxecto etnográfico para a recuperación
do liño nas distintas fases: a semente, o cultivo e a súa
transformación até a chegada ao tear. Este proceso foi
documentado polo fotógrafo Carlos García Hervella nunha
reportaxe que, co paso do tempo, adquire maior interese.
O traballo foi publicado, como proposta pedagóxica, nos
números 0 a 5 da revista Raigame con texto de Clemente Pérez Arias. A exposición forma parte dos fondos
do Museo do Liño que xestiona o Centro Cultural de San
Miguel de Bidueira.

O liño

Teatro Municipal Lauro Olmo, O Barco de Valdeorras,
do 2 ao 16 de novembro

Trabazos, Manzaneda 1957

Jorge García-Valenciano López
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CRIATURAS
Criaturas é unha pequena parte dun proxecto
de maior alcance chamado Diarios de Terramar,
re-creación dun territorio real/imaxinario de límites físicos ben definidos: os espazos intermareais, pero ao que só se pode acceder mediante
unha determinada disposición ou estado de ánimo.
Non prima eiquí unha pescuda puramente estética, nin
unha exploración dos límites e posibilidades da linguaxe
fotográfica, senón o acceso, baixo certas condicións
rituais (soidade, deriva...) a ese «intre», a ese encontro
entre o meu espíritu (dentro) e o mundo (fóra), no que se
vai a revelar, en termos fotográficos, unha nova realidade.
A cámara documenta entón, relata, recolle a memoria
febril dese territorio evanescente (e dos seus habitantes)
que moi pronto quedará, tanto dentro como fóra, completamente asolagado. A vida mesma. A fotografía mesma.

Formiga padaung

Ourense 1970
Artista de formación autodidacta. Membro do Colectivo Arou,
formado a raíz da colaboración co artista alemán Nils Udo
en torno ao I Encontro de Arte e Natureza «Man de Camelle». Ten impartido numerosos obradoiros, participado en
exposicións tanto individuais como colectivas así como en
diversas publicacións no ámbito da fotografía. É autor do
libro Criaturas.
www.jvalenciano.com

Casa da Cultura de Outes, do 1 ao 30 de novembro
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Jorge García-Valenciano López

Señorita miró

Iñaki Matilla
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LATENTE
A exposición de Iñaki Matilla “Latente” nace da idea de descobrir
e explorar edificios abandonados nas cidades e o seu entorno para
fotografialos.
Estes lugares son grandes mansións que no seu día foron fogares
habitados física e emocionalmente, escenarios de calor, protección,
seguridade... e de familia, cunha presencia que parece estar nun
estado latente. Casas a miúdo símbolos dunha época na que o tempo
pasaba máis a modo e dunha determinada clase social que mostraba
toda a súa influencia e poder a través do esplendor das súas residencias e xardíns.
«Ao entrar nun abandono por primeira vez, un cúmulo de sensacións
apodéranse de min» afirma Matilla. Emoción? Curiosidade? Sorpresa
ante o descoñecido? ... ou todo de golpe á vez? Nin el mesmo o sabe,
pero sobre estes sentimentos, existe un compromiso do autor non
escrito: non deixar máis que pegadas, manter en segredo o lugar e
non levar máis que fotos.
Beleza de espazos inmóviles, en decadencia, sempre acompañados
de nostalxia e melancolía, que nos obriga a preguntarnos máis polo
pasado que foi, que polo presente, fotografías que nos invitan a imaxinar vidas, momentos, historias,... e donde agora só existe quietude
e silencio.
Lugares durmidos, que se fotografían para resistir na memoria , evitando o seu paso ao esquecemento.
Curadora: Rita Ibarretxe
Vigo 1967
Fotógrafo de formación autodidacta. Empeza a súa formación asistindo a
conferencias Master Class de Carlos Spottorno, Gerardo García e Eugenio Recuenco, na Facultade de Ciencias Sociais e de Comunicación, en
Pontevedra no ano 2010.
A súa primeira exposición fotográfica ten lugar ese mesmo ano na Casa
da Xuventude de Vigo e Ourense. Durante os anos 2012 e 2013 expón
Donde habita el olvido no Pazo de Mendozas de Pontevedra e na Casa da
Xuventude de Conxo (Santiago) dentro do Outono Fotográfico.
En 2015 participa en Vigo nas mostras colectivas EclectiCIDADE: Un mar
de libros no museo Verbum Casa das Palabras, Andante na Plaza Elíptica
e na sala Apo’strophe en Artistas al desnudo. Ese mesmo ano exhibe
Vestigium, unha mostra individual.
Os seus últimos traballos puideronse ver este ano na mostra colectiva Camiños ó bo trato na sala de Afundación e a exhibición individual
Vestigium no Liceo Marítimo de Baiona e na sala Photo Art de Ourense.

Porche

Soho, Vigo, do 11 de novembro ao 12 de decembro
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Demetrio Monteagudo González
FOGO SAGRADO: FOGO, FESTA, RITO

Veronza

Bouses

Igrexa da Madalena, Ribadavia, do 1 ao 30 de outubro

A festa é un fenómeno cultural universal. É algo que só
existe onde hai presenza humana e recoñecémolas por
compoñentes coma os cantos, as vestimentas ou as danzas. De igual maneira, as festas cumpren importantes
funcións nas comunidades. Funcionan coma reforzadores
da nosa identidade ao manifestar as tradicións dun lugar
e das súas xentes.
O lume, símbolo asociado á renovación e á purificación,
aparece moitas veces como o eixo sobre o que xiran moitas festividades. É o nexo de unión entre a finalidade dun
festexo e o significado que arroupa, que pode ir dende
a renovación da natureza ata a celebración dun acto
relixioso. Confórmase así un calendario ígneo que se
estende por toda Galicia artellando as súas xentes.
Demetrio Monteagudo demostra aquí unha vez máis a súa
sensibilidade polas celebracións tradicionais de Galicia.

Vigo 1952
Afeccionado á fotografía con obra publicada na Gran Enciclopedia Gallega e na revista Río. Ten exposto no Centro
Goianés (2000), na Asociación Cultural Eliseo Alonso (2004),
na Casa do Libro de Vigo (2013) e no Museo Etnolóxico
(2014). É membro da Asociación Fotográfica Galega (Phosgalicia) e mantén a galería en internet (flickr.com/photos/
degatin).

Plácido L. Rodríguez
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SHANGRI-LA
Cando a última persoa abandona o espazo Shangri-La, o
fotógrafo vai á busca dos seres que o habitan. Así entre
luces, sombras, volumes e formas, obsérvaos e fotografa
dende todos os ángulos que lle suxire algo, transformando os obxectos en corpos estraños. Dotando de voz a
aqueles elementos a priori mudos.
Así con estas fotografías guía o espectador por todos os
recunchos deste máxico lugar.
Acompáñenme !!

Gomesende 1954
Nado en Ourense, aos 18 anos trasládase a Madrid, onde
reside 40 anos, ata a súa volta a Ourense. Alí desenvolve
toda a súa vida profesional, ingresando na R. S. F. onde colaborará con fotógrafos como C. García Rodero.
Funda e dirixe durante 7 anos a galería de arte Artegrafía,
organizando eventos nacionais e algún internacional.
Desenvolve a súa actividade, publicando en prensa e nas revistas especializadas. Asi mesmo expón por toda a xeografía
e en países como Cuba ou Bélxica.
Gañou distintos premios e a súa obra encóntrase en museos, fundacións, galerías e agrupacións, así como en coleccións privadas.

Espacio Shangri-La, Ourense,
do 1 de outubro ao 30 de novembro
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Plácido L. Rodríguez

José López Pérez ‘Jolope’
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DENTRO-FÓRA DO «CURRO»
«A rapa das bestas» é o relato en imaxes, do lugar e os
protagonistas, así como de parte das accións que se levan
a cabo nun «curro» durante a rapa.
Están recollidas en Amil-Moraña (PO), Candaoso-Viveiro
(LU) e Sabucedo-A Estrada (PO).
As imaxes tratan de reflectir o agarimo, a valentía, a forza,
a bravura... en definitiva, algúns dos momentos máis
chamativos deste rito e costume ancestral trasladado aos
nosos días.

Touro, A Coruña 1950
Mestre de profesión e autodidacta afeccionado á fotografía
dende os quince anos.
Nos 80, inicia a participación en concursos, obtendo premios en Santiago, Arzúa, Carballo, Ribadavia, Porto do Son,
Touro, Pontevedra, Madrid, Huesca, Cuenca, Valladolid, Sabadell, Cáceres e Illa de Guernsey.
Fai tres exposicións individuais en Santiago, Ribeira e Porto-Portugal, participa en numerosas colectivas en España,
en Mogadouro e Porto. Ten catalogados dous proxectos (un
xogo e un oficio) no Ministerio de Cultura sobre «Artes y
Tradiciones Populares». Participou nun proxecto editorial autonómico e realizou fotografías para Albarelos en cerámica
de Sargadelos.
Colaborou con Fed. Deportivas, Santiago Turismo, Asociacións Relixiosas: Libro Guía do Viacrucis 2015 e Historia do
Tradicional Viacrucis en Santiago. A rapa das bestas estivo
no Festival iNstantes de Avintes-Portugal, CSC O Ensanche
Santiago e Mosteiro de Carboeiro-Silleda.

Centro Sociocultural José Saramago de Vite,
Santiago de Compostela, do 2 ao 30 de novembro
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João Madureira
OS RESISTENTES

Fazendo croché

Homens com pão ao fundo

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

Os transmontanos estão em vias de extinção. Parecemos
índios em reservas. Velhos, nostálgicos, doridos e desiludidos. Nas nossas aldeias quase só vivem os fantasmas.
As terras estão abandonadas, as casas estão em ruínas e
os poucos animais domésticos quando veem chegar um
estranho assustam-se. É como se enxergassem o próprio Diabo. Por vezes o Mafarrico aparece-lhes munido
de máquina fotográfica para registar o que não vai tardar
em desaparecer. E ali ficamos todos a olhar uns para os
outros com cara de parvos. Algumas pessoas não gostam
de ser fotografadas. Pensam que a velhice e a tristeza
não ficam bem nos retratos. Por vezes algumas sorriem
e deixam-se fotografar como quem leva uma injeção.
Ficam hirtas dentro das suas poses e dos seus sorrisos. A
grande maioria desta pequena minoria continua a resistir
na sua teima. Eu estou com eles.

Torre de Ervededo, Chaves 1958
É professor. Foi assessor cultural e coordenador de galerias de arte. Fundou e dirigiu várias associações culturais
e ambientais. Fundou, dirigiu e colabora em diversos blogs,
revistas, jornais e rádios. Fez parte de vários júris nacionais
e internacionais de BD, poesia e prosa. Dedica-se à fotografia e colabora em vários fóruns internacionais. Edita diariamente o Blog TerçOlho (http://jmadureira.blogs.sapo.pt). É
membro honorário da Fundação Vicente Risco, sediada em
Alhariz. Da sua obra literária destacam-se O Poema Infinito,
Crónica Triste de Névoa e O Homem sem Memória.
http://jmadureira.blogs.sapo.pt

Iván Álvarez Merayo
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POR QUE TAPAN A DOR CON FLORES?
As quince fotografías que integran esta mostra supoñen
unha reflexión sobre as preguntas que día a día se fai a
humanidade, sobre o destino e o máis aló, apuntan tamén
cara as frustracións dos fracasos que nos acompañan,
unha anguria latente e reincidente, para concluír que a
tristura perdura sobre o efémero.

Des-Proxecto II

Pontevedra 1971
Se cadra polo hábito de percorrer 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. Ten exposto no Museo Provincial de
Lugo, no Museo Municipal de Ourense ou na Galería Photo
Art de Ourense. Co proxecto JE NE BAISE PLUS formou parte
da Sección Oficial do XXXIII Festival de Fotografía Outono
Fotográfico. En 2015 foi finalista do III Premio Galicia de Fotografía Contemporánea co proxecto PERCORRIDOS, co que
tamén foi finalista do Proxecto Edición 2016. En 2014 gañou
o IV Certame Fotografías polo Territorio. Os seus fotolibros
Coma Silvas que Comen Muros (2013) e Por que tapan a dor
con flores? (2016) foron editados pola Deputación de Lugo.
http://galego.ivanmerayo.com/proxectos/por-quetapan-a-dor-con-flores/

Ausencias III

Teatro Municipal Lauro Olmo, O Barco de Valdeorras,
do 17 de novembro ao 2 de decembro
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José Luis Pérez
ESPEJISMOS
«Un dos momentos máis gratificantes da vida prodúcese
nese segundo no que o familiar se transforma de repente
baixo a aura deslumbrante do radicalmente novo... Por
desgraza estes momentos de ruptura prodúcense moi de
tarde en tarde; a maior parte do tempo estamos condenados ao mundano e trivial. A única diferenza está na nosa
perspectiva, na nosa disposición para xuntar as pezas dun
modo distinto, para ver patróns onde hai un instante só
había sombras.»
Edwar B. Lindaman. Thinking in future tense, 1978

Espejismo IV

Espejismo VII I

Casa da Cultura de Barbadás, do 4 ao 30 de novembro

A Coruña 1957
Pediatra de profesión, aos 16 anos descubre o que serán as
súas dúas grandes afeccións: o alpinismo e a fotografía. De
formación autodidacta, dá os seus primeiros pasos seguindo
as indicacións doutros fotógrafos afeccionados que amplía
con lecturas e o estudo das obras de fotógrafos consagrados. Iniciado no cuarto escuro e á fotografía analóxica dá
o salto á fotografía dixital en canto esta alcanza un grado
de desenvolvemento que as fai equiparábeis, declarándose
dende entón incondicional da mesma. Os seus temas de interese fóronse ampliando co tempo, incluíndo a fotografía de
natureza en todas as súas vertentes, o retrato, a arquitectura
e a fotografía de rúa, empregando a cor ou o branco e negro
segundo o obxectivo perseguido.
www.alamaquetreme.es

José Luis Pérez
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Espejismo VII I
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Arturo Prieto
DOPPELGÄNGER
Doppelgänger é un proxecto que mostra a disolución da
relación retrato-identidade asociada tradicionalmente
ao xénero, e explora o concepto das dualidades (realidade-dobre, imaxe-identidade ou interior-exterior) que
adoitamos outorgarlle, algo que na serie se materializa na
superposición dos retratos, a súa fragmentación e xeometrización e na utilización da cor.
O retrato só é ferramenta, excusa, para mostrar como a
identidade persoal se dilúe e pasa a formar parte dunha
imaxe final na que o retratado se funde co seu dobre,
nunha realidade de múltiples planos nunha soa imaxe.
É a propia relación entre ambas as dúas imaxes, máis
que os propios retratos en si, a que se converte en centro
do proxecto, combinando solucións estéticas formuladas
polas vangardas artísticas de comezos do s. XX e a propia
experimentación en materiais e técnicas.

Doppelgänger #1

Espazo Lusquiños, Ourense, do 4 ao 30 de novembro
Asador da Veracruz, O Carballiño, do 3 ao 31 de decembro

Ávila 1984
Enxeñeiro Técnico en Informática e Técnico Superior en
Fotografía Artística. Participou en máis dunha trintena de
exposicións colectivas e unha decena de individuais. Os
seus traballos foron seleccionados en convocatorias como
Greetings from Ireland Worldwide para PhotoIreland Festival 2015, Stripart (2015 e 2016), SeAlquila/Público Madrid,
Propuestas 2015 en Alicante, Arte Intruso 2015; en 2016,
SUSPENDed1 para WE ARE FAIR!. También Expo-Aire 2015
en Palencia, Muestra de Arte Abulense 2014 y 2015, Certames Artísticos Ciudad de Tomelloso 2014 ou a Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Arévalo en 2013. Tamén
premiados cun Accésit no Certamen Arte Joven 2014. Jóvenes Artistas en Castilla y León, en 2015; ou Jóvenes Creadores en Ávila, en 201 2 e 2014. Ou seleccionado finalista
na Beca La Lanzadera de Fotógrafos 2016.

Arturo Prieto

Doppelgänger #11
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Doppelgänger #12
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Oscar Reina García
1.63
11.219 habitantes. 4.308 km2. Oficialmente, 2,6 habitantes por quilómetro cadrado. Mais os estudos demográficos rebaixan esa cantidade a menos de 1,7.
Eses son os números do abandono rural en certa rexión
a cabalo entre as provincias de Guadalajara e Zaragoza,
mais son aplicábeis a outras tantas rexións de España
afectadas pola emigración en masa que tivo lugar principalmente durante os 60 e 70, cando miles de traballadores deixaron as súas aldeas de orixe para traballar
como man de obra na puxante industria establecida nas
periferias das grandes cidades.
O que deixou tras de si esa realidade é unha terra de
ninguén onde os trazos da antiga actividade humana nos
contan a historia dun modo de vida extinguido a través de
pegadas que pouco a pouco tamén se van desvanecendo.

Sen título

Casa Museo de María Pita, A Coruña, do 4 ao 30 de novembro

Barcelona 1976
Investigador biomédico e fotógrafo amador de formación autodidacta. En 2015 matricúlase no curso de especialización
de Fotografía de Autor no Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya, onde como traballo final de asignatura comeza a
traballar na edición do proxecto 1.63, coas fotografías realizadas durante os últimos anos. Como froito dese traballo, o
proxecto forma parte de exposicións colectivas entre outros
na terceira edición do festival Revela-T (Vilassar de Dalt) e no
festival Festimatge de Calella de Mar. Proximamente tomará
parte na duodécima edición da Bienal de fotografía de Olot, e
nunha exhibición individual no centro cívico Pati Llimona de
Barcelona. En 2016 continuou a súa formación fotográfica
en talleres de especialización fotográfica con Llorenç Raich
(Fotografía e motivo poético) e de historia da fotografía no
MoMA.

Oscar Reina García
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Sen título
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Martín Rejo Arcos
ETIOPÍA, TRECE MESES DE ESPLENDOR
Con esta pequena exposición trátase de amosar un contraste de realidades, partindo dende a cultura, debido a
que Etiopía conta cun calendario Xuliano de 13 meses, un
alfabeto propio e máis de 80 dialectos diferentes para a
expresión lingüística; e chegando ata a xeografía, xa que
existe unha gran diferenza entre as grandes cidades do
norte e as pequenas tribus do sur.
Neste percorrido centrarémonos no norte do país,
facendo un visionado de todo aquilo que podemos atopar,
recuncho por recuncho e tratando de amosar todos eses
aspectos que caracterizan estas rexións e as súas xentes.
Etiopía é África en estado puro, mírese por onde se mire.

Compartindo dende cativos

Mercado no centro da cidade de Shire

Sala «15 anos» da Asociación Xuvenil Amencer,
do 2 ao 30 de novembro

Ourense 1991
Nacido en Ourense, na propia cidade termal, en setembro do
ano 1991. Estudante dos salesianos ourensáns e Enxeñeiro
de Camiños, Canles e Portos. Adicado gran parte da vida ao
voluntariado e presente durante máis de 15 anos na Asociación Xuvenil Amencer.

Fernando DC Ribeiro
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UM MUNDO QUE ACABA
Por dentro e por fora do que resta de um mundo rural e
de artes que acabam sem retorno possível. Um mundo
de resistentes que por amor ao berço disseram não aos
convites da partida.

Sapateiro

Chaves 1960
Animador Sociocultural (UTAD) atualmente em funções no
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. 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.

Resistentes de Torgueda

Galería da Adega do Faustino, Chaves, do 1 ao 31 de decembro

190

Á n g e l To r r e s E s c a l a n t e
NINGURES
Dentro e fóra, uns termos absolutos... demasiado absolutos para un galego. Nós somos máis de realidades relativas, a nosa idiosincracia debuxa un proxecto fotográfico
de imaxes difusas, que mostran a nosa identidade propia,
amosando unhas paisaxes a medio camiño, un limbo,
un estixia a cabalo da vida e da morte, no que debemos
decidir se ficar dentro ou fóra da roda da existencia... ou
entremedias, en ningures.

Ningures #1

Ningures #7

Ningures #4

Espazo Xove de Chantada, do 27 de outubro ao 18 de novembro
Librería Eixo, Ourense, do 22 de novembro ao 31 de decembro

Sanxenxo 1977
O meu pai e mais o meu avó eran fotógrafos de profesión. Á
parte desta influencia, considérome de formación bastante
autodidacta, xa que a miña aprendizaxe se basa na información compartida en internet e en distintos libros e guías.
Ao comezo experimentei con diferentes estilos, e pouco a
pouco fun percatándome de cal era o estilo que quería seguir e así na actualidade dedícolle máis tempo a uns que
a outros.
Participei ao longo deste período en diferentes exposicións
colectivas e gañei algún premio. Creo que o máis importante
na fotografía é conseguir captar as sensacións e emocións
dun momento e poder transmitilas aos demais.
Actualmente intento aproximarme a un tipo de fotografía
sinxela, equilibrada e minimalista, que esperte no público
que a contempla unha sensación de paz e tranquilidade.
www.angeltorres.tk

Miguel Vasconcelos
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A MIRAR PARA O INTERIOR
Andando por Portugal esta é unha viaxe de diferentes
paisaxes do país. Son imaxes captadas case na súa totalidade a través dos cristais, unha invasión motivada pola
curiosidade. Áreas baleiras, paisaxes urbanas, infraestruturas obsoletas polo paso do tempo ou deliberadamente
destruídas, memorias ocultas. Hai unha especie de poesía, unha estraña enerxía nos espazos neglixenciados
onde é posíbel atopar a beleza en desolación, no abandono. É unha serie de imaxes que nos leva a reflexionar
acerca do paso do tempo e do ‘límite’ entre a memoria
e o esquecemento, o tempo e o espazo, os instantes e
os acontecementos, as figuras, os obxectos, os lugares.

AMPOI_5

Guimarães/Portugal 1967
Bacharelato en Deseño e Licenciatura en Artes / Deseño
pola Escola Superior Artística do Porto. En 2012 realiza unha
Master Class polo colectivo Kameraphoto.
En 2013 gañou o IV ExperimentoBio, Bilbao e en 2015 o
segundo premio no IV Concurso Apertura «Mira el Mundo
con Otros Ojos», en Málaga.
En 2012 participou no proxecto Entre Margens, unha intervención artística nos centros históricos de varias cidades
portuguesas, a través dos ollos de varios artistas e fotógrafos. Estivo na 30ª edición de Outono Fotográfico, festival de
fotografía de Galicia cunha exposición individual Paisaxes en
Ourense e a colectiva Welcome, na Estrada, Pontevedra. En
2015 formou parte do iNstantes, II Festival Internacional de
Fotografía de Avintes, coa serie A mirar para o interior e na
exposición Otras latitudes no Museo de Artes Visuales, Bogotá, Colombia en 2016.

AMPOI_21

Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo,
Santiago de Compostela, do 3 ao 30 de novembro
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PARATY
Esta exposição tem como tema, a cidade de Paraty,
cidade localizada ao sul do Estado do Rio de Janeiro, no
Brasil. É considerada uma das cidades históricas brasileiras que mais preserva o seu património, com suas ruas e
casarios completamente conservadas e que nos remetem
aos tempos do Brasil, quando colónia portuguesa. Paraty,
abriga diversos eventos anualmente, como a famosa
Festa Literária Internacional, a Flip e o Festival Internacional de Fotografia, o Paraty em Foco, um evento com a
duração de 5 dias. As fotos aqui expostas foram feitas em
2013 e 2014, no período do Paraty em Foco e em visitas
de final de semana.

Rio de Janeiro 1953
Natural do Rio de Janeiro (Brasil), 62 anos, engenheiro
civil pós-graduado em Cálculo Estrutural, começou cedo
na fotografia ao ganhar de seus pais uma máquina fotográfica Kodak Rio 400, lançada da Kodak em 1965, em
homenagem aos 400 anos da fundação da cidade do Rio
de Janeiro. De lá para cá nunca mais parou de fotografar,
embora suspendesse essa atividade em alguns períodos.
Passou a fotografar com mais ênfase à partir do ano 2000.
A predileção pelo preto e branco foi uma opção puramente
financeira em virtude de não dispor de recursos, na sua adolescência, de optar pela cor em virtude dos altos custos da revelação. Com isso, acabou por se acostumar e gostar do P&B,
que o acompanha como adjunto primordial na sua fotografia.
Realizou algumas exposições: na cidade do Porto em 2012,
no Colectivo f4; na Câmara dos Vereadores de São João da
Barra, no Rio de Janeiro, em 2012; no Monumento a Estácio
de Sá, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 2013 e
na Cadeia Velha, na Prefeitura de São João da Barra, em 2014.
Participou em diversos concursos internacionais na América do Sul, América do Norte e Europa, recebendo algumas
menções honrosas.

Pintando Paraty

Castelo de Santa Cruz, Oleiros, do 11 de novembro ao 9 de decembro
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Pedras de Paraty
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1.3 BILLION
1.3 Billion é uma narrativa fotográfica que retrata o
quotidiano no país mais populoso do planeta. A China
vive na actualidade uma transformação profunda,
onde as pessoas vivem lado-a-lado com o domínio
tecnológico e as tradições milenares da sua cultura.
Este trabalho destaca o ser humano e a sua envolvência
com os outros e com a cidade. Projecto apresentado em
12 fotos a preto e branco, feitas em diferentes períodos
desde finais de 2011, em várias cidades do Sul da China.

Sem título

Leiria 1976
João Ferreira nasceu em Leiria (1976), onde reside e trabalha. A fotografia acompanha-o como um hobby, desde a
década de noventa, altura em que, com a sua Zenit analógica dos anos oitenta e em segunda mão, deu os primeiros passos na descoberta desta paixão. Em 2008 adquire
a sua máquina DSLR. Entre 2010 e 2011 teve fotografias
publicadas em algumas revistas de automóveis clássicos,
em Portugal e França. Desde 2012 os temas dos seus trabalhos são dedicados essencialmente à fotografia de rua e
documental, tendo alguns projectos elaborados em Portugal,
Espanha, França, Estados Unidos, Cuba e China.

Sem título

Castelo de Santa Cruz, Oleiros, do 11 de novembro ao 9 de decembro
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Sem título
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... 20 ANOS DEPOIS
As Minas do Pejão começaram a funcionar em 1886.
Fecharam a 31 de Dezembro de 1994, após ter sido deliberado o seu encerramento em 4 de Outubro de 1990,
pelo governo de então, liderado por Cavaco Silva.
O livro, que deu origem a esta exposição, contempla mais
de uma centena de pessoas retratadas. Todas elas estiveram, de uma forma ou de outra, ligadas às Minas do Pejão
e pretende-se que representem os milhares de pessoas
que trabalharam nessa empresa, pioneira no desenvolvimento social, recreativo e cultural dos seus funcionários.
20 anos após o fecho, fui à procura do património
humano. Dos homens e mulheres que lá trabalharam.
Quem eram? Qual era a sua função na empresa? 20 anos
volvidos, o que fazem?
Dos retratados ouvi estórias e lamentos e vi reencontros.
E vi também algumas lágrimas, pelo estado em que, 20
anos depois, foram encontrar as «suas» minas.
Alguns nunca mais lá tinham entrado desde que fecharam!!!
A fotografia também se faz de estórias, lamentos, reencontros e lágrimas.

Porto 1955
Pereira Lopes nasceu no Porto, a 1 de Outubro de 1955.
Começa a fotografar, de forma sistemática, em 2005. Em
2007, faz um Curso de Fotografia, no IPJ do Porto com Miguel Ferraz. Em 2008, é convidado pelo Instituto Português
de Fotografia, a participar no livro Olhares. Em Fevereiro de
2011, participou na sua primeira exposição colectiva, na Galeria Olhos d`Arte, no Porto. A primeira exposição individual
Da luz e do olhar, aconteceu na mesma galeria, em Setembro de 2011. Em 2014, foi o autor
www.pereiralopesfotografia.com

Sem título

Castelo de Santa Cruz, Oleiros, do 11 de novembro ao 9 de decembro
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Pereira Lopes

Sem título

Sem título
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CUMPLICIDADES
O cotidiano, em quanto unidade de espaço e tempo, nos
permite apreender as heterogeneidades do espaço vivido,
engendrando novos sentidos e significados às experiências que vivenciamos, que envolvem e elaboram relações contraditórias entre dentro e fora, antes e depois,
mudança e permanência, espaço e tempo, apreendidas
por distintos meios como os olhares dos fotógrafos.
Curadoría: Fernando DC Ribeiro

Sergio Crespo
Vilagarcía de Arousa 1975
Fotógrafo autodidacta dende 2010, traballa distintos estilos
fotográficos pero con preferencia pola fotografía nocturna
y o retrato.

Paula Dias
Fora da água

Paula Dias
Chaves 1974
Paula Dias, associada da Lumbudus desde 2013. Voluntária
e activista dos direitos humanos, dos animais e uma amante
da natureza e da vida.

Humberto Ferreira
Moyeuvre-Grande, Francia 1967

João Madureira
Torre de Ervededo, Chaves 1958

Lamartine Dias
Beira (Mozambique) 1967

António de Souza e Silva
Oliveira, Mesão Frio, Portugal 1951

Sergio Crespo

Antiga Adega Rebolledo

Fernando DC Ribeiro
Chaves 1960

Biblioteca Municipal de Chaves, do 2 ao 30 de decembro
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DENTRO-FÓRA
Esta colección navega por espazos diáfanos, fronteiras
fuxidías e luces intermitentes que determinan a interacción das arquitecturas cos seus contornos.
Curadoría: Javier López Prol

Pablo López Prol
Sen título

Pablo López Prol
Castro Caldelas 1985
Arquitecto e Máster en Enerxías Renovábeis. Traballou no
Studio ARCHEA (Florencia) e EMBT Miralles-Tagliabue (Barcelona). Director e fundador do estudio de arquitectura e
deseño PLP Atelier. Pintor e fotógrafo autodidacta.

Javier López Prol
Sen título

Liceo de Ourense, do 3 ao 27 de novembro
Biblioteca do Ágora, A Coruña, do 5 ao 31 de decembro

Javier López Prol
Castro Caldelas 1988
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas.
Máster en Economía Internacional e Desenvolvemento e
doutorando en Economía. Fotógrafo autodidacta.
http://plpa.es/es/
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FALANDO EN PRATA VI
Exposición de fotografía química
Curador: Pablo González

Ricardo Alcalde, Pontevedra
Javi Arias, Cantabria
José Casells, Valencia
Antonio Delgado, Madrid
Amador Díaz, Avilés
Pablo González, Ourense
Alfonso Gorostiza, Bilbao
Pablo Gutiérrez, Gijón
Rodrigo Herrero, Madrid
Ángel Miñambres, Madrid
Mani Moretón, Ourense
Eduardo Ochoa, Lugo
Xosé Manuel Otero, Lugo
Gregorio Pérez Saavedra, Toledo
Julián Redondo, Bilbao
Luis Rodríguez

Gregorio Pérez
S/T

Ateneo Ourensán, do 2 ao 30 de decembro
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FALANDO EN PRATA VI

Julián Redondo

Formas en el cielo da Serie Sin destino
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FALANDO EN PRATA VI

Alfonso Gorostiza
Peñas Rojas [II], Bakio
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FALANDO EN PRATA VI

Pablo Gutiérrez

Medias líneas
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FALANDO EN PRATA VI

Amador Díaz
S/T
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FASQUÍA- S.F FEITURA, APARIENCIA DUN BARCO
Entre os meses de marzo e maio de 2016 15 estudantes do IES A Cachada (Boiro) fotografaron acompañados
polo fotógrafo José Caruncho. Fasquía é o resultado deste
proceso de observación, procura fotográfica, reflexión,
selección e ordenación. O obradoiro desenvolveuse no
marco de «Fotografía en curso», un programa de A bao
que en Galicia se realiza coa Xunta de Galicia a través da
Agadic – CGAI. Fasquía é un termo empregado na carpintaría de ribeira para referirse á estética do barco. A
idea do proxecto fotográfico foi dar a coñecer un estaleiro
onde conviven a tradición e a modernidade na construción e reparación de embarcacións. Despois dun traballo
de esculca, investigación e selección da localización o
espazo escollido foi Estaleiros Triñanes, ubicado no lugar
da Punta do Chazo, na parroquia boirense de Cabo de
Cruz.
Curadoría: Andrea Herrero e Berta Gómez

Centro Sociocultural da Trisca, Santiago de Compostela,
do 3 ao 30 de novembro

Moraima Aragundi
Noelia B. Mariño
Marta Casais
Paula C. Romero
Adriana D. Fernández
Pablo G. Rodríguez
Miriam González
María Guimarey
Mara Iglesias
Rocío L. Yánez
Beatriz Lustres
Anxo Nieto
Gloria Pérez
Sabela Porto
Zaira R. Blanco
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NOS OLLOS DE TORNEIROS
Entre os meses de febreiro e maio de 2016 18 estudantes de 4º de ESO do CPI da Ribeira (Porriño) fotografaron
acompañados polo fotógrafo Tono Mejuto e as profesoras
Mar Cuba, África Álvarez e Cristina González. “Nos ollos
de Torneiros” é o resultado deste proceso de observación, procura fotográfica, reflexión, selección e ordenación. O obradoiro desenvolveuse no marco de «Fotografía en curso», un programa de A bao que en Galicia se
realiza coa Xunta de Galicia a través da Agadic – CGAI.
Nos ollos de Torneiros é unha mirada á contorna do CPI
da Ribeira no polígono residencial de Torneiros, as súas
xentes, espazos e modos de vida.
Curadoría: Mar Cuba

Ana Álvarez
Álex Alonso
Celin Baliñas
Isa Claro
José Costas
Noe Dávila
Ángel González Fernández
Laura González
Zoe Lago
Antía Maceira
Judit Muñoz
Shei Pérez
Mónica Rodríguez Maglia
César Rodríguez
Desi Romero
Mari Samoelle
Lucía Vázquez
Félix Vila Fernández

Museu Arqueologico D. Diogo de Sousa, Braga,
do 3 ao 30 de novembro
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INTRO-VISIONS
Mostra colectiva na que se pode visualizar diferentes
percepcións da realidade, dando como resultado visións
subxectivas do que se pode entender como o «dentro»,
lugar no que se produce o encontro entre a cámara e o
hábitat a fotografar, e o «fóra» ou resultado fotográfico
dese encontro. Catro proxectos distintos: Paisaxes efémeras e interpretacións do mar; Vivencias do rural, mar e
cidade; Camiñantes e Elementos Construtivos.
Curadoría: Manuel Reboiras Noia

Antón Sobral Iglesias
Marín 1952
Artista plástico. Videoartista. Activista cultural. Traballa sobre
o efémero na fotografía intentando plasmar o paso do tempo. Tamén realizou fotografía a partir de fotografía pintada.
Fixo máis de cen mostras.

Jorge García-Valenciano
Ourense 1970
Artista de formación autodidacta, ten participado en numerosas exposicións tanto individuais como colectivas e impartido obradoiros de fotografía. É autor do libro Criaturas.

Manuel Hermida Rivas
Jorge García-Valenciano
Camiñante

Xeve 1953
De formación autodidacta. Enmarcando a natureza dende o
macro á panorámica.

Fernanda Padín Ogando

Palacete das Mendoza, Pontevedra, do 4 ao 18 de novembro

Vigo 1953
Afeccionada á fotografía, membro de ForoFhoto Pontevedra
desde a súa fundación. Coautora do libro Mary Quintero,
retratista desde os 15 anos e autora da páxina web fotografaspioneiras.com
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Manuel Hermida
Entre treboadasI

Fernanda Padín

Ventás Rúa Isabel II
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INTRO-VISIÓNS

Antón Sobral

Paisaxe efímera 1
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MÁIS ALÁ
Dentro/fóra. Espazo. Harmonía e conflito. Buscando sempre ir un pouco máis alá. Engadindo fiestras e ventás
como fío, na busca da relación e da unidade. Pero sempre
lonxe da uniformidade, pois a creatividade leva a cada
un polo camiño sempre inacabado do seu propio estilo
persoal... Luz, sombra, composición, instante, mirada,
muller, sorpresa, desenfoque, clave alta, retrato como
teima omnipresente; explosión de frores, cor e xente; portas que nos levan ao descoñecido; e fiestras: das pombas,
dos soños, dos recordos... E como telón de fondo o amor
e a paixón. Vinte maneiras diferentes de ver o que hai
ou pode haber dentro e fóra, nese lugar segredo onde se
bican os soños e as realidades, onde a luz rebenta, onde
as imaxes falan e cantan, alí, onde se escoita a canción
eterna que leva por título: POTIÑOS.
Juan Rúa
Curadoría: Manuel Blanco Guerra

Esther Mosquera
Dous mundos

José Manuel Nóvoa Blanco Vigo 1974
Afeccionado dende 1994 con especial interese en reflectir, a
través de imaxes sinxelas, todo o relativo á condición humana.
Membro da A.F. O POTIÑOS dende 2014.
Esther Mosquera Fernández Barcelona 1974
No 2011 realizou os estudos de fotografía artística no
E.A.S.D. Antonio Faílde, membro da A.F. O POTIÑOS e colabora activamente nas exposicións colectivas.

Myriam Amaro Lois, Fernando Álvarez García,
Manuel Blanco Guerra, Patricia Blanco
Rodríguez, Ignacio de Juan Frijola, Milagros
Fernández Silva, Victor Manuel Fernández
Díaz, Felipe Gallego Torrado, Nerea García
González, José Emilio Gómez Crespo, Belén
González Ojea, María del Carmen Hernández Izquierdo, Isabel Janeiro Touriño, Luisa
Lorenzo Álvarez, José Luis Montes Marques,
Pablo Rodríguez Pachón, Emilio Romanos
Castiñeira, Alex Vázquez Carral

José Manuel Nóvoa Blanco
Lecer

Edificio Sociocultural de Pantón, do 2 ao 30 de novembro
Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 2 ao 31 de decembro
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MARÍA
Os autores Manolo Celta e Pat Celta, a través dun conxunto
de imaxes adornadas por unha fermosa muller, tratan de
revelar algo do pasado, presente e futuro dunhas vidas.
Buscamos nos mosteiros, estacións de trens perdidas,
casas non vividas, casas abandoadas, pazos sen o seu
antigo esplendor, retallos dunhas vidas que xa se foron,
ou non chegaron. Trátase de atopar esas almas perdidas
aínda entre os seus restos.
O contraste entre a beleza da muller e o abandono do
seu contorno, coa unión de portas e fiestras, mostrando
anaquiños da vida anterior e o abandono actual, deixando
á imaxinación o que puido ser ou aínda será.
Curadoría: Manuel Blanco Guerra

▲

Manolo Celta
Recordos

Manuel Blanco Guerra ‘Manolo Celta’
O Carballilño 1945
Sombras, reflexos, detalles, pequenas cousas que parecen
pasar desapercibidas son as que atraen a súa mirada. Esta
exposición conxunta coa súa filla, é un traballo moi especial.
Fundador da A. F. O Potiños.

Pat Celta
Soños

Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 3 ao 30 de novembro

Patricia Blanco Rodríguez ‘Pat Celta’
O Carballiño 1973
O seu interese pola fotografía de flores, plantas e paisaxes
urbanas, móstrase nos seus traballos. O reto do retrato é un
acicate máis para seguir. Membro da Asociación Fotográfica
O Potiños.
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PROGRESS
Pasadizos que comunican rúas a través de espazos tinguidos de luces e sombras. Pequenos vestixios de actividade que resisten entre ocos baleiros á espera dunha
oportunidade que nunca chega.
No seu interior, a vida apenas debuxa un fío do que puido
ser e xa nunca será. No seu exterior, a cidade constrúese de costas a un pasado que xa non ten presente.
A beleza, a denuncia, o abandono, a portunidade perdida... habitan sempre nos lugares máis próximos.
Curadoría: Ángel Sotelo

Carlinhos Gómez
Saudade

Carlinhos Gómez
Xinzo de Limia 1987
Fotógrafo afeccionado, explorador do mundo analóxico e
apaixoado dos deportes de aventura e natureza.

Luis Alberto Prieto
Ourense 1984
Relacionado dende sempre co mundo do audiovisual trata
de explorar a fotografía nas súas múltiples facetas.

Carolina Esteban
Francisco Javier Martínez
Aurora González
Javier Hermida
Juan R. Pérez
Miguel Sabuz
Isabel Sánchez
Ángel Sotelo

Luis Alberto Prieto
«8»

Photo Art, Ourense, do 13 de xaneiro ao 10 de febreiro de 2017
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RODANDO
Un grupo de alumnos do IES Chamoso Lamas acompañados do cineasta Ángel Santos e cinco profesores do centro
percorren os pobos semiabandoados do Val do Varón para
gravar aos seus veciños e as súas historias. Ao mesmo tempo van realizando un traballo fotográfico onde retratan aos
personaxes da súa película e a eles mesmos na súa labor
de rodaxe.
Curadoría: Ricardo Paz

Centro Cultural Agustín Bueno do Castiñeiriño, Santiago de
Compostela, do 3 ao 30 de novembro

Un grupo de 17 alumnos e de 5 profesores do IES Chamoso Lamas, do Carballiño
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TEÑO UNHA ALDEA
A Agrupación FotoSintese presenta a súa terceira exposición colectiva baixo o título de Teño unha Aldea. Un grupo
de 34 fotografías de dezasete autores diferentes que tentan transmitir unha visión persoal e moi subxectiva dunha
parte da nosa terra onde se asenta o noso pasado. Un
pasado que para moitos de nós está moi recente e ten
deixado no noso imaxinario unha fonda pegada que coidamos ben merece un recoñecemento e unha posta en
valor pola nosa parte e agardamos que as persoas que a
visiten tamén poidan sentir esa identificación.
Curadoría: X. Luis Álvarez Prieto

Tere Martefe Ourense 1975
Fotógrafa afeccionada, socia da Agrupación FotoSintese de
Ourense. Premio no Concurso Andaina fotográfica 2015 da
Cruz Vermella e preseleccionada para o premio do 28º concurso de «Caminos de Hierro».
Mercedes Suárez Pazos A Coruña 1950
Socia fundadora da Agrupación FotoSintese de Ourense.
Participante nalgúns proxectos fotográficos vinculados á
docencia universitaria.

Sonia Álvarez Rodríguez
X. Luis Álvarez Prieto
Marisol Amoeiro Pérez
Mercedes Bosquet Herreros
Javier Diéguez López
Celso Daniel Fernández Sotelo
Ana Belén Fernández Valado
Gabriel Fidalgo Rodríguez
Roberto C. Gómez Nogueiras
José Antonio Novelle Cao
José Opazo Gómez
J. Antonio Pérez Formoso
J. Jacobo Romero Saco
Roberto Salgado Rodríguez
M. Carmen Varela Salgado

Tere Martefe
Chandrexa

Mercedes Suárez Pazos
Cociña de ferro

Casa da Xuventude de Ourense, do 2 ao 30 de novembro
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ESTAMPAS DUNHA ROMARÍA
Fotografías do concurso da XV Romaría Etnográfica Raigame celebrada o 17 de maio de 2016 en Vilanova dos
Infantes.

Fotografías de

José Ángel Paz Gil
Premio á mellor serie fotográfica

Ana Iglesias
1º Premio á mellor fotografía

Beatriz Cabanelas González
2º Premio á mellor fotografía

Isabel Janeiro Touriño
José Ángel Paz Gil
da serie Retratos

Sala dos Arcos, Celanova, do 7 ao 30 de novembro
Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, Ourense,
do 1 ao 31 de decembro

3º Premio á mellor fotografía

José Manuel Nóvoa Blanco
Manuel Pazos Vázquez
Susana Baños González
José López Pérez
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Beatriz Cabanelas
O Gaiteiro Cortés

Ana Iglesias

Xentes de Vilanova 1
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XIII CERTAME DE FOTOGRAFÍA DA UNIVERSIDADE
DE VIGO
1º premio serie: Seasons change, de Ana Campos Rodríguez
2º premio serie: Estado dobregado, de Isabela Andrés
Alonso
1º premio fotografía única: Migración de la identidad a
través de un hábitat ajeno, de Mª Victoria Fernández Bettinelli
2º premio fotografía única: CEN, de Gabriel Pardo Martínez

Mª Victoria Fernández Bettinelli

Migración de la identidad a través de un hábitat ajeno

Ana Campos Rodríguez
Vigo 1996
Estudante de Comunicación Audiovisual.

Sabela Andrés
Valencia, 1992
Graduada en Belas Artes pola Universidade de Vigo e cun
Máster en Arte Contemporáneo. Investigación e Creación,
a artista Sabela Andrés conta con exposicións individuais
coma Contranatura mostrada por primeira vez na cidade de
Oporto, onde cursou un ano de Artes Plásticas na Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto.

Victoria Bettinelli

Gabriel Pardo Martínez
CEN

Biblioteca do Campus de Ourense, do 2 de novembro ao 1 de
decembro
Café Peñasco, O Carballiño, do 4 ao 31 de decembro

Arxentina
Graduada en Belas Artes na Facultade de Pontevedra con
matrícula de honra no traballo de fin de grao. Vén de participar na exposición colectiva Do final e do comezo no Pazo da
Cultura de Pontevedra. Actualmente reside en Lisboa, onde
estudia o máster de Design de Equipamento na Facultade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa.

Gabriel Pardo Martínez
Vigo 1996
Mellor fotografía publicitaria 2ª edición del festival «We Are
Ads» da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
da Universidade de Vigo.
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Ana Campos Rodríguez
Seasons change

Isabel Andrés

Estado dobregado
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XVI CONCURSO FOTOGRÁFICO CLUB ALPINO OURENSÁN
Premios e obras presentadas ao XVI Concurso Fotográfico
do Club Alpino Ourensán.
Actividades levadas a cabo polo socios do club en todas
as súas modalidades e que tentan achegar e perpetuar o
recordo, as emocións que levaron a sacar unha foto para
que quedara impresa para sempre a alegría das xornadas
vividas.
Curadoría: Lucas Rodríguez

Rubén Bermejo Cañas
Prisa mata... amigo

Rubén Bermejo Cañas
Ourense 1977
Montañeiro e escalador do Club Alpino Ourensán. Adicado
con paixón ao deporte, cambiou os pavillóns cubertos polos
grandes espazos en busca do aire puro e a arte natural.
1º premio

Lucas Rodríguez
Ourense 1993
Socio do Club Alpino Ourensán, logrou converter a cámara
non só en compañeira habitual, senón tamén en fiel testemuña das emocións que a montaña esperta.
2º premio

Lucas Rodríguez

Descubrindo o paraíso

Centro Cívico A Ponte, Ourense, do 3 ao 30 de novembro
IES Nº1 Señorín, O Carballiño, do 2 ao 23 de decembro

Marga Blanco Abad
Baldomero Conde Martín
María José Crispín Soto
Miguel Ángel Díaz Aviñoá
Ángela Díaz Fernández
Mundi Fernández Calvo
Xosé Antonio Fernández Miranda
Isabel Gómez Rodríguez
Juan Carlos González Blanco
Alfonso González López
Ana Macia Aira

COLECTIVAS

221

XX CERTAMEN FOTOGRÁFICO VIÑA DO CAMPO
Primeiro premio

Pablo Pérez Herrero
Urretxu, Guipuzcoa
segundo premio

Juan Miguel Ortuño Martínez
Yecla, Murcia
terceiro premio

David Martín Pinto
Cantalpino, Salamanca
seleccionados

Angel Benito Zapata
Logroño

Pablo Pérez Herrero
Nocturna espiral

Francisco José Fernández Hernanz
Madrid

Magdalena Ezcurra Gondra
Bilbao

Juan Miguel Ortuño Martínez
Pasado
▼

Miguel Angel Robredo Abad
Logroño, La Rioja

Miguel Somovilla Campillo
Sueca, Valencia

José Arechaga Álvarez
Colindres, Cantabria

Mercedes Bosquet Herreros
Ourense

José Reyes Belzunce
Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Richard Le Manz
León

Isabel Janeiro Touriño
O Carballiño

Santi Viladrich Pujol
Manresa, Barcelona

José Ramón Luna de la Osa
Tarancón, Cuenca

Restaurante El Coto, Ourense, do 31 de outubro ao 30 de novembro
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OUTRAS EXPOSICIÓNS

EXPOSICIÓNS COLECTIVAS
CONCURSO FOTOGRÁFICO CASA DA XUVENTUDE DE
CHANTADA
Espazo Xove de Chantada,
do 22 de novembro ao 16 de decembro

VI 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 7 de novembro ao 30 de decembro
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ÍNDICE DE AUTORAS/ES
CURADORAS/ES
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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

Xosé Abad 138
Ricardo Alcalde 201
Fernando Álvarez García 211
Álex Alonso 207
Ana Álvarez 207
Iván Álvarez Merayo 181
X. Luis Álvarez Prieto 215
Sonia Álvarez Rodríguez 215
Myriam Amaro Lois 211
Marisol Amoeiro Pérez 215
Régis Amora 100
Sabela Andrés 218
Moraima Aragundi 206
Marco Araújo 193, 194
José Arechaga Álvarez 221
Patricia Arellano Palomino 160
Javi Arias 201
Aurelio 158
Rebeca Baceiredo 161, 162
Maud Baconnais 144
Celin Baliñas 207
Susana Baños González 216
María Emilia Barreiro Augusto 163
Rubén Bermejo Cañas 220
Victoria Bettinelli 218
Marta Bisbal Torres 86
Marga Blanco Abad 220
Manuel Blanco Guerra 211, 212
Patricia Blanco Rodríguez 211,
212
Julia Borissova 35
Mercedes Bosquet Herreros 215,
221
Beatriz Cabanelas González 216
Mar Caldas 72
Raquel Calviño 108
Igor Calvo 164, 165

Campiñas 156
Ana Campos Rodríguez 218
Bernardo Canizares 166
Dolores A. Carretero Vaquer 167
Marta Casais 206
José Casells 201
Laura Ciampone 20
Isa Claro 207
Edmund Coccagna 133
Baldomero Conde Martín 220
Óscar Corral 140
Matías Costa 39
José Costas 207
Sergio Crespo 199
María José Crispín Soto 220
Noe Dávila 207
Antonio Delgado 201
Lamartine Dias 199
Paula Dias 199
Amador Díaz 205
Miguel Ángel Díaz Aviñoá 220
Ángela Díaz Fernández 220
Eliane Diefenthaeler Heuser 33
Javier Diéguez López 215
Eva Díez 125
J. L Diz 158
Víctor Enrich 62
Carolina Esteban 213
Magdalena Ezcurra Gondra 221
Adriana D. Fernández 206
Xabier Fernández 44
Mundi Fernández Calvo 220
Victor Manuel Fernández Díaz 211
Francisco José Fernández Hernanz 221
Xosé Antonio Fernández Miranda
220
Milagros Fernández Silva 211
Celso Daniel Fernández Sotelo 215

Ana Belén Fernández Valado 215
Humberto Ferreira 199
João Ferreira 195, 196
Tonho Ferreiro 112
Gabriel Fidalgo Rodríguez 215
Christine Figgener 134
David Fonseca 138
Júlia Franco Braga 14
Ana Fresco 168, 169
Amy Friend 29
Felipe Gallego Torrado 211
Tino García 170, 171
Federico García Cabezón 147
Nerea García González 211
Jorge García-Valenciano 173,
174, 208
Nélson Garrido 120
Carlos G. Hervella 172
Ana gil 96
Pierre Gleizes 133
Godás 157
Carlinhos Gómez 213
José Emilio Gómez Crespo 211
Roberto C. Gómez Nogueiras
215
Isabel Gómez Rodríguez 220
Aurora González 213
Laura González 207
Miriam González 206
Pablo González, 201
Juan Carlos González Blanco
220
Ángel González Fernández 207
Alfonso González López 220
Belén González Ojea 211
Jon Gorospe 128
Alfonso Gorostiza 203
Lu Guang 135, 149
María Guimarey 206
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Pablo Gutiérrez 204
Sonja Hamad 42
Javier Hermida 213
Manuel Hermida Rivas 208
María del Carmen Hernández Izquierdo 211
Rodrigo Herrero 201
Hans Hilewaert 138
Ana Iglesias 216
Mara Iglesias 206
Isabel Janeiro Touriño 211, 216,
221
Ignacio de Juan Frijola 211
Silke Koch 41
Zoe Lago 207
William Lakin 43
Daniel Laurinc 32
Zuzana Laurinc 32
Rubi Lebovitch 76
Catherine Leutenegger 31
José López Pérez 216
José López Pérez ‘Jolope’ 179
Javier López Prol 200
Pablo López Prol 200
Luisa Lorenzo Álvarez 211
Plácido L. Rodríguez 177, 178
José Ramón Luna de la Osa 221
Beatriz Lustres 206
Rocío L. Yánez 206
Berto Macei 122
Antía Maceira 207
Ana Macia Aira 220
João Madureira 180, 199
Andrea E Magda 30
Frederico Malaca 34
Richard Le Manz 221
Noelia B. Mariño 206
Tere Martefe 215
Francisco Javier Martínez 213
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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

David Martín Pinto 221
Iñaki Matilla 175
Álex Mene 82
Ángel Miñambres 201
David Mocha 56
Demetrio Monteagudo 176
José Luis Montes Marques 211
Mani Moretón 201
Esther Mosquera Fernández 211
Judit Muñoz 207
Anxo Nieto 206
José Antonio Novelle Cao 215
José Manuel Nóvoa Blanco 211,
216
Lúa Ocaña 20
Eduardo Ochoa 201
José Opazo Gómez 215
Juan Miguel Ortuño Martínez 221
Xosé Manuel Otero 201
José Luiz Oubiña 132, 142, 148
Pacheco 156
Fernanda Padín Ogando 208
Gabriel Pardo Martínez 218
Lois Pardo 143
Aida Pascual 90
Miren Pastor 104
José Paz 146
José Ángel Paz Gil 216
Manuel Pazos Vázquez 216
Pereira Lopes 197, 198
Gloria Pérez 206
José Luis Pérez 182, 183
Shei Pérez 207
J. Antonio Pérez Formoso 215
Pablo Pérez Herrero 221
Gregorio Pérez Saavedra 201
Alexandra Polina 28
Laís Pontes 38
Sabela Porto 206

Adrián Portugal 27
Arturo Prieto 184, 185
Luis Alberto Prieto 213
Zaira R. Blanco 206
Julián Redondo 202
Oscar Reina García 186, 187
Martín Rejo Arcos 188
José Reyes Belzunce 221
Fernando DC Ribeiro 189, 199
Miguel Angel Robredo Abad 221
César Rodríguez 207
Lucas Rodríguez 220
Luis Rodríguez 201
Pablo G. Rodríguez 206
Mónica Rodríguez Maglia 207
Pablo Rodríguez Pachón 211
Emilio Romanos Castiñeira 211
Jose Romay 123
Desi Romero 207
Paula C. Romero 206
J. Jacobo Romero Saco 215
Xaquín Rosales 50
Juan R. Pérez 213
Miguel Sabuz 213
Roberto Salgado Rodríguez 215
Mari Samoelle 207
Isabel Sánchez 213
Manuel Sendón 68
Massimo Sestini 136
Antón Sobral 210
Miguel Somovilla Campillo 221
Marta Soszynska 138
Ángel Sotelo 213
António de Souza e Silva 199
Mercedes Suárez Pazos 215
Anna Surinyach 137
Ángel Torres Escalante 190
Kristin Trüb 36
Andrea Valado Díaz 150

M. Carmen Varela Salgado 215
Miguel Vasconcelos 191, 192
Lucía Vázquez 207
Xosé Lois Vázquez 145
Alba Vázquez Carpentier 141
Alex Vázquez Carral 211
Félix Vila Fernández 207
Santi Viladrich Pujol 221
Rubén Vilanova 112
Alexis W 116
Rochele Zandavalli 40
Angel Benito Zapata 221
Marta Zgierska 37, 39

CURADORAS/ES

X. Luis Álvarez Prieto 215
Manuel Blanco Guerra 211, 212
Xosé M. Buxán Bran 72
Mar Cuba 207
J. L. Diz 156
Natália G. Devesa 20
Berta Gómez 206
Pablo González 201
Virginia González 168
Andrea Herrero 206
Rita Ibarretxe 44, 175
Javier López Prol 200
Vítor Nieves 14, 20, 24, 76, 86,
90, 116, 122, 123, 124, 128
Ricardo Paz 214
Pereira Lopes 120
Carlos Puga 168
Manuel Reboiras Noia 208
Fernando DC Ribeiro 199
Lucas Rodríguez 220
Ramón Rozas 108
Ángel Sotelo 213
Erik Del Bufalo 120
Miguel Anxo Fernández 156
Iván del Rey de la Torre 104

PATROCINAN:

Xuventude / Cultura

DEPUTACIÓN
DE LUGO

COLABORAN CO OUTONO FOTOGRÁFICO: Afundación [A Coruña, Vigo] · Arca
da Noe [Vilar de Santos] · Aparthotel Arenteiro [O Carballliño] · Asador da Veracruz [O
Carballliño] · Asociación Xuvenil Amencer [Ourense] · Asociación Fotográfica Potiños [O
Carballiño] · Ateneo de Ourense · Biblioteca Municipal de Chaves · Bodegas Docampo · 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 Hospitalario Universitario de Ourense CHUOU SERGAS · CGAI · Club Recreativo Avintense [Avintes] · Clube Alpino
Ourensán · Concello de Ourense: Concellería de Xuventude [Espazo Lusquiños da mocidade,
Centros Cívicos de A Cuña e A Ponte], Concellería de Cultura [Museo Municipal de Ourense]·
Concello de A Coruña: Biblioteca do Ágora, Biblioteca Municipal Castrillón, Biblioteca
Rosales, 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
Braga · Concello de Celanova: Sala dos Arcos · Concello de Lalín: Auditorio · Concello de
Outes: Casa da Cultura · 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 · Deputación de Lugo: Sala de exposicións, Rede
Museística e Museo Provincial · Deputación de Ourense: Centro Cultural Marcos
Valcárcel, Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo · Deputación de Pontevedra:
Palacete das Mendozas · Difusora de Letras, artes e ideas · Disigna Edenia · EFE ·
Emociois · Encontros de Agosto [Fortaleza, Brasil] · Encontros da Imagem [Braga] ·
Espacio Shangri-La [Ourense] · Espazo Xove de Chantada · Espazo Xove de Ourense
[antes Casa da Xuventude] · Estudio Abad Fotografía · Fontes non autorais: NASA,
Crew and Officers of NOAA Ship FAIRWEATHER, Autoridade do Canal de Panamá,
Wikipedia, Goldman Environmental Prize, BtSelem · Fotosconletra · FotoSintese
[Ourense] · Fundación Laxeiro [Vigo] · Galería Imagem Brasil · Galería Marisa
Marimón [Ourense] · Galería O garaxe_O Faiado [Ribeira] · Galeria das Salgadeiras
[Lisboa] · Galería Sargadelos [Vigo] · Greenpeace · IES Chamoso Lamas [O
Carballiño] · IES Señorín [O Carballiño] · iNstantes Festival de Fotografía de
Avintes · La Kaseta, Ideas Factory · Librería Eixo [Ourense] · Liceo de Ourense ·
Lumbudus: Galería da Adega do Faustino [Chaves] · Médicos Sen Fronteiras ·
Museu da Imagem [Braga] · Museu D. Diogo de Sousa [Braga] · Museo Etnolóxico
Ribadavia · O Cabalo Fosforito [Ourense] · Pazo de Almuzara [Boborás] · Photo
Art [Ourense] · Portas Ártabras-Amigos dos Museos de Galicia [A Coruña] ·
Restaurante El Coto [Ourense] · Roberto Verino · Soho [Vigo] · Xunta de
Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Concellería de Cultura

COPATROCINIO, COORDINACIÓN E REALIZACIÓN DO OF:

978-84-92958-40-5

