título

Proxecto

Fundación
Benito
Losada

colaboran

Asociación Xuvenil Amencer [Ourense] · Anacos da Cidade [Ourense] · Anhua · Ars Lumen Fotografía [Ourense] · Arte_K3 [Vigo] · Aparthotel Arenteiro [O Carballliño] · Asador da
Veracruz [O Carballliño] · Asociación Cultural Agromadas [Seixalbo] · Asociación Fotográfica O Potiños [O Carballiño] · Ateneo de Ourense · Ateneo Ferrolán · Aula K [A Coruña] ·
BBVA [Vigo] · Bodegas Docampo · Cadelasverdes · Café Peñasco [O Carballiño] · Café de Arlés [Ponferrada] · Café Expresándote en el Pop Art [Ourense] · Campus Esteiro [Ferrol] ·
Campus de Ourense da Universidade de Vigo, Vicerreitoría do Campus: Biblioteca Universitaria, Edificios Politécnico, Xurídico-Empresarial e de Facultades, Sala Alterarte · Can Basté
[Barcelona] · Casa da Cultura de Melgaço · Casa do Curro de Monção · Casa vella da fotografía [Vilanova de Arousa] · Casino do Carballiño · Casino Mercantil de Pontevedra · Castelo
de Santa Cruz (CEIDA) [Oleiros] · Centro Cultural e Social da Armada: Exponav [Ferrol] · Centro Sociocultural Novacaixagalicia [Ferrol] · Centro Sociocultural Novacaixagalicia [Vigo]
· Centro Hospitalario Universitario de Ourense CHOU · Clube Alpino Ourensán · Colectivo mett03.04 [Ourense] · Colectivo Violeta [Ourense] · Colexio de Arquitectos de Vigo · Concello
de Ourense: Concellería de Xuventude, Concellería de Cultura: Museo Municipal de Ourense, Auditorio Municipal, Centros Cívicos de A Cuña e A Ponte · Concello de Barbadás: Casa
da Cultura · Concello do Barco de Valdeorras: Teatro Municipal Lauro Olmo · Concello de Celanova · Concello de A Coruña: Casa Museo Casares Quiroga, Casa Museo María Pita,
Biblioteca Municipal dos Rosales · Concello de Ferrol: Centro Torrente Ballester · Concello de Maside · Concello de Monforte de Lemos: Casa da Cultura · Concello do Carballiño ·
Concello de Oroso: Centro Cultural Fernando Casas e Nóvoa · Concello de Pantón: Edificio Sociocultural · Concello de Pontedeume: Casa da Cultura · Concello de Pontevedra: Pazo
da Cultura · Concello de Ribadavia: Casa da Cultura, Casa da Xuventude, Igrexa da Madalena · Concello de Santiago: Centro Sociocultural do Castiñeiriño, Centro Sociocultural de
Conxo, Centro Sociocultural da Trisca, Centro Sociocultural das Fontiñas, Centro Sociocultural do Ensanche, Centro Sociocultural José Saramago de Vite, Casa das Asociacións
de Cornes · Concello de Vilagarcía de Arousa: Sala Rivas Briones · Deputación de Lugo: Sala de Exposicións, Rede Museística e Museo Provincial · Deputación de Ourense: Centro
Cultural Marcos Valcárcel, Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo · Detrás do Marco [Vigo] · Difusora de Letras, artes e ideas · Disigna Edenia · Dispara [A Estrada] · Dosmilvacas.
arte [Ponferrada] · Elcercano [Ourense] · Emociois · Encontros da Imagem [Braga] · Espai 30 [Barcelona] · Espazo Miramemira [Santiago] · Espazo Neutro [Cangas] · Espazo Xove de
Chantada · Espazo Xove de Lalín · Espazo Xove de Ourense · Espazo Xove de Tui · Estudio Aberto [Ferrol] · Fotoaplauso · Fotoforum Lumen · Fotosconletra · Fototeca, estudio taller de
fotografía [Tui] · Fotoxoguete · Fundación Cum Laude · Galería Besada [O Grove] · Galería dos Plebeus Avintenses [Avintes] · Galería Marisa Marimón [Ourense] · Galería Sargadelos
[Ferrol] · Galería Sargadelos [Santiago] · Galería Visol [Ourense] · Hospital Santa María Nai [Ourense] · IES Chamoso Lamas, IES Señorín [O Carballiño] · Igrexa da Universidade de
Santiago de Compostela· iNstantes [Avintes] · JT Photogallery [Vigo] · Kunsthalle [Santiago] · Librería Eixo [Ourense] · Liceo de Ourense · Museo Etnolóxico de Ribadavia · Museu
da Imagem [Braga] · Museo do Mar · No Importa Taller creativo [A Coruña] · Ollo Ledo [Ourense] · Pazo de Almuzara [Boborás] · Pazo de Torrado [Cambados] · Photo Art [Ourense] ·
Por Amor al Arte [A Coruña] · Portal 48 [Pontevedra] · Puntoonce · Restaurante Nova [Ourense] · Sala Mitte [Barcelona] · Taberna Cultural A Corte dos Bois [Sandiás] · Teatro Jofre
[Ferrol] · Xunta de Galicia, Concellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Consellería de Traballo e Benestar

Proxecto

Fundación
Benito
Losada

OUTONO FOTOGRÁFICO
Festival Galego da Fotografía

Xosé Lois Vázquez ,

Adriana Pérez, Tegra Vázquez, Silvia Belmonte, D i s i g n a E d e n i a , S . L .

P r o x e c t o Fu n d a c i ó n B e n i t o L o s a d a

Luz Rodríguez, E s p a z o X o v e d e O u r e n s e

Director do OF

Soporte para o deseño, comunicación, sinaléctica, redes sociais OF, web,

Vítor Nieves ,

montaxe e loxística.

emociois

C u r a d o r e c o o r d i n a d o r d a S e c c i ó n O fi c i a l d o O F

Alba Vázquez Carpentier

Coordinador das redes sociais OF

D o c u m e n t a c i ó n fo t o g r á f i c a e v i d e o g r á f i c a

Nicole Carpentier,

D i fu s o r a d e L e t r a s , A r t e s e I d e a s s l

O Fe s t i v a l O u t o n o Fo t o g r á fi c o t e n , a d e m ai s , c e n t o s d e p e r s o a s a p o i a n -

Secretaría

do; algúns non saen nestes créditos nin no catálogo. Prometemos ir

Carolina Martínez

c o r r i x i n d o e s t a e i v a e n p r ó x i m a s e d i c i ó n s . S o n m á i s d e 5 0 0 fo t ó g r a fa s

C o o r d i n a c i ó n e n Fe r r o l e c o m a r c a e s o p o r t e á s r e d e s s o c i a i s O F

e fo t ó g r a fo s n e s t a e d i c i ó n ; a s o c i a c i ó n s fo t o g r á fi c a s , g a l e r i s t a s , d e c e n a s d e t é c n i c o s e d i n a m i z a d o r e s s o c i o c u l t u r ai s , e s c o l a s d e i m a x e e s o n ,

Rita Ibarretxe

de arte, ensinantes; alcaldes, concelleiros e moitas amigas e amigos de

Coordinación en Vigo

B e n i t o L o s a d a q u e p r o g r a m a n e x p o s i c i ó n s o u s e o fr e c e n a a x u d a r .

Carlos Puga
www.outonofotografico.com

Coordinación en Pontevedra

p a r t i c i p a @ o u t o n o fo t o g r a f i c o . c o m

CATÁLOGO
Edita

Difusora de Letras, Artes e Ideas
Rúa Bedoya, 5 - 1º, 32004 OURENSE

Obras

Ver índice na páxina 214

reproducidas
© D a s fo t o g r a fí a s , v í d e o s , i n t e r v e n c i ó n s , i n s t a l a c i ó n s e d e m a i s o b r a

Te l . 9 8 8 2 2 2 2 4 4 | w w w . d i fu s o r a . o r g | i n fo @ d i fu s o r a . o r g

reproducida as/os autoras/es ou herdeiras/os

Coordina e deseña

disigna edenia sl, O u r e n s e
Imprime

Te x t o s

Enrique Lista
Vítor Nieves
Xosé Lois Vázquez

Tiraxe
ISBN

Rodi Artes Gráficas , O u r e n s e
600 exemplares

978-84-92958-21-4

© Dos textos os autores

Depósito legal

OU 159-1995

índice
L ang e Nac ht aus Stei n Xosé Lois V ázquez p á x i na 7 • s e c c i ón ofi c i al p á x i na 9 • fo t o g r afí a , a r t e e t o d o o
contrario Enrique Lista pá xina 37 • d a p e r t i n e n c i a d u n p r e m i o ( d e s d e a p e r i fe r i a c o n a m o r ) Vítor
Nieves páx i na 79 • exp osi ci ón s i ti n er ant e s of p á x i na 158 • i nt e r s e c c i ón p á x i na 163 • h i s t o r ia s d a fo t o g r a fía galega pá xina 173 • outon o a bert o p á x i na 181 • i nt e r c amb i o fe s t i v al i Ns t ant e s p á x i na 182 • p o r t a fo l io
2 0 1 3 páxi na 184 • bodegón páxina 186• r e po r t ax e p á x i na 187 • fot oac t i v i s mo · fot og r afí a s páx i na 191 • fo toactivismo · a n a c os da c i dade páx i na 192 • fot oac t i v i s mo · c o n nome propi o p á x i na 194 • co n cur s o s páx i na 198 • i n di vi dua i s pá xina 201 • c ol e c t i v as p á x i na 212 • í n d i c e d e fo t ó g r a fa s e fo t ó g r a fo s p á x i n a 2 1 4

Lange

Nacht aus Stein
Xosé Lois Vázquez
Director do Outono Fotográfico

1• Unha tenda de campaña deixa a súa pegada
no terreo onde estivera instalada. A luz e a humidade
estimulan a vida e a herba
incipiente parece querer
Pegada 1. X.L Vázquez, 2013
poboar certas zonas das
sombras dos árbores limítrofes. A fotosíntese, regulada pola luz, modula o crecemento, e o verdor da
vexetación «revela» a pegada de ditas zonas sombrías nas horas do día nas que
o sol non as proxecta.
Falamos de fotografía? Sexa mediante a fotosíntese, sales de prata fotoquimicamente manipuladas ou enerxía eléctrica acumulada en microsensores, a acción
dos fotóns deixa un rastro «gráfico», só que a súa «revelación» require, iso si,
técnicas diversas.
Nos tres casos pode mediar a fotógrafa/o, e se así é, nos tres prodúcese unha
fotografía, un «resultado» narrativo/poético que «indica» o que «alí» ocorreu pero
que xa non ocorre; que necesita ser interpretado e que transmite «sensacións»
ou «emocións» intrínsecas enmascarando as que lle foron propias ao «suceso»
e aos seus protagonistas. Introdúcenos nunha fantasía que nos outorga o papel
divino de determinar e construír, na nosa mente primeiro, o tal «suceso» incluídas
as súas emocións xenuínas e, polo tanto ás veces, tamén nos solidarizan con el,
pero sempre a través dunha construción mediada pola nosa «cultura».
A fotografía en esencia é contraditoria: actúa como «conxelación» dun suceso;
pero ao mesmo tempo, e pola imposibilidade de reproducir máis alá da pegada
da fisicidade do mesmo, «acciona» os nosos mecanismos culturais ao excitar a
nosa curiosidade de saber e apelar aos nosos coñecementos emocionais e éticos preexistentes; nesa contraditoria esencia radica o seu «poder». É a porta de
entrada a un universo case «a medida» [ou se preferimos, coutado polos nosos
propios límites] no que somos «intérpretes absolutos» radicalmente distanciados

do «suceso» que quedou «fóra» no tempo. Desencadea mecanismos narrativos,
épicos, poéticos en nós, pero non debemos esquecer que case todo o demais:
olores, sabores, dores, praceres, sons, caricias ou tactos do «suceso» quedaron
«alí» e son reconstituídos por nós nunha acción que os interfire.
2• Fotografía versus pegada. Facer unha fotografía, como mínimo, activa dous
mecanismos automática e necesariamente:
en primeiro lugar a demarcación física ou o territorio representado [encadre fotográfico voluntario ou azaroso, dá igual] e que contravén a realidade «continua»;
e en segundo lugar, a demarcación cultural/emocional; as sensacións ou emocións que sentimos durante a toma fotográfica [selección da profundidade de
campo e demais elementos relativos a como debe accionar a
luz no soporte].
Ambos supoñen a elección da
sección ou rebanda da realidade «enfocada» e a distancia
dela á que queremos situarnos dando entrada a máis ou
menos elementos na escena,
o que implica unha toma de
posicición respecto á dita realidade; toma de posición que
Marco 3. X.L Vázquez, 2013
«deambula» entre os aspectos
estético/formais e os analítico/
éticos.
3• A fotografía é tamén unha arma poderosa, resiste ao ruído ou á multimegaproliferación desencadeada pola Instamatik a partir dos anos 60, e agora coa multiteraexponencial eclosión dos smartphones e internet, porque a fragmentación da
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realidade continua é o seu elemento natural, a súa inherente esencia: demarcar
e conxelar, laminar o espazo/tempo en rebandas e excitarnos co que «falta» nesa
lámina. Globalmente, e aplicando procedementos de redución fractal, este ruído
ou proliferación universal espontánea da fotodiversidade, pode demarcarse; reducilo a unha «mostra» relativamente pequena, ou ser obxecto de delimitacións
temáticas e xeogáficas que nos axudan a estudalo e construír así novos eventos
culturais que amplían o noso coñecemento sobre o fenómeno: os aspectos sociolóxicos subxacentes, achádegos formais e expresivos, mesmo constituírse en
catálogos etnolóxicos que nos afastan máis da emoción inherente ao «suceso»
de cada unha das fotografías, pero establecen novos campos de «saber» e novas
«medias» estatísticas sobre a nosa forma de «habitar»; dicimos ben: «forma»,
porque outra cousa é a necesaria análise crítica sociopolítica derivada dela.
Nesta redución fractal, ou demarcación dunha área de produción fotográfica,
insírese a existencia e pertinencia do Outono Fotográfico e nela operou a intuición formidable e o impulso inesgotable de Benito Losada que foi quen o creou e
dirixiu durante 28 anos dende a Casa da Xuventude de Ourense. El marcou con
28 edicións o camiño do OF e legounos un instrumento potente e estabilizado
que xa analizamos no catálogo da 29 edición e do que comentamos, daquela,
entre outros, o seu carácter museográfico e antropolóxico. Benito deulle un tratamento de dinámica fotográfica aséptica: evento aberto, espontáneo, concitador
de fotógrafas e fotógrafos e espazos expositivos que simplemente sentiran a necesidade de facer/expor fotografías, acción de dinamización sociocultural dirixida
ao «próximo» e que facilitaba a xeración de exposicións e de oportunidades de
mostrar as súas fotos a xente que comezaba, acompañada doutra que xa tiña un
percorrido profesional nuns casos ou artístico noutros. Co relevo e a nova equipa
que tivo que substituír a Benito Losada tralo seu pasamento, abríronse novas liñas de acción vencelladas intimamente co seu legado dinamizador ao incorporar
ao Festival a novos axentes e espazos da fotografía.
Consecuentemente, nesta XXXI edición, acentuamos as ampliacións da mostra
a novos territorios que xa comezáramos na XXX edición coa incorporación de
novas/os curadoras/es e de fotógrafas/os con proxectos expositivos e traxectorias sólidas; coa colaboración con Festivais que nos axudarán a inserirnos nun
circuíto supranacional; coa inclusión de máis talleres de formación técnica e
teórica; coa estruturación do Festival en torno a dinamizadores múltiples; coa
creación do I Premio Galicia de Fotografía Contemporánea que canaliza a dotación á edición da exposición do proxecto premiado e a publicación dun libro
que o rexistre e dote á/ó autora/or dun instrumento útil para a súa difusión; coa
incorporación de patrocinadores que nos axudan a poder continuar co Festival

que conta cun orzamento de 22.700 euros, claramente insuficiente, e que esperamos, dende a Fundación Benito Losada, poder incrementar sumando novos
patrocinadores e con elo posibilitar pouco a pouco a profesionalización do evento.
4 • Falabamos o ano pasado do territorio/fronteira como aquel espazo no que o
risco é o medio propiciatorio e onde se testan as linguaxes e as permeabilidades
posibles. Ese mesmo espírito segue a presidir este Festival que anima, e sempre
o fará, a transitar por territorios límite e abordar proxectos que levanten deles as
súas cartografías e desvelen as súas mitoloxías como o fai Daniel Díaz Trigo en
Posesións para un esquecimento, I Premio Galicia de Fotografía Contemporánea.
Territorios nos que adentrarnos co espírito dos aventureiros e dos que saír coa
certeza da conquista, ou, cando menos, de poder confesar que vivimos, como
Neruda, e que «sentimos» a pesar desta nova Lange Nacht aus Stein*.
Territorios que confrontar coa historia e nos que seguir aprendendo a infinita e
exquisita capacidade do ser humano para pensar e pensarse pero tamén para
«solidarizarse» cos sentimentos e emocións contidos no «suceso» de cada fotografía, sabendo que realmente non poderemos nunca experimentalos pero si reconstituílos solidariamente. Ese é o noso poder; reconstituír e reconstruír; narrar,
poetizar, transformar: fotografar.
*Longa noite de pedra, en alemán.
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A NOITE
En canto durme a cidade, hai quen se aventura en busca dunha verdade superior, da liberdade que é ofuscada polo brillo do sol. Á noite é cando se tornan, invariabelmente, poderosas
personalidades inexistentes coñecedoras do oculto. As súas figuras aparecen e desaparecen
como flashes dun soño nunha noite mal durmida.
O anonimato que ofrece unha grande urbe, convida a que afloren certos comportamentos no
límite. Actitudes que se esconden baixo o manto do escuro, cando a xente xa abandonou o
asfalto para alén da consciencia. Nesa hora, cando xa caeron as poses (auto)impostas que
compasan ao espardecer, a voracidade ataca procurando un algo distinto que non sempre
ten meta, por que probabelmente a meta está no propio camiño de se facer ácrata, condescendente co establecido, tanto, que se por un momento, as figuras que deambulan tiveran de
ser vistas fóra de si, non serían quen de acreditar que son elas mesmas.
O acto involuntario inducido polo sono activo failles levar o onírico ao plano do real, nunha
figuración extrema que concede xeitos de proceder, até de respirar. A suplantación da identidade propia, parte fundamental do escuro xogo, estoupa nunha carga matices de cores que
vencellan coa ficción.
Fotografar a sordidez, a nada, o que non existiu, o que non se ve, a invisibilidade, o delirio, o
anonimato, a tolemia, a liberdade, a transgresión consciente e o trastorno inconsciente nun
mesmo traballo non é tarefa sinxela. A Noite de Luísa Dörr faino cunha folla de ruta variábel.
Escudándose no anonimato que brinda a grande urbe, achégase a personaxes que engule e
cuspe o tecido de asfalto e ladrillo, alí onde se xuntan a realidade e a ficción, a consciencia
e o sono, a fotografía e a figuración. Evocando estados de ánimo que pesan máis que o cemento. O traballo (feito en São Paulo), ben podería ter sido feito en calquera urbe, pois todas
elas emanan unha outra dimensión sen coutar, e deixan marxes onde, sistematicamente,
moitos son obrigados (outros queren) estar. O límite é ceibe, e o que guinda a noite é fácil de
coller, pois os que nacemos coa alma buscadora, a cotío temos saudade do feito no gume,
na volta da quenda, pois só alí sentimos como a enerxía abate o ateigado na memoria nunha
orxía atávica, noite tras noite, coma un palimpsesto húmido con cheiro á flor do castiñeiro.
A escaseza de claridade na forma, e no fondo, espalla carrouchos na sombra onde se bombardea con atisbos de pánico e sexo, morte e pracer, medo e gula, ansia e calma, ledicia e
tolemia. Vieiros que levan ao que perde o nome de silencio no medio e medio do ruído. Con
razón o primeiro nome elixido por Luísa para a serie era Neuros in the city.
A noite absorbe segredos, agocha vestixios, abriga a todos e todas as que contemporizan con
ela nun pacto que se artella en pé de igualdade. A noite é unha realidade por si soa. A noite
pode ser un pesadelo. A noite é linda.
Curador: Vítor Nieves

Luisa Dörr
Lajeado, Rio Grande do Sul 1988
Estudou fotografía na Universidade Luterana do Brasil, Canoas –RS– Brasil. Actualmente traballa en fotografía e
produción cultural en São Paulo.
Os seus traballos estiveron expostos, entre outros sitios, no Museu Vale (Espírito Santo), Teatro Vila Velha (Bahia),
Sebrae Nacional (Brasilea), Museu da Cidade do Recife, Teatro Riachuelo (Natal), Paraty em Foco, Portfólio em Foco,
Universitat Politècnica de València UPV, Espaço Brasil (LX Factory, Lisboa).
www.luisadorr.com

Conceição. 2012

Kunsthalle Compostela, Santiago de Compostela,
do 4 de decembro ao 12 de xaneiro de 2014
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SHE LOVES ME, SHE LOVES ME NOT
Esta exposición chega ao festival polo intercambio encetado este ano entre os Encontros da
Imagem (Braga) e o Outono Fotográfico.
A exposición versa sobre os diferentes xeitos de familia que hai actualmente, e as diferentes
formas de entender as relacións, co que mapea as diversas maneiras de establecer unha
familia ao longo e ancho do mundo.
Está configurada por once series fotográficas e unha vídeo-creación pertencentes a doce
artistas de varios países, xa que o curador, Rui Prata, foi detectando os traballos artísticos
ao longo das súas viaxes que fai por festivais fotográficos de todo o mundo, debido ao seu
traballo como Director do Museu da Imagem.
A narrativa da exposição She loves, she loves me not procura, dentro do vasto espectro que
contém as relações amorosas e familiares, mapear algumas das vivências essenciais desses
relacionamentos.
Não caímos na vã tentação de definir o amor, infinitamente cantado na poesia, descrito na
prosa e refletido na filosofia.
No que respeita à família não existe consenso quanto à origem da palavra, nem à sua definição. Na wikipédia encontramos como significado, «um conjunto invisível de exigências
funcionais que organiza a interação dos membros da mesma, considerando-a, igualmente,
como um sistema que opera através de padrões transacionais». Parece-nos ser uma significação bastante abrangente e satisfatória no quadro das mutações da família contemporânea, contrariamente à definição sugerida por Claude Lévi-Strauss. Aquele antropólogo
francês sugere que «a família nasce a partir do momento em que haja casamento, passando
portanto a haver conjugues e filhos da união destes». No nosso entender é um significado
ultrapassado na medida em que o casamento, embora constitua um sacramento na maioria
das culturas, e onde podemos incluir outros rituais de acasalamento, não representa mais a
exclusividade da génese dos laços familiares. Com a evolução da sociedade atual, foram-se
gerando novas configurações familiares. É verdade que as famílias monoparentais resultam
maioritariamente da rutura de um casamento, mas também surgem da possibilidade da
mulher gerar um filho de forma independente. Igualmente, a família arco-íris, constituída por
um casal homossexual e que possui uma ou mais crianças a seu cargo, não passa necessariamente pelo casamento.
Existe o estereótipo da família feliz, que coabita em harmonia, mas também existe a família
disfuncional, ou aquela onde, por razões diversas, se geram ódios. Situações de disfuncionalidade são inúmeras mas não resistimos a recordar a mitologia grega na figura de Erígone,
filha de Egisto e Clitemnestra. Reza a lenda que, após Agamémnon ter ido para Troia, Clitemnestra, sua esposa, se torna amante de Egisto. Quando Agamémnon regressa, Egisto e
Clitemnestra assassinam-no e depois casam-se. Os filhos de Agamémnon e Clitemnestra,
Electra e Orestes, decidem vingar o pai e recuperar o reino, o que os leva a assassinar Egisto
e a própria mãe. Mas o horror vai mais longe, quando Orestes viola a meia-irmã, a bela
Erígone, por quem acaba por se apaixonar.
Assim, acreditamos de facto que no seio familiar, seja ele qual for, o denominador comum
assenta, efetivamente, numa estrutura funcional que gere a interação de cada um dos seus
membros.
O corpo da narrativa que criámos inicia-se com o vídeo «Divorce» onde a autora, Mireille
Loup, provida de particular talento para o teatro, incarna um quadro de diversas mulheres
quarentonas que, sozinhas, educam os seus filhos. A obra fotográfica inicia-te então com
«Us alone» de Laura Stevens. Ali, podemos observar um conjunto de casais em momento de
grande tensão, de olhar distante, de dificuldade relacional, em que a suspensão do tempo
deixa o observador na incerteza do desfecho final. Somos então encaminhados para as salas
de atos de diversos cartórios, registados por Jorge Miguel Gonçalves. Estes espaços onde,
entre outros, têm lugar casamentos e divórcios, remetem-nos para a ideia de rutura, situação
que é reforçada pelo trabalho «If you get married again, will you still love me?» de Sharon

Boothroyd, onde se observam os danos colaterais dum final de casamento em que os respetivos filhos questionam a continuidade do amor dos pais.
De seguida cria-se um pico de intensidade emocional através do confronto entre os trabalhos
de Alena Zhandarova e Jonahan Togovnick. O primeiro, revestido de uma roupagem idílica,
intitula-se City of Brides, alcunha da cidade Ivanovo, localizada no centro da Rússia e que é
um importante centro têxtil; já o segundo envia-nos para um quadro de violência no qual a
família monoparental resulta da violação de mulheres no Ruanda.
A maternidade é-nos apresentada de forma terna e objetiva através da obra de Jana Romanova, que pernoita em casa de casais cuja mulher está grávida, para, pela manhã, lhes roubar
o momento. A série de Romanova opõem-se à de Zuzana Halanova, onde descobrimos um
conjunto de mulheres que, por razões várias, não cumpriram os seus anseios de maternidade.
O percurso introduz, então, o ambiente de uma nova relação. Através do olhar de Bela Doka
observamos uma espécie de enamoramento, para de seguida pousarmos o olhar em tradicionais famílias de classe média que desfrutam do seu lazer numa estância de férias, através
da obra de Anna Fox.
Finalmente, surge o amor de forma mais evidente e distinta. O amor de casais idosos que
exalam uma união harmoniosa e cuja natureza, em fundo, parece querer alcançar a imortalidade. Por seu lado Emer Gilespie, na sua série «Picture me, Picture you», estabelece uma
relação lúdica e pedagógica com a sua filha, onde o amor é uma evidência.
Estamos conscientes de existirem muitas outras possibilidades de mapeamento das relações
amorosas e familiares. Contudo, acreditamos que através desta narrativa se alcança matéria
suficiente para discussão e reflexão em torno da temática eleita pelo festival: «Love will tear
us apart».
Rui Prata, Agosto 2013
Curador: Rui Prata
Participantes:

Mireille Loup, Divorced
Laura Stevens, Us alone
Jorge Miguel Gonçalves, Casamento/Divórcio/Diversos
Sharon Boothroyd, If you get married again, will you still love me?
Alena Zhandarova, City of Brides
Jonathan Torgovnik, RWANDA - INTENDED CONSEQUENCES
Zusana Halanova, Childless
Bela Doka, The Sundays of life
Jana Romanova, Waiting
Anna Fox, Resort
Ana Galan, Viv(r)e la vie
Emer Gilespie, Picture you, picture me
Museo Municipal de Ourense,
do 20 de novembro ao 15 de decembro
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Divorced

Mireille Loup
Suíça 1969
Vive e trabalha em Arles, França. É fotógrafa, videógrafa e
escritora.
Está representada em galerias desde 1991 em França e no
estrangeiro. Diplomada pela École Nationale Supérieure de la
Photographie, vê as suas obras publicadas a partir de 1999.
Desde instalações visuais e sonoras, a ficções na Internet e
aplicações iPad, a arte de Mireille Loup serve formas discursivas e estéticas que estabelecem uma comunicação transversal. As suas obras são expostas em centros de arte, festivais (Les Rencontres d’Arles 2005 e 2012), bem como em
museus como o MAC de São Paulo (Brasil), o museu Malraux
(França), o MAMAC de Liège (Bélgica) e o Centre National
des Arts, em Ottawa (Canadá). Está presente em numerosas
coleções públicas e privadas, entre as quais o National Fund
for Contemporary Art e a Metropolitan Museum of Art Library.
É representada pelas Galerias Pobeda em Moscovo, Brandt
em Amsterdam e Dear Sir Agency em Portugal.
Mireille Loup ensina história da fotografia no Master 2 na
universidade de Montpellier III e Estética da imagem, na
universidade de Arles Provence, departamento de Imagem
Digital. Intervém também na VAE (validação das aquisições de
experiência) da École Nationale Supérieure de la Photographie em Arles e dinamiza workshops nas diferentes Escolas
Superiores de Belas Artes. Ligada aos problemas da infância,
promove regularmente workshops de arte com crianças e
adolescentes, particularmente pertencentes ao ensino integrado (CLIS) e em pedopsiquiatria.

Us alone

Laura Stevens
Fotógrafa inglesa radicada em Paris.
Tem um BA em Arte e Design e um MA em Fotografia pela
Universidade de Brighton.
Recorrendo à fotografia como meio para refletir sobre sentimentos pessoais e circunstâncias, os seus retratos narrativos
falam de intimidade, relações e solidão.
O seu trabalho foi incluído em exposições no Singapore
International Photography Festival, no Latvian Museum of
Photography, no Centre for Fine Art Photography, no Arles
Photography Open Salon e no FOTO8 Summershow.
Stevens foi considerada como uma das fotógrafas emergentes no 2012 Magenta Foundation’s Flash Forward Emerging
Photographers, recebeu uma medalha de ouro no Px3 Prix
da Photographie Paris e uma menção honrosa nos Lens Culture Exposure Awards.
Para além da sua dedicação a projetos pessoais de longo
prazo, contribui regularmente para a imprensa, em publicações como The Times Magazine, The Saturday Telegraph e o
Metropolitan Magazine.
É igualmente fotógrafa de projetos de longa duração para
ONGs.
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Casamento/Divórcio/Diversos

Jorge Miguel Gonçalves

Lisboa 1985
Nasceu na cidade de Lisboa onde vive e trabalha. Em 2011
finalizou a Pós-Graduação em projecto e arte contemporânea
no Atelier de Lisboa, ano em que foi docente de fotografia na
EPAD, Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto, em
Lisboa. Em 2012 licenciou-se em fotografia pela Escola Superior de Tecnologia de Tomar. Foi um dos artistas seleccionados
nos Encontros da imagem de Braga em 2011.

If you get married again, will you still love
me?

Sharon Boothroyd

Está radicada em Londres e faz fotografia artística. Foram-lhe já
atribuidos prémios de prestigio na Europa, Canadá e América,
incluindo o International Photography Awards em Nova Iorque,
Flash Forward em Toronto, o da Royal Photographic Society e foi
nomeada para os Sony World Photography Awards, em 2011.
O seu trabalho consta de publicações sobre fotografia, tais
como The Lucie Awards e o Royal Photographic Society Journal.
Foi exposto internacionalmente em Nova Iorque, Canadá, Dublin,
Zurique e Londres, e está representada em coleções privadas.
Sharon foi editora fundadora do photoblog Photoparley, cujo
objetivo é interagir com fotógrafos contemporâneos inovadores,
sob a forma de entrevistas. É tutor de fotografia no Open College
of the Arts e é atualmente artista residente na Universidade de
Artes Criativas, Franham. Sharon completou o MA em Photographic Studies pela Westimster University em 2011, e obteve
o first class BA (Hons) em Contemporary Photographic Practice,
na Northumbria University.
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City of Brides

Alena Zhandarova
É uma jovem artista Russa. Estudou Fotografia Artística no IED,
Intituto Europeo de Diseño, em Madrid. Usando a fotografia
como instrumento principal de interação com o espaço, cria um
ambiente especial e mágico, com base na experimentação e na
novidade de coisas vulgares em situações invulgares.
Foram-lhe atribuídas: a LensCulture Student Award 2013 e a
Luceo Award 2012, uma menção honrosa no Festival Encontros
da Imagem, Portugal 2012, foi finalista do Art.Laguna Art. Prize
(na categoria de menores de 25 anos), em Itália e finalista do
Photovisa Festival, na Rússia.
Os seus trabalhos foram expostos no Copenhagen Photo Festival 2012, na Dinarca, Backlight Photo Festival 2011, na Finlândia, Phodar Photo Biennal 2011, na Bulgária, Perm Photo
Festival 2012, na Rússia, Meyrin Cultural Center na Suíça, Getty
Images Gallery, em Inglaterra e em outros locais.
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Childless

Zuzana Halanova
Terminou os seus estudos em Belas Artes em 2003, com um
MA, em Bratislava.
Presentemente estuda no Instituto de Fotografia Criativa, na Silesian University, em Opava, República Checa.
Trabalha como jornalista e fotógrafa freelance, e interessa-se
sobretudo pela fotografia documental. Os seus trabalhos foram
expostos na Eslováquia, República Checa, Portugal e França.
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Waiting

Jana Romanova
Rússia 1984
Formou-se em jornalismo na Universidade de Saint-Petersburg
State.
Os seus projetos documentais de longo prazo, foram selecionados para bastantes exposições em todo o mundo. Em 20112012 os seus trabalhos foram incluídos na Backlight Festival
Exposition (Finlândia), Encuentros Abiertos (Argentina) e Fotovisa
Krasnodar (Rússia).
Recebeu diversos prémios e menções honrosas em muitos países, como por exemplo: PDN Photo Annual (EUA) em 2011
e Photography Book Now por Blurb 2011 na categoria de
documental.
É representada pela Anzenberger Gallery (Áustria) e LookOut
Gallery (Polónia).
Em 2011 passou a ser professora de fotografia documental
na Faculty of Photojournalists in Saint-Petersburg e em 2013
iniciou um curso próprio de livros sobre fotografia, na Fotodepartament Foundation.
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Resort

Anna Fox
Trabalha em fotografia desde 1983. Em 2010 foi pré-selecionada para o Deutsche Borse Photography Prize e em 2012
para o Pilar Citoler Prize.
O seu trabalho tem sido incluído em numerosas exposições
coletivas, como: Warworks, no Canadian Museum of Contemporary Photography e Victoria & Albert Museum; Centre of the

E X P O

Universe; Liverpool e the Avant-Garde, na Tate Liverpool; How
We Are: Photographing Britain, na Tate Britain; Documentary
Dilemmas e The Observers, ambas parte das exposições itinerantes do British Council.
Anna Fox Photographs 1983 – 2007 foi publicado por Photoworks em 2007, e a sua exposição retrospetiva Cockroach
Diary and Other Stories está presentemente a percorrer a Europa. A mais recente exposição de Fox, Resort 1, encomen-

dada pela Pallant House Gallery em Chichester, encontra-se
igualmente em itinerância, tendo o trabalho sido adquirido pelos
National Media Museum e Pallant House Museum.
É Professora de Fotografia no University College for the Creative
Arts, em Farnham, e co-autora, com Dr Deepak John Mathews,
do primeiro curso de pos-graduação em Fotografia na Índia, no
National Institute of Design (financiado por UKIERI).
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Viv(r)e la vie

Ana Galan

Madrid
Tem uma licenciatura em Economia, um MBA International e
um MFA em Fotografia pelo EFTI, Madrid, Espanha, e frequentou workshops de Pierre Gonnord, Peter Bialobrzeski, Lynne
Cohen, Matt Siber e Alejandro Castellote.
Foi finalista na Print Center’s 86th Annual International Competition em que Jennifer Blessing (Museu Solomon R. Guggenheim,
Nova Iorque) fez parte do júri, bem como em outros concursos
entre os quais: Descubrimientos PHotoEspaña 2010 e 2011,
Encontros da Imagem 2010, 2011 e 2012, no CENTER in
Santa Fe, em 2011. Obteve o Dealer’s Choice Award da Gagosian Gallery, Los Angeles, tendo por juri Dianne Vanderlip, e
foi premiada com o Editor’s Choice Award, tendo Todd James
da National Geographic Magazine como juri, e na exposição do
Center for Fine Art Photography Portraits, sendo juri Anna Walker
Skillman (Jackson Fine Art).
Tem feito exposições em numerosas galerias, festivais de fotografia e exposições, em França, Itália, Índia, Espanha, Finlândia
e EUA.
Foi artista residente em Filadelfia, PA, em Hämeenkyrö, Finlândia, e em Balay Kalamragan, nas Filipinas.
O seu trabalho encontra-se reunido na Bibliothèque Nationale de
France (BnF), Paris, France, e nos EUA no CENTER, Santa Fe,
NM, no Filadelphia Art Hotel, Filadelfia, PA e no Center for Fine
Art Photography em Fort Collins, CO.

The Sundays of life

Bela Doka

Tem 44 anos e faz fotografia artística.
Viveu em Cuba durante 4 anos, tendo-se mudado então para
França. Presentemente está radicado em Budapeste, na Hungria.
O centro sensível de interesse social de Doka, situa-se há muito
tempo em países e fenómenos em transição. Em todas as séries
de fotografias que fez em Cuba, Moldávia, Roménia, Rússia e
Birmânia existem referências visuais e evidências dos ambientes
em que decorrem transições. Na Rússia desenvolveu um projeto
com o título Putin Fan Club. É uma série de retratos de estudantes nos subúrbios de Moscovo. O que têm de especial é que
são todos membros de um clube de fãs de Putin, com cerca de
1500 membros com uma média de idade de 18 anos. Na série
Burmese Dreams representa a Birmânia sob o atual domínio
da junta militar, através dos sonhos de jovens habitantes, de
2011/12. Com recurso à sua câmara acedeu às suas habitações, mais precisamente aos seus quartos de dormir, onde
conseguiu captar-lhes os sonhos, na madrugada de mudanças
desde há muito desejadas. A sua mais recente série, God, está
em todo o lado, num projeto que cobre todo o mundo, sobre os
símbolos cristãos que nos passam muitas vezes despercebidos
mas estão omnipresentes nas nossas vidas quotidianas.
As suas fotografias têm sido publicadas nos mais prestigiados
jornais e revistas: New York Times, New Yorker, Newsweek,
Miami Herald, Village Voice (EUA); Le Monde, Paris Match, Cosmopolitan, Marie Claire, Photo, VSD, Liberation, Max (França);
Stern, Neon, Max, FAZ, Die Zeit, Focus, Der Spiegel, Brigitte
(Alemanha); Grazia, Amica, IO Donna, Fox Uomo, Gioia (Itália);
Independent,Telegraph, Newstateman (Reino Unido); GQ, Esquire, Foto&Video, Newsweek, Afisha Mir, Glamour, Marie Claire
(Rússia); Yo Donna, El Pais (Espanha).
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Picture you, picture me

Emer Gillespie

Cork 1980
É uma artista Irlandesa, presentemente radicada em Brighton,
Reino Unido.
Com um Master of Arts em Fotografia pelo London College in
Communication, em 2009, apresenta trabalhos de cariz pessoal, analisando situações à volta do tema da maternidade,
estruturas familiares alternativas bem como sobre os papéis
desempenhados pelo sujeito e o fotógrafo em colaborações
criativas.
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O seu trabalho já tem sido exposto tanto nacional como internacionalmente, por exemplo Family Narratives, RUA RED gallery
Dublin,FFWE, Photographers Gallery, Londres, Altered States,
Foley Gallery, Nova Iorque, Shifting Perspectives, OXO tower,
Southbank, Londres e mais recentemente, The Space Between
no V&A Museum of Childhood, Londres.
Gillespie é atualmente professora universitária de Fotografia, no
Reino Unido.
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Intended Consequences; Rwandan Children
Born of Rape
Intended Consequences por Jonathan Torgovnik é uma
série de retratos no ambiente, feitos no Ruanda, de mulheres
que foram brutalmente violadas durante o genocídio no Ruanda
e das crianças que nasceram como consequência.
Tendo viajado para o Ruanda num período de três anos, Torgovnik fotografou e entrevistou mais de cinquenta mulheres que
sobreviveram ao genocídio, revelando pormenores dos crimes
hediondos cometidos contra as mulheres dessas crianças. As
mães, muitas das quais contraíram SIDA/VIH dos homens das
milícias que as violaram, ficaram sem conseguir falar sobre as
suas experiências durante muitos anos, silenciadas pela vergonha da violação e de terem um filho de um membro das milícias
que, em muitos casos, tinha sido igualmente responsável pela
chacina de toda a sua família. Torgovnik, trabalhou em parceria
com diversas instituições no sentido da ajudar a dar voz a essas
mulheres, questão que sente como particularmente premente
uma vez que a história se repete na região do Darfur no Sudão,
e na República Democrática do Congo. Por meio deste exposição, acompanhada de textos selecionados dos testemunhos das
mulheres, Torgovnik dá a estas mulheres uma oportunidade para
contar as suas histórias desconhecidas. Para a maioria delas,
esta é a primeira vez que falam das experiências por que passaram e dos desafios por que têm de passar ainda hoje como
consequência direta da violência sobre elas infligida. Estas mães
sobreviveram à mais cruel tortura que um ser humano pode
suportar, e, como resultado, continuam a lutar contra inúmeros
níveis de traumas.
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DON’T LOOK AT MY CAMERA
Curador: Vítor Nieves

«Non mires á cámara» é probábelmente o que o fotógrafo-escenógrafo diría aos que posan
momentos antes do click, logo dun minucioso traballo de atrezzo e iluminación que definen
as pezas que conforman esta mostra. En todas elas, sabéndose o director ou directora dun
único frame do filme que crean, dan ordes a todo canto elemento visual entra en plano,
nomeadamente ás persoas, escollidas para representar un papel.
O título da exposición fai referencia ao vínculo que se establece entre o fotógrafo/a e o
fotografado/a e evidencia a escenificación da imaxe. Queda, pois, latente a pegada do artista
na súa obra, máis que en calquera outro estilo fotográfico, xa que os códigos da Fotografía
Escenificada, ou Staged Photography, levan ao propio artista, na maioría dos casos, a autorretratarse, concedéndose o privilexio de formar parte do mundo que crean, e, nalgúns casos
asegurando a súa propia permanencia na arte.
Ao longo do s. xx os fotógrafos da Nova Visión ou os surrealistas empregaron a posta en escena fotográfica como un poderoso estilo criativo. Foron os precursores da denominada Fotografía Escenificada, termo que se comeza a empregar con certa normalidade e asiduidade
na década dos oitenta do século pasado, paralelamente á intensificación do debate sobre a
validez e o uso da fotografía documental, pois é nese momento cando se toma conciencia de
que, na fotografía, o límite entre realidade e fición é ben estreito. É entón cando este tipo de
fotografía se diversifica e se afirma coma un xénero en crecemento exponencial1.
As fotógrafas e fotógrafos, convértense en escenógrafos, e deixan de captar
a realidade para construíla, abrindo unha grande xanela cara a fición e
poñendo en dúbida a noción mesma de realidade.
A cotío, na Staged Photography, empregouse como parte primordial para
compoñer a imaxe, e imprescindíbel para artellar o concepto, aos e ás modelos. Por veces, é o propio autor ou autora a que interactúa e forma parte da súa propia
obra, até tendo diversos papeis, asumindo identidades ficticias, outras, son actores, actrices,
ou maniquís os que, baixo a dirección do fotógrafo, interpretan papeis, normalmente relacionados coa vida social, o status, a mitoloxía ou os soños.
Forma parte deste eido fotográfico, tamén aquela fotografía na que, non aparecendo o elemento humano, a escenificación é de espazos, habitáculos ou até cidades. É o caso de
Thomas Demond (Munich, 1964) ou de James Casabere (EE.UU., 1953).
É posíbel que un dos precursores da Fotografía Escenificada sexa Oscar Gustav Rejlander
(Suecia, 1813 – 1875) que en 1857 presentou publicamente a súa obra «Os dous camiños
da vida» que era unha imaxe resultante de mesturar unha morea de negativos. Sen dúbida,
a súa personalidade e a súa obra, foron quen de influír en Henry Peach Robinson (Inglaterra
1830 – 1901) que os historiadores da fotografía arquivan no capítulo do pictorialismo malia
a ser un grande referente da Staged Photography.
Hoxe, a escenificación na fotografía, semella ser unha moda entre os contemporáneos, pero se
debullamos na historia do medio, veremos como a fotografía é «escenificada» per se, e xa desde
o seu nacemento, a escenificación xogou un papel importante e decisivo. O propio Hippolite
Bayard (Francia, 1801 – 1887), considerado un dos pais da fotografía, autoretrátase morto,
no que semella a representación do seu fracaso no intento de liderar a invención da fotografía.
A Fotografía Escenificada, goza na actualidade de ampla aceptación no mundo da arte, e
grandes figuras traballan cos códigos propios do xénero que foi recollendo gramáticas da
linguaxe publicitaria, da pintura ou do cinema. Por iso, moitos autores, traballan indistintamente nunha ou noutra disciplina, é o caso de Erwin Olaf (Holanda, 1959) e David Lachapelle
(EE.UU. 1963) que ademais de ter un traballo artístico, fan fotografía de moda. Asemade,
Lachapelle, ten feito varios traballos de dirección en producións audiovisuais. A aprendizaxe
na iluminación e na dirección das escenografías e modelos, tamén lle valeu a Cindy Sherman
(EE.UU, 1954) para traballar no cinema.

Participantes: Bubi Canal, Cecilia de Val, Damián Ucieda, Duarte Amaral Netto,

Félix Fernández, Fernando Bayona, Florencia Rojas, Gonzalo Pérez Mata,
Ixone Sádaba, Jesús Madriñán, Julia Montilla, Marta Moreiras, Marta Soul,
Miguel Ángel Gaüeca, Rocío Verdejo, Rosa Muñoz, Sandra Torralba, Valentín Jaramillo

relixiosa, exercera tal influencia que lle fixera reprantexar o seu traballo, que cada vez versaba
máis sobre temas tan humanos como o sexo e a morte. O seu traballo é moi pictórico no conceptual, e moi cinematográfico no desenvolvemento. Algo moi visíbel na obra de Olaf, e extensible a moitos dos autores e autoras da Fotografía Escenificada é o sentido do humor que roza
o kitsch, e, que en ocasións, resulta até iconoclasta. Asemade, o seu tema recorrente, nunha
primeira época, é tamén común a moitos autores. O sexo, e a condición e tendencias sexuais,
é o cabalo de batalla de moitos destes fotógrafos e fotógrafas, tanto, que nos estudios de arte
de xénero, nomeadamente, aqueles vencellados aos sectores en defensa da homoafectividade,
proclaman a Staged Photography como un xeito propio e exclusivo de comunicar.
Neste repaso rápido pola Fotografía Escenificada, é de obriga nomear a aqueles autores
que, estando lonxe da publicidade, fan un traballo máis conceptualizado, como a devandita
Sherman, ou Jeff Wall (Canadá, 1946), con toda unha declaración de intencións en cada
imaxe que crea.
Pero a Fotografía Escenificada, tamén pode ser concibida para pór en dúbida os conceptos
popularizados nos que se apoia a fotografía xornalística ou de documentación. É o caso de
Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) que en cada traballo acanea a fundamentación daqueles
que aseguran que a fotografía retrata a realidade. Os seus proxectos, xa sexa inventando
historias para lanzalas aos medios como reais, ou creando libros de documentación e arquivo
de especies que nunca existiron, traballan cunha escenificación que ten por obxecto criar
imaxes reflexivas sobre o propio medio.
Tamén é propio da Staged Photography, xa desde o surrealismo, a representación de mundos
oníricos. Sirvan como exemplo dous traballos en dous extremos distantes: o de Robert &
Shana ParkeHarrison (EE.UU, 1968), relacionado coa dialéctica propia de contos das crianzas, e o de Ouka Leele (Madrid, 1957) contaminado pola estética dun Madrid que acordaba
logo dunha longa noite de pedra.
Ás veces, a visión occidentalista e androcéntrica da Historia da Fotografía, deixa fóra a autoras como a Condesa de Castiglioni (Florencia, 1837 – París, 1899) que, non sendo fotógrafa
exactamente, recreaba con esmero escenificacións que ela mesma iluminaba para logo facerse retratar ao seu gusto por Pierre-Louis Pierson (Francia, 1822 – 1913). O seu traballo,
de seguro, serviu de fonte ao de Grégory Creus (EE.UU. 1962)
Ao sentido crítico que, como se leva dito, se pon de manifesto na obra de Olaf, súmaselle
certa vocación didáctica na obra de Carrie Mae Weems, unha fotógrafa, case descoñecida en
Europa, que traballa con consignas do pobo afroamericano, nun discurso que dá coherencia
aos diferentes e múltiples eidos fotográficos nos que traballa.
A característica intrínseca da fotografía de ser quen de documentar, é algo que en moitos
países xa está en desuso, coma na China, onde o fotodocumentalismo é considerado como
algo moi antigo. Un referente no xigante asiático é Yasumasa Morimura (Osaka, 1951) que
consegue a redundancia da Fotografía Escenificada traballando no xogo da escenificación da
escenificación. Partindo de imaxes que son iconas en occidente, e que foron escenificadas
no seu día, reinterprétaas desde un punto de vista iconoclasta e cun humor oriental difícil de
entender en occidente. A obra na que se ve unha clara reflexividade dentro da Staged Photography, é na que se autofotografa imitando unha fotografía de Cindy Sherman.
Don’t look at my camera está configurada con obras de varios autores e autoras moi diferentes entre si, pero que poñen de manifesto o que os une. O control da iluminación, a dirección
de personaxes, a escenificación dos ambientes, e as referencias a longas historias que cada
imaxe comunica, quizais revele que a Fotografía Escenificada, é produto do desexo por ter
controlada unha realidade que se nos escapa, pero que podemos fotografar, logo nalgún
momento foi realidade, malia ao carácter efémero.

A Erwin Olaf, quizais o feito de ter o seu estudio de Ámsterdam nunha igrexa, e estar flanqueado por imaxinería 1. Momentos Estelares de la Fotografía del s. xx. Oliva María Rubio.
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Capítulo «Puesta en escena».

Museu da Imagem, Braga,
do 9 de novembro ao 5 de xaneiro de 2014

D O N ’ T

Cecilia de Val
Zaragoza 1975
Estudou na escola Espectrum de Zaragoza e fixo o postgrado en
Prácticas Artísticas e Teoría da Arte na UOC.
Logo de realizar varios obradoiros con xente como Fontcuberta,
Isabel Muñoz ou Karen Knorr, comezou a gañar premios como
Estampa-Photographica, o III Concurso de Creación artística da
Fundación José García Jiménez de Murcia, ou o XXII Premio de
Arte Santa Isabel de Aragón. Foi finalista no programa Descubrimientos 09 de PhotoEspaña. Finalista no premio de MADRIDFOTO e no concurso de fotografía Purificación García. Acadou o
Premio Expresión Plástica UNED-Barbastro da Fundación Ramón
J. Sender. E foi seleccionada en bienais como a Artes Plásticas
ciudad de Pamplona e na de Artes Plásticas Fundación Rafael
Botí. E máis recentemente foi nominada ao Sovereign European
Art Prize.
Ten realizado varias exposicións individuais como en Spectrum-Sotos e na Galería Cámara Oscura en Madrid. Asemade,
participou en numerosas colectivas, entre as que destacan
Arquitectura inadvertida no MACA, e destaca pola súa participación en festivais e feiras como Teruel Foto no Museo de
Teruel, Fotofever 2011 en París. Art Amsterdam, Arte Esencial
en Sevilla, Artefiera en Bologna ou Estampa en Madrid.
A súa obra forma parte de importantes coleccións coma a do
Centro de Arte Dos de Mayo, Museo de Arte Contemporáneo
y Moderno de Santander y Cantabria, Diputación Provincial de
Zaragoza, Instituto Aragonés de la Mujer, Fundación Dinastía
Vivanco, etc.
A súa obra foi referenciada en publicacións como Il corpo solitario. L´autoscatto nella fotografia contemporanea de Giorgio Bonomi. Monográficos do seu traballo foron publicados en LADOS
Magazine, a revista Duende, na revista Digital Camera, e en My
buffer Guest magazine. Publicou imaxes en revistas como Vanity
Fair, Tendencias, Neo2, AD...
www.ceciliadeval.com

S.T. #4. Da serie Tiempo y ruinas, 2010
Impresión Lambda sobre dibond con metacrilato
siliconado
143 x 126 cm
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Damián Ucieda
A Coruña 1980
Cursa ilustración na Escola Massana e en 2007 gradúase en
fotografía pola ECA de Edimburgo. Dende entón expón as súas
obras en institucións nacionais e internacionais, entre elas o
Moscow Museum of Modern Art, Museo Patio Herreriano de
Valladolid ou a National Portrait Gallery de Londres.
Foi galardoado con premios da Fundación Aena, do Auditorio
de Galicia, do MACUF e obtivo a Beca Injuve. A súa obra forma
parte das coleccións do Concello da Coruña, o Ministerio de
Cultura, Fundación Jove, Colección Arte Contemporáneo ou a
Colección Jim Lambie.
www.damianucieda.com

Broken promises, 2007
C-print en marco de artista
122 x 155 cm

Bubi Canal
Santander 1980
É un artista plástico que vive en Nova Iorque. Bubi lévanos a
mundos imposíbeis cheos de emocións e personaxes misteriosas. A súa obra combina varios medios e métodos artísticos,
incluíndo fotografía, vídeo e escultura, e trata temas recorrentes
como os desexos humanos, os soños, o máxico, e o amor.
A súa obra foi exposta internacionalmente en museos e galerías
como o Centre Pompidou en París, La Casa Encendida en Madrid e Munch Gallery en Nova Iorque.
www.bubicanal.com

Smell-O-Vision II, 2009
Impresión Lambda
65 x 95 cm
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Marta Moreiras
Compostela 1981
Vive entre Londres e Compostela. Utiliza principalmente a fotografía como medio de coñecemento e de expresión, aínda
que está moi interesada por outras disciplinas artísticas como
o vídeo, o son e a instalación.
O máster en Fotoperiodismo e Fotografía Documental da
UAL (University of the Arts London) representa un punto de
inflexión na súa carreira, onde comeza a desenvolver proxectos que combinan unha base documental cunha aproximación conceptual da realidade.
Destacan as súas exposicións no Cuming Museum de Southwark en Londres, e a súa participación en Right before our
eyes no Festival Fotoweek DC en Washington.
Desde 2009 o seu traballo céntrase en proxectos multidisciplinares, como Finis Terre, que se expuxo na galería Espacio
48 de Santiago de Compostela ou Objects in mirror are
closer than they appear, que se puido visitar recentemente
no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense.
www.martamoreiras.com

S.T. Da serie Finis Terre, 2009
Fotografía dixital impresa en papel de algodón
e moldura de madeira. 60 x 90 cm

Duarte Amaral Netto
Portugal 1976
Iniciou os estudos de Dereito, transferíndose despois para
o curso de Comunicación Cultural que concluíu en 2003
cando xa cursaba fotografía no Ar.Co. Neste ano tivo dúas
exposicións individuais na Holanda (MK Galerie – Róterdam,
e Nouvelles Images – Haia), e outra en Lisboa na Galeria
Promontório como parte integrante do circuito paralelo da
LisboaPhoto.
Foi tamén en 2003 que lle foi atribuído o Grand Prix du
48ème Salon de Montrouge, en París. Após a conclusión do
Curso Avançado de Fotografia do Ar.Co, no 2000, comezou
a traballar co Módulo – Centro Difusor de Arte, onde expón
individualmente en 2002, 2005 e 2006.
Das súas exposicións colectivas destácanse en 2004: On
Side, no Centro de Artes Visuais (Coimbra), e Casa de Luz,
Fundación Foto Colectania (Barcelona); en 2005, Uma Extensão do Olhar, no Centro de Artes Visuais (Coimbra); en
2007, Homo Migratius, na Fundação Calouste Gulbenkian
(Lisboa); en 2009, Identity in Motion, na MK Galerie (Berlín); e en 2010, Impressións e Comentarios – Fotografia
Contemporânea Portuguesa, na Fundación Foto Colectania
(Barcelona) e Do outro lado do Atlântico, no Centro de Artes
Helio Oiticica (Rio de Janeiro).
Imparte aulas no Curso de Fotografia do Instituto Politécnico de Tomar desde 2003 e é representado pola Galeria
Baginski (Lisboa) onde presentou en 2010 Do que nos
lembramos quando nos lembramos de nós. En 2012 foi
nomeado para o premio BES PHOTO 2012.
www.duartenetto.com

A Conversa, 2002
Impresión Lambda sobre PVC
156 x 186 cm (mancha de 126 x 156 cm)
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Valentín Jaramillo
Zafra, Badaxoz 1982
Licenciado en Belas Artes e Doutorando pola Facultade de Castela-A Mancha. Participou en varios proxectos de I+D co grupo
ARTEA de artes escénicas. Obtivo bolsas como a Sicue, Séneca
na Universidade Complutense de Madrid, a Beca Francisco Zurbarán no 2010 ou a Beca de investigación do Museo de Arte
Abstracto de Cuenca.
Destaca nas seguintes exposicións individuais: Momentos na
Galería Bus Station Space de Compostela, Situaciones na Galería María Llanos de Cáceres ou Espacios na Deputación de
Cuenca.
Ademais participou en diversas colectivas como Intergeneracionarte en Cáceres, 2x2 Visiones de otro mundo, Emergentes da
Wabi Sabi Shop & Gallery de Sevilla, ou Verde no Museo de Arte
Contemporáneo Fernando Picornell de Albacete.
A súa obra estivo presente en eventos como Foro Sur, Justmadrid, Artfair, Foconocerte (Santander), Fotoarte09 (Gasteiz),
ou Videofronteras.
Obtivo o primeiro Premio Emergentes de Sevilla, a mención de
honra en SegoviaFoto11, o segundo Premio do XXII Certamen
de artes plásticas Fernando Zobel, o premio en Miradas de Guadajoz no 2011, entre outros.
www.valentinjaramillo.com

S.T., 2010
Impresión dixital sobre foam laminado montado en aluminio
80 x 114 cm

Florencia Rojas
Arxentina 1984
En 2009 termina o Máster de fotografía Concepto y Creación
en Efti (Madrid), recibindo unha mención de honra. Desde entón
realizou numerosas exposicións colectivas, destacando: Last
night na Galería 6+1. Recorrido Jugada a 3 bandas (Madrid),
Málaga Crea 2012. (CAC Málaga), Cuerpo y territorio que itinerou polo MAC Salta, CCEC (Arxentina), En paralelo na Galería
Isabel Hurley de Málaga, Emergent Addaya Centre d´art Contemporani (Mallorca), Marca España. ECC (Berlin).
En 2010 recibiu unha bolsa Leonardo daVinci para ser asistente
da artista Andrea Sunder-Plassmann, en 2011 realizou unha
residencia en Addaya Centre d´art Contemporani e en 2012 foi
seleccionada para Descubrimientos Photoespaña.
En marzo de 2014 inaugura a súa exposición individual Vírgenes
na Galería 6+1 de Madrid, proxecto gañador da bolsa Propuestas 2012 da Vegap. Actualmente reside en Berlín.
www.florenciarojas.com

S.T. Da serie Vértigo, 2010
Tintas pigmentadas sobre papel, vitrina de cristal
con moldura de madeira
80 x 115 cm
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Gonzalo Pérez Mata
Madrid 1978
É Licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidade
Cardenal-Herrera Ceu de Moncada, Valencia e cursou o Máster
de fotografía na escola Efti.
Ten participado en colectivas como Fotografía Iberomamericana
Contemporánea na Galería Fernando Pradilla ou S/T en Madrid.
A súa obra estivo exposta en lugares como o Salón Art Accesible
de Xénova, na Lola´s Art Gallery de Moraira, no Círculo de Bellas
Artes de Madrid, no International Convention and Exhibition Centre of Dubai, na Galería Bacelos de Vigo, no IVAM de Valencia ou
no Palacio de Minería de México.
Participou en eventos tan prestixiosos como o Madridfoto, o Outono Fotográfico de Ourense, o Salón de Fotografía de Xixón, ou
o Open Art Fair nos Países Baixos.
Foi seleccionado en concursos como o Purificación García no
2009 e no 2008, e o seu traballo está presente en coleccións
como a do IVAM (Valencia) e a Colección Norte de Arte Contemporáneo de Cantabria.
www.gonzaloperezmata.com

Untitled 28. Da serie Midnight, 2010
Papel poliéster sobre dibond e bastidor de madeira
66 x 100 cm

Ixone Sádaba
Bilbao 1977
Formada en Bilbao, Madrid e Nova Iorque, Ixone forma parte
dunha xeneración de artistas que se comezaron a coñecer internacionalmente a finais dos 90.
O traballo de Ixone é principalmente fotográfico e centra o seu
discurso artístico na identidade, representada a través de conflitos íntimos e sociais. O seu traballo foi mostrado, entre outros,
no Reina Sofía e no MUSAC, e tamén ten representación en
diferentes galerías de Estados Unidos e Europa.
Movida polo seu interese na construción política e social da
identidade, Ixone asume como reto o realizar un proxecto artístico en Oriente Medio a finais do ano 2008. Desde entonces
realizou dúas viaxes a Iraq, impartiu cursos de arte contemporáneo en Kurdistan e colaborou con diversas institucións como a
Universidade de Sulamaniya (Iraq), Kurdish Human Rights Project (Londres), Delfina Foundation (Londres), Halabja Art Institute
(Iraq) & Halabja Cultural Centre (Halabja, Iraq).
www.ixonesadaba.com

Ende. Da serie Entreacto, 2011
Impresión fotográfica sobre foam
130 x 104 cm
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Jesús Madriñán

Miguel Ángel Gaüeca

Compostela 1984
Conta con destacadas exposicións individuais como En branco
(Zona C, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela), Looking
for Something (We Are Arts Gallery, Londres) ou as dedicadas á
súa serie Good Night London nos Centros Culturais de España
en México e Uruguai.
Participou en numerosas mostras colectivas de festivais como
Photoespaña 2013, os International Photography Awards de
Nueva York, ou a Bienal de Fotografía Latinoamericana Fotograma de Montevideo.
O seu traballo foi premiado no Fotomuseum Winterthur de
Suíza, no Festival Internacional das Artes Visuais Emergent, e
no Festival de Fotografía de Granada, entre outros. Ademais,
foi nomeado ao Premio Foam Paul Huf 2012 de Amsterdam, e
recibiu o Premio Laszlo Foundation da Royal Society of Portrait
Painters do Reino Unido.
Publicou en revistas especializadas como Tendencias, NEO2
e 30y3 Spanish Photography, ademais de colaborar con The
New York Times como fotógrafo freelance. Na actualidade é un
dos artistas seleccionados para a exposición Contexto Crítico.
Fotografía Española del s. XXI, curada por Rosa Olivares e organizada polo Ministerio de Cultura, que se presentará no espazo
Tabacalera de Madrid a finais de 2013.

Bilbo 1967
Formado na Facultade de Belas
Artes de Bilbo, Universidade do
País Vasco, na especialidade de
escultura. Alén dos seus obxectos
e esculturas, as súas fotografías
decorren nunhas sofisticadas postas en escena, glamourosas e inquietantes, próximas ao mundo do
deseño, a publicidade e a moda,
incluíndo textos e logotipos. Porén están presentes resortes que
cuestionan criticamente o rol do
artista, da obra, e da función social da arte na actual sociedade de
consumo masivo.
A súa obra atópase representada
en importantes coleccións como
o Museo Centro de Arte Dos de
Mayo, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, ARTIUM
de Gasteiz (Araba), Fundación
Coca-Cola ou a Colección Circa
XXPilarCitoler.

www.jesusmadrinan.com

www.gaüeca.com | www.espa-

S.T. Da serie Looking for Something, 2010
Fotografía en papel de algodón con moldura de faia
Dúas pezas de 40 x 50 cm c/u

Noche de bodas, 2010
Impresión lambda sobre papel RC montada
entre metacrilato e dibond.
80 x 120 cm

Rocío Verdejo
Granada 1982
Malia á xuventude, conta xa con varias exposicións individuais
como Las matemáticas de Diós no son exactas, no MUPAM de
Málaga, ou Quietud, nas X Jornadas Fotográficas de Aracena.
Participou no Festival Eutopía de Córdoba e expuxo na Galería El
Fotómata, Sevilla. Participou en colectivas na Galería Punto de
Valencia, na Casal Son Tugores de Alaró, na Alba Cabrera Art

Contemporani de Valencia, no Festival de fotografía Pa-ta-ta de
Granada, ou na Galería Central de Málaga. Acadou o Premio
Itinerarios Fotográficos do Festival Pa-ta-ta de Granada, a
bolsa Iniciarte da Junta de Andalucía no 2008, e o premio
Alonso Cano Artes Visuales. Obtivo unha mención de honra
na Muestra Joven de Artes Visuales de Málaga Crea, e accésit no Certame de Fotografia da Fundación Mondariz.
www.rocioverdejo.es

ciominimo.net

I am two landscapes, 2002
Fotografia sobre carton pluma
100 x 100 cm
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Marta Soul
Madrid 1973
Fotógrafa. Os seus proxectos artísticos reflexionan sobre a interacción entre imaxes e realidade, así como a influencia mutua
que teñen entre si ambas ideas. Está interesada en explorar os
roles de identidade, sexualidade, cultura e aparencia, e no xeito
en que se determinan pola sociedade.
Obtivo numerosos premios e bolsas de arte desde 2003 até a
actualidade. As súas obras foron exhibidas en distintos centros
de arte e feiras, sobre todo en Estados Unidos e España, pero
tamén noutros países europeos e en Asia. Está representada por
Kopeikin Gallery (Los Angeles, California), Espai Visor (Valencia)
e Galería Paula Alonso (Madrid).
martasoul.com

James McAlea, 2006
Fotografía con moldura e cristal
125 x 125 cm

Ende. Da serie Entreacto, 2011
Impresión fotográfica sobre foam
130 x 104 cm

Rosa Muñoz
Madrid 1963
Recoñecida fotógrafa, comezou a facer fotos en 1980 facendo
retratos en branco e negro e foron evolucionando cara un punto
de vista tan persoal que conseguiu definir un estilo e linguaxe
fotográfica extremadamente particular. Posteriormente a cor gañou a batalla, para ser un xeito de vida de seu.
Entre o retrato e os escenarios hai espazo para escenas oníricas, paisaxes visuais, montaxes rococó, coreografías...
Así elabora un traballo que «logra a transgresión da realidade
para facela máis suxerinte».
A súa obra mostrouse en numerosas exposicións individuais e
colectivas, desde o Centro Andaluz de la Fotografía, o festival
Photoespaña, Arco, Expo 98, Instituto Cervantes de Roma, ArtMiami ou Dfoto, entre outras.
A súa obra está no Centre National d’Art Georges Pompidou,
Comunidade de Madrid, Colección pública de Fotografía de Alcobendas (Madrid), e Colección Estampa, entre outros.
www.rosamunoz.com

Una lección de anatomía, 2007
Impresión lambda sobre papel RC sobre foam
70 x 67 cm
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Fernando Bayona
Montizón, Jaén 1980
Vive e traballa entre Madrid e San Francisco. É Doutorado en
Belas Artes pola Universidade de Granada. Máster en Fotografía
e Deseño Visual pola Universidade NABA de Milán.
Ademais de innumerables colectivas, fixo varias exposicións individuais como El cuerpo (in) subordinado dentro de PhotoEspaña,
Madrid; What never was na Bienal de Fotografía de Córdoba;
Circus Christi na Kir Royal Gallery de Valencia; Short cuts na
Galería La Casa Rosa de Málaga, How can I explain it you? no
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MUVIM (Museo Valenciano Ilustración y la Modernidad); Erwin
Olaf & Fernando Bayona no Centro de Arte Contemporáneo de
S. Moritz, Suíza; entre outras.
Obtivo varias bolsas como a Noestudio (Madrid), Producción
Bienal de Fotografía (Córdoba), Addaya (Mallorca), Cidade da
Cultura (Compostela), BSI (Suíza), EBERHARD (Milán) entre
outras.
www.fernandobayona.com
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La Piedad, 2013
Papel de algodón sobre dibond con moldura de madeira
117 x 148 cm
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James McAlea, 2006
Fotografía con moldura e cristal
125 x 125 cm

Julia Montilla
Barcelona 1970
Licenciada en Belas Artes e Máster en Produción Artística e
Investigación pola Universidade de Barcelona, onde actualmente
cursa o seu doutorado.
Entre as súas exposicións destacan mostras no Centro de Fotografía de Salamanca (2009), a Plevnik Kronkowska Gallery en
Celje (2011) ou a Fundación Joan Miró de Barcelona (2013).

Recibiu bolsas da Fundació Guasch Coranty (2012), a Fundación Botín (2011-12) ou o CoNCA (2009), e gozou do programa de residencias PS1-MoMA (2002-03).
www.juliamontilla.com

D O N ’ T

Sandra Torralba
Madrid 1979
Participou en exposicións individuais como My World na Galerie
4 en Chequia. O seu proxecto Estranged Sex itinerou por varios
lugares entre os que destaca My Name is Lolita’s Art de Madrid,
o Museum of Sex de Nova Iorque ou El Fotómata de Sevilla.
Ademais conta con varias colectivas como Uneasy Pleasure que
se celebrou no MataderoMadrid, En Pelotas na Galería Cero,
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6ºProyector Internacional Videoarte en Milan, Fictional Eyes na
The lunch Box Gallery de Miami, e participou en eventos como a
JustMad 2011 na Galería Cero, ou Madridfoto.
A súa obra está en coleccións como a da EFTI (Madrid) ou
o Museo of Sex de Nova Iorque ademais de en numerosas
coleccións privadas.
www.sandratorralba.com
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Estranged Sex XVII, 2010
Impresión cromoxénica sobre dibond en vitrina de madeira e
metacrilato
84 x 125 cm
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Félix Fernández
Lugo 1977
Artista multidisciplinar. Licenciado en Belas Artes. Os seus
proxectos foron bolsados por Gas Natural Fenosa, polo Centro
Coreográfico Galego, a Comunidade de Madrid, a Casa Encendida e o INJUVE.
Foi premiado por diversas institucións e festivais, entre elas a
Casa de Velázquez, Festival de Cine de Ourense, Festival Ren-
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dibú e o Festival Canarias Mediafest. A súa obra exhibiuse internacionalmente en cidades como Berlín, Nova Iorque, Washinton
DC, Túnez, París, Bucarest, Texas, Roma, Seatle, Bogotá, Caracas, Hannover, Helsinki, Tokio e Pekín, entre outras.
www.felixfernandez.org

Versus Ulises. Da serie Mil maneras de dormir tranquilo, 2004
Papel RC sobre dibond
100 x 117 cm

37

Fotografía, arte e todo o contrario
O sombreiro hongo converteuse no motivo da composición musical que é a vida de Sabina. Aquel motivo volvía unha e outra vez e en cada oportunidade tiña un significado distinto; todos aqueles significados fluían polo sombreiro hongo como a auga por un cauce.

Enrique Lista

E podo dicir que aquel era o cauce de Heráclito: «Non entrarás dúas veces no mesmo
río!»; o sombreiro hongo era o cauce polo cal Sabina vía correr cada vez un río distinto, un
río semántico distinto: un mesmo obxecto evocaba cada vez un significado distinto, pero,
xunto con ese significado, resonaban (como un eco, como unha comitiva de ecos) todos
os significados anteriores.
Milan Kundera. A insoportable levedade do ser.

Todo texto é unha historia e todo texto mantén unha relación coa Historia, sexa ou non
consciente. É por este motivo que cremos oportuno comezar co relato dunha pequena
anécdota histórica1: Roger Fenton, pioneiro da fotografía de guerra e referente da Historia da fotografía en xeral, foi contratado en 1853 polo British Museum para realizar
un traballo de documentación fotográfica da ampla e diversa colección atesourada pola
institución. Na actualidade, algunhas das copias realizadas a partir deste traballo son
custodiadas como obra, mentres outras copias dos mesmos negativos permanecen
custodiadas como documentación no arquivo do propio museo. As imaxes son as mesmas, como o autor que as realizou e a institución que as acolle son os mesmos, pero
nin a función, nin o espazo físico nin, sobre todo, o sistema de valor que se lle aplica ás
diversas copias son os mesmos.
Un estudo rigoroso da obra de Roger Fenton debería non só analizala en
relación ao contexto histórico no que se realizou (segunda metade do s.
xix) senón tamén en relación ao contexto no que o traballo deste fotógrafo
deveu «obra» (de arte). Tal estudo excede o ámbito deste texto breve pero
o caso de Fenton e a súa relación co British Museum si ten un carácter
simbólico (metonímico, poderiamos dicir) dos procesos de aceptación da
fotografía como arte e/ou de introdución da fotografía na arte.
No caso do British Museum descoñecemos os responsables desa recolocación do traballo de Fenton, pero noutro caso con certos paralelis-

mos, o da New York Public Library, si coñecemos un nome: Julia Van Haaften, directora
do proxecto de documentación das coleccións fotográficas e responsable, segundo
Douglas Crimp2, de que o que antes era «Exipto» figure como Beato, du Camp, ou Frith.

Casos similares non só son frecuentes dentro da Historia da fotografía (se é que tal
cousa existe) senón que moitos implicaron procesos de construción dalgúns dos autores clave sobre os que se sustenta esa mesma Historia: Eugène Atget e Karl Blossfeldt
son os exemplos máis paradigmáticos no que se refire ao contexto internacional e
Virxilio Viéitez podería ser o caso máis claro para a Historia da fotografía galega. Ningún
deles realizou o seu traballo fotográfico pensando que estaba a facer arte e todos eles
foron (re)descubertos, outorgándolles, de xeito retrospectivo, unha posición nesa Historia (tamén historia) que para a fotografía se constrúe3. En todos os casos hai, daquela,
un desprazamento do espazo social no que
1 A anécdota foi referida polo fotógrafo Luís Carré (18/01/2013) na entrevista
que o autor deste texto lle realizou con motivo da investigación para unha tese se sitúan as fotografías destes autores,
de doutoramento sobre a fotografía contemporánea galega dirixida por Manuel que implica tamén un cambio de espazo
Sendón.
discursivo, é dicir, un cambio no discurso
2 Douglas Crimp en PICAZO, Glòria Picazo e RIBALTA, Jorge (eds.). Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo. que lles dá lexitimidade: o que eran posConsorci del Museu d´Art Contemporani de Barcelona, 1997, p.52.
tais comerciais do vello París que estaba a
3 Oliver Lugon fai notar como, por exemplo, a historia da corrente documental
desaparecer (Atget), modelos visuais para
na fotografía se inventa a medida que ese movemento se constrúe; reivindicando unha ascendencia ficticia. O nacemento dunha fotografía documental o traballo ornamental en forxa (Blossfeldt)
consciente de si mesma tería sido inseparable dos esforzos que ela mesma ou documentos para o relato familiar ou
emprendera para labrarse un pasado (LUGON, Olivier. El estilo documental.
social que albergan os albumes privados
De august Sander a Walker Evans 1920-1945. Ediciones Universidad de Sala(Virxilio) deveñen imaxes plásticas que,
manca, Salamanca, 2010, p.327).
Como rezaba o título dunha recente exposición no Museo MARCO de Vigo, Todas aínda no caso de manter referencia aos
as tradicións son inventadas (Patricia Esquivias, 24mai – 1set 2013).
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seus contextos de orixe, farano dende o distanciamento da mirada estética. Os que eran
obxectos de uso deveñen obras de arte. Certo é que isto sucede noutras artes plásticas
pero na fotografía, dada a súa ampla diversidade de usos (científicos, informativos,
domésticos, artísticos, administrativos, etc), os desprazamentos e as ambigüidades son
a norma respecto da situación da mesma no contexto artístico, pero tamén son frecuentes en calquera intento de definición dun espazo propio para a fotografía (institucional,
social ou discursivo) e separado da arte.

La definición de un medio, especialmente la fotografía, no es autónoma, sino heterónoma, depende de otros medios. Se deriva menos de lo que es tecnológicamente
que de lo que es culturalmente. La fotografía es lo que hacemos con ella. Y lo que
hacemos con ella depende de lo que hacemos con otras tecnologías de la imagen.5
Calquera especificidade que para a fotografía se queira defender non podería fundarse
a si mesma, nin nunha presunta esencia nin nunha autonomía absoluta, senón que
tería que buscar o seu sentido na diversidade dos espazos que a circundan e/ou na
diversidade dos espazos (sociais e/ou culturais) nos que se integra.

Para falar do lugar da fotografía dentro da arte ou da posibilidade dun espazo disciplinar
e relativamente autónomo para a primeira, faise especialmente pertinente a noción de
campo empregada por Pierre Bourdieu4. O autor francés fai unha definición sociolóxica
Como no caso de Roger Fenton, a fotografía, incluso unha fotografía concreta (que non
necesariamente calquera fotografía ou en calquera condición e contexto), vale para
(de orixes marxistas) deste concepto, entendendo campo como un espazo social de
facer cousas diversas (incluído arte), para insertarse en múltiples espazos sociais e
acción dentro do que existe unha rede de relacións obxectivas entre posicións, ocudiscursivos (ás veces ao mesmo tempo) e estes usos (incluído o artístico) teñen a súa
padas por axentes concretos (ou vacantes). A relación de forzas sería relativamente
historia concreta. Así, a eterna cuestión da valoración artística da fotografía (se a fotoindependente das persoas que ocupen esas posicións, que estarán constantemente
grafía pode ou non ser unha arte) non se pode dilucidar dende unha definición ontolóenfrontadas. A dinámica do campo funcionaría como un xogo (metáfora empregada
xica da fotografía nin da arte, senón dende a historia contextualizada das relacións entre
polo propio Bourdieu), coas súa regras internas, en virtude das que cada xogador vai
os seus campos. De calquera xeito, sería moi simplificador falar dunha relación binaria
acumulando un tipo específico de capital que lle permite gañar posicións dentro da parentre o campo da fotografía e o da arte e, aínda que isto siga supoñendo un modelo que
tida pero que, debido á relativa autonomía do campo respecto doutros espazos sociais,
reduce a complexidade real da inserción social da fotografía, habería que engadir polo
non ten o mesmo valor fóra do xogo. A estrutura (actual) do campo non sería máis que
menos un campo que abranguese aos seus usos profesionais (non artísticos).
o estado histórico da relación de forzas dos implicados nese xogo, pois sería a mesma
estrutura de relacións de poder e autoridade o que está en xogo. Así, os xogadores
Cada un destes campos tivo a súa Historia, con complexas relacións entre eles, cheas
tamén interveñen e modifican esa estrutura na que eles mesmos se sitúan, outorgando
de contactos e préstamos, trabándose de tal xeito que poderían conformar un único e
posición e valor a outros axentes pero tamén a si mesmos. É por este motivo polo que
intricado relato. Se tentamos xogar a construír ese relato único que as
non ten moito sentido facer unha historia
da fotografía baseada nos autores, que 4 En lugar de citar textualmente e para evitar a ampla extensión de referen- relacione (sempre con grandes doses de simplificación e ficción), moi
omita as condicións nas que acadaron esa cias que requerirían a explicación dun concepto tan complexo, facemos unha esquematicamente pode dicirse que o relato tería tres grandes ciclos:
exposición do concepto de campo segundo Pierre Bourdieu adaptada ao noso
posición e que outros axentes estiveron fío discursivo, que se basea na monografía deste autor Cuestiones de sociología o primeiro abranguería dende a invención da fotografía ata principios
implicados nese proceso, de tal xeito que (Istmo, Madrid, 2000) e especialmente nas seccións Algunas propiedades de los do s. xx, cando as aspiracións artísticas dos usuarios do novo medio se
campos (p.112) e Pero ¿quién creó a los creadores? (p.205). Esta será tamén
para comprender a historia da fotografía a referencia para as próximas alusións a Bourdieu que se farán neste texto.
sustentaron na imitación dos modelos das artes plásticas xa lexitimadas
habería que facer unha historia do campo 5 CAMPANY, David en GREEN, David (ed.). ¿Qué ha sido de la fotografía? Gus- (o pictorialismo). O segundo ciclo iría dende a chegada da Straigth Phofotográfico máis ca unha historia do medio tavo Gili, Barcelona, 2007, p. 143
tograpy ata os anos 60 do pasado século. Este sería o período da foto6 A pretendida autonomía da Historia da fotografía é paralela ao intento de
fotográfico.
grafía moderna e supón o establecemento dun campo autónomo para a
creación dun campo social autónomo para a fotografía (no sentido de Bourdieu).
De calquera xeito a definición purista da fotografía moderna que facemos axús- fotografía, que reclama a súa condición de arte diferenciada do resto das
Agora ben, a teoría de Bourdieu postula tase máis á tradición norteamericana que á europea, pois prácticas vangardis- artes, motivo polo cal comeza a construír o relato dunha Historia da fototas coma a fotomontaxe tiñan un carácter máis híbrido.
unha certa autonomía dos campos que 7 Nesta tendencia, dúas liñas históricas foron as máis claras: a da arte con- grafía como medio coas súas propias especificidades6. Será a partir de
resulta forzado aplicar á fotografía. David ceptual (land art, body art, performance e outras prácticas artísicas que em- finais dos anos 60 cando os axentes nativos do campo da arte (artistas
pregan a fotografía como documento) e a do pop art, que emprega a fotografía
Campany lembra a falta de autonomía
e non fotógrafos) comecen a facer un uso do medio fotográfico que non
como material cultural sobre o que traballar. Se Smithson ou Rauschemberg
das distintas aplicacións da fotografía, así poden ser exemplos respectivos destas dúas tendencias no ámbito internacio- responderá aos canons (frecuentemente estritos e puristas) que se tiñan
como o feito de que o sentido deste medio nal, en España podemos nomear, tamén de forma respectiva, a Nacho Criado e definido dentro do campo autónomo da fotografía que se creara no ciclo
a Alberto Corazón. Porén, no contexto galego haberá que agardar aos 90 para
dependerá máis do seu uso que da súa atoparnos a autores situados de inicio no campo das artes plásticas que come- anterior7. Este precedente acaba propiciando a entrada da fotografía
presunta esencia (aínda que fose unha cen a darlle visibilidade a traballos nos que empreguen a fotografía, aínda que no campo máis amplo das artes plásticas, pero a costa de perder a
houbo certas excepcións na actividade do Colectivo Imaxe na segunda metade especificidade e fundirse nun amplo abano de medios dispoñibles e
esencia material e tecnolóxica):
dos 70 ou nalgúns traballos de Jorge Barbi nos 80.
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lexítimos para unha práctica artística onde as fronteiras dos xéneros se teñen esvaecido
ata case desaparecer, se ben persisten ámbitos de práctica aínda rexidos polo modelo
máis purista da modernidade fotográfica.

Posmodernidades varias
O cambio do segundo ao terceiro dos ciclos, bastante gradual ou difuso, sería o que
marca a transición entre a fotografía moderna e a contemporánea, e coincide co período de debate entorno á posmodernidade, debate, aínda que non resolto, si polo
menos relativamente aparcado na actualidade.
Algo salientable en calquera das amplamente diverxentes posicións que se tomaron
ante aquel debate e que todas tiñan en común foi a reacción contra a modernidade
instituída ou canónica, é dicir, contra institucións e axentes concretos e hexemónicos.
Segundo lembra Fredic Jameson, a posmodernidade, ou posmodernidades, definiríanse
entón, polo menos nos seus inicios, pola oposición aos modernismos superiores que se
foron instituíndo en contextos concretos:
Esto significa que habrá tantas formas diferentes de postmodernismo como hubieron modernismos superiores, dado que los primeros son por lo menos reacciones
inicialmente específicas y locales contra esos modelos.8
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Na outra dirección, a tendencia de resistencia podería ser caracterizada en palabras
do propio Foster:
Vemos pues que surge un posmodernismo de resistencia como una contrapráctica
no solo de la cultura oficial del modernismo, sino también de la «falsa normatividad»
de un posmodernismo reaccionario. En oposición (pero no solamente en oposición),
un posmodernismo resistente se interesa por una deconstrucción crítica de la tradición, no por un pastiche instrumental de formas pop o pseudohistóricas, una crítica
de los orígenes, no un retorno a éstos. En una palabra, trata de cuestionar más que
de explorar códigos culturales, explorarlos más que ocultar afiliaciones sociales y
políticas.9
As características deste posicionamento crítico, superpostas á ampla diversidade dos
exemplos concretos na arte ou noutras esferas sociais, serían, de novo segundo Hal
Foster:
Una crítica de la representación (representaciones) occidental y las «supremas ficciones» modernas; un deseo de pensar bajo puntos de vista sensibles a la diferencia
(de los demás sin oposición, de la heterogeneidad sin jerarquía); un escepticismo que
considere las «esferas» autónomas de la cultura o «campos» separados de expertos;
un imperativo de ir más allá de las filiaciones formales (de texto a texto) para trazar
afiliaciones sociales (la «densidad» institucional de un texto en el mundo); en una
palabra, una voluntad de comprender el nexo presente de cultura y política y afirmar
una práctica resistente tanto al modernismo académico como a la reacción política.10

Se, dende o seu prefixo inicial, a posmodernidade se posiciona contra as concrecións
da modernidade, dende un punto de vista tamén bastante concreto, como é o dos
contextos políticos, é importante lembrar que, tanto nos Estados Unidos coma no Reino
Esta é a vía que situariamos no centro da discusión da posmodernidade, na medida en
Unido, os gobernos conservadores de Reagan e Thatcher, cunhas políticas (non só pero
que é o posicionamento no que se pode falar con propiedade de discusión, pero tamén
tamén culturais) de perfil represivo, van supoñer un importante acicate para as posturas
será a vía máis descoñecida (ou ignorada) na cultura española coetánea deste debate
críticas (e de esquerdas) que están implícitas en moitos dos posicionamentos do debate
global.
posmoderno pero tamén nas prácticas artísticas próximas ao mesmo. Aínda que moitas
opcións da creación artística implicarán un posicionamento activo (e activista) respecto
Se, no contexto internacional, o debate posmoderno se prefigura no final dos anos 60
destes contextos políticos, outras optarán por celebrar o «todo vale» que parece ser
e se abre amplamente no final dos anos 70, das dúas vertentes que se desprenden
consecuencia da abolición do purismo modernista: recrearanse na cita histórica esdel segundo o apuntado por Foster, a máis crítica non tivo moita fortuna na recente
teticista, no manierismo, o eclecticismo e o pastiche. Estes posicionamentos opostos
democracia española, ao ter que atoparse coa ausencia dunha modernidade institucioserán os que leven a Hal Foster a falar dunha posmodernidade de resistencia e outra
nalizada fronte á que posicionarse, así como con unha estreita sinerxia entre o mundo
reaccionaria. A tendencia reaccionaria vería na fin da modernidade o principio da recultural e unhas recentemente creadas institucións democráticas, co seu aparente
cuperación das verdades e valores tradicionais que esta puxera en cuestión, unha afirobxectivo de modernizar o país, limitado ao intento de dar unha imaxe de democracia
mación do status quo económico e político próxima ao neoconservadorismo (aínda que
moderna do que a cultura (e a arte) serían escaparate. Prodúcese entón en España unha
non totalmente identificada con el). Nesta vía reaccionaria celebraríase o final dunha
complexa mestura e confusión de modernidade e posmodernidade, sendo entendida a
cultura á que se culpaba dos males (expresados como morais) dunha sociedade da que
segunda coma unha novidade máis dentro da dinámica da primeira, ou como un mero
se supuña separada, para volver a unha cultura como control social.
conxunto de riscos superficiais de estilo.
8 Fredric Jameson en FOSTER, Hal (ed). La posmodernidad. Kairós, Barcelona, 2006, p.166.
9 Hal Foster en FOSTER, Hal (ed.), op.cit. p.12
10 Ibid, p.16
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Na cultura española dos primeiros anos da democracia (tamén na arte) triunfan os
tópicos da novidade, liberdade, e hedonismo, mentres que a crítica e o posicionamento
político vense como algo demodé, propio dos pasados e grises anos 70. Os 80 son
aqueles anos de cor e de movida, mentres que o atraso no debate posmoderno foi, daquela, evidente, malia á chegada de traducións dalgúns textos de referencia. Podemos
dicir daquela, e sen xeneralizar demasiado, que a posmodernidade foi acollida en España como consigna de moda, tanto na movida, como na alta cultura e as institucións.
O postmodernismo presentábase como un «ismo» máis.
No que se refire ao noso contexto máis próximo, un artigo sen firma extraído dun fanzine
vigués pode resultar anecdótico pero moi significativo do que aquí se entendeu sobre en
que consistía ser un posmoderno:

O problema viu cando a institución no poder, o Axuntamento, quixo meter man na
xuventude. Colleu a parte que máis lle conviña, a posmodernidade, e quixo facer de
ela o protagonista e o exemplo a seguir. As súas armas son contundentes: o diñeiro
e os medios de comunicación.11
Se algunhas destas descricións poden resultar caricaturescas, non debemos apresurarnos en diagnosticar como causa das mesmas o descoñecemento ou desinformación,
posto que na España dos 80 (non digamos xa na Galicia dos 80) dáse un pobre contexto
posmoderno. Case todos os indicadores sociolóxicos debuxarían un caldo de cultivo
máis ben adverso para un movemento cultural que ten a súa orixe en grandes urbes
industrializadas e con grande implantación dos medios de comunicación de masas:
os media aínda non son paisaxe cotiá e, sobre todo, non hai institucións hexemónicas
realmente modernas contra as que posicionarse. Falar, en sentido estrito, de posmodernidade e en Galicia sería case paradoxal se atendemos ao contexto social no que tería
que darse o xiro cultural que aquela supón12.

En primero lugar ser posmoderno siñifica vestir dunha forma peculiar á última moda,
isa que sae na televisión e que poñen nos desfiles; o peiteado é tamén moi importante, ten que se acordar cos últimos diseños de peluquería. E así, todo maqueadiño,
o posmoderno, despois de gastar unha machada de cartos, monta no seu bólido e
sae á rúa.
(Non) todos os camiños conducen á fotografía contemporánea
[…]
O segundo aspecto é frecuentar unhas tascas, de luxo, que se semellan entre sí.
Centrando de novo o debate no terreo da fotografía (internacional), unha das institucións
[…]
que máis importancia tivo á hora de definir a ortodoxia da fotografía moderna como arte
É común no posmoderno pertenecer a 11 El coyote, nº0, Vigo dec 86 - marz 87. cit en ALONSO, Emilio. Vigo a 80 autónomo cunha historia propia, e, polo tanto, un dos obxectivos dos pounha clase social alta, que lle permite revolucións por minuto. Unha crónica da movida. Xerais, Vigo, 2011, p.27-30 sicionamentos da posmodernidade crítica, foi o MoMA de NY. De entre os
mercar todo o equipaxe necesario. Non 12 Ao longo do século xx, Galicia foi perdendo peso na poboación española: axentes implicados no labor desta institución respecto da definición dun
no 1981 falamos dun 7,3%, cando a principios do século era dun 10,6%. Galicia
se pode concebir un posmoderno pro- ten tamén unha grande dispersión poboacional: conta con 30.000 entidades canon fotográfico moderno, cómpre destacar a Beaumont Newhall, un dos
de poboación, máis da metade das existentes no Estado español, cando a súa creadores e primeiro conservador do departamento de fotografía do muletario, loxicamente.
superficie non chega ao 6%. A maior parte da poboación segue a vivir na zona
O posmoderno non se caracteriza por rural: 73% en 1960, 58% en 1991. Do dato anterior despréndese un despraza- seo neoiorquino e autor dunha historia da fotografía que aínda é hoxe de
tomar unha actitude crítica fronte os manto cara as entidades poboacionais de núcelo, especialmente cara a Galicia referencia13. A de Newhall é unha historia que se articula nun estrito relato
problemas alleos: que haxa paro ou atlántica (a única rexión que aumenta a súa poboación): a principios do século lineal, onde todos os fitos virían a marcar unha evolución, determinada
vivía en núcleo o 39% da poboación e a finais do mesmo era xa o 61%. Con
que vivamos nunha sociedade inxusta todo, a característica máis importante da poboación galega é o seu avellenta- polo desenvolvemento tecnolóxico e (non só por ese motivo) entendida en
é algo que non lle interesa a «LA MO- mento, debido fundamentalmente ao descenso da natalidade e á emigración termos de progreso cara a autonomía do medio fotográfico. O panteón de
(que afecta de xeito directo, ao seren a poboación máis nova a que emigra, pero
VIDA».
autores incluídos nesa historia serían pezas clave a introducir neste relato
tamén de xeito indirecto, por ser esa poboación a responsable da natalidade e
Ninguén dubida que «LA MOVIDA» su- a que retorna xa con idade avanzada).
que, de xeito retrospectivo, poderían construír un pasado lexitimador para
(Datos extraídos de MÉIXOME QUINTEIRO, Carlos. Textos e Docuemtos para a este presente e futuro do medio autónomo.
pón un certo tipo de cultura.
Historia Contemporánea de Galicia. Século XX. Edicóns do cumio, Vigo, 1999,
[…]
1999, p.215)
A terceira reacción ante o fracaso 13 Newhall foi responsable da exposición Photography: 1839-1937 (MoMA, Segundo Christopher Phillips14, o obxectivo de Newhall (e do MoMA)
Hippie chámase Posmodernidade: «A 1937). A elaboración do catálogo desta exposición foi o que deu lugar a Historia sería o illamento e lexitimación do «grande todo indiferenciado» da fotoda fotografía que pode atoparse hoxe en edición española. Para este texto masociedade non se pode cambear, uná- nexouse a edición NEWHALL, Beaumont. Historia de la fotografía. Gustavo Gili, grafía, aínda que temos que ter en conta que a fotografía que se canomonos a ela». O posmoderno é un bur- Barcelona, 2002, baseada na 5ª edición inglesa, revisada e ampliada, de 2001. niza non era nin toda nin indiferenciada senón bastante coincidente coa
gués no pior sentido da palabra: a súa 14 Christopher Phillips en PICAZO, Glòria e RIBALTA, (eds.). op.cit., p.90.
colección do propio museo á que trata de poñerse en valor15.
15 Parece que Newhall non só procuraba a lexitimación da colección fotográmáxima é ter máis cartos e despreciar fica do MoMA de cara o exterior senón que aquela autonomía que é horizonte
do seu relato histórico tiña obxectivos máis inmediatos e internos: no 1940 Do mesmo xeito que o formalismo de críticos clave na última arte moaos que teñen menos.
créase o departamento de fotografía do MoMA do que o propio Newhall será o
[…]
derna como Clement Greemberg e Michael Fried era cuestionado para
primeiro responsable.
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o ámbito das artes plásticas, o de Newhall foi cuestionado no ámbito da fotografía16.
Aínda que este cuestionamento comeza xa a finais dos 60 e nos 70, a perda de hexemonía do canon da fotografía moderna faise evidente nos 80 cando, como indica Jorge
Ribalta17, tanto as diversas formas de escenificación (que chegaron a converterse case
nun tópico da fotografía posmoderna) como a manipulación directa do neopictorialismo,
suporían anatemas para os presupostos da straight photography, de xeito que ambas
tendencias se situarían en oposición a aquela, fóra do canon fotográfico moderno e da
referencia do seu panteón de fotógrafos ilustres18 que tiña sido definido por Newhall e
os seus sucesores no MoMA.
Entre outras cousas, isto implicou que se diluíra a separación entre os campos da arte
(artistas que usan a fotografía) e o da fotografía con vontade artística (fotógrafos-autores), de xeito que o segundo acabaría integrándose (aínda que parcialmente) dentro do
primeiro. A fotografía tería acadado daquela a súa consideración como arte pero non pola
vía da súa autonomía senón, ao contrario, pola vía da súa inclusión dentro dun paradigma
multidisciplinar onde os xéneros ou os medios non son xa un criterio de clasificación.
Tanto Dominique Baqué como André Rouillé19 apuntan que o comezo deste proceso de
integración se produce a través da arte conceptual, o land art, as performances e outras
tendencias que nos anos 70 empregaron fotografía como documentación de manifestacións artísticas efémeras ou afastadas dos espazos convencionais de exposición. O
que nun principio non eran máis que reliquias de accións artísticas (pero tamén a única
maneira de facer que aquelas tiveran presenza permanente no contexto artístico), vai
gañando protagonismo ata converterse nun fin en si mesmo, ata que as fotografías
acadan valor de obxectos artísticos e superan a condición de medio auxiliar para a arte.
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Rauschenberg, Edward Ruscha e Andy Warhol. Se ben non se trataba en ningún caso
de fotógrafos en sentido estrito, si podemos falar de artistas nos que a fotografía tiña
un papel clave. Con todo, as imaxes que podían verse nesta exposición distaban moito
do canon de arte fotográfico que o propio MoMA tiña establecido a partir de Newhall:
eran imaxes que amosaban pouco interese polo virtuosismo da técnica fotográfica,
máis próximas ao amadorismo e aos medios de comunicación de masas que á tradición autónoma da arte fotográfica e, pode que tamén por todo isto, máis próximas
á maioría das prácticas sociais nas que a fotografía se estaba ensartando. No marco
dun incipiente posmodernismo, podemos ver esta aposta como un primeiro exemplo
de superación (oficial) da estreita marxe do canon da fotografía moderna, o principio
da fin da presunta autonomía do medio para abrilo a prácticas híbridas e influencias
culturais diversas. Por outra parte, en Pictures (Artist Space de NY, 1977), os traballos
de Jack Goldstein, Philip Smith, Robert Longo, Troy Brauntuch e Sherrie Levine dan
conta da importancia do medio fotográfico na liña das propostas críticas que ven neste
medio unha ferramenta privilexiada para o socavamento dun paradigma (modernista)
de práctica artística aurática e dun modelo de autoría aínda claramente romántico. Se
do que se trataba era de facer unha crítica dos sistemas de representación hexemónicos, a fotografía era o inimigo e aliado perfecto, como tamén o era para desmontar o
modelo clásico de autoría, a separación elitista entre alta e baixa cultura, ou a arbitraria
segmentación de medios artísticos «puros».
En paralelo a estas exposicións de referencia, os artistas do Pop, do fotorrealismo, ou
casos como o de John Baldessari, irán construíndo novos usos da fotografía no espazo
lexitimado da arte contemporánea.

O que se fai evidente neste punto é que unha parte da fotografía tería entrado na arte
pero sería aquela parte máis afastada do paradigma moderno (ou bressoniano, para ser
Esta vía de introdución da fotografía tivo os seus fitos de lexitimidade. Un dos primeimáis precisos). Neste terreo da fotografía introducida na arte e xa nos anos 80, poderían
ros puido ser a exposición comisariada por Harald Szeeman en 1969 When attitudes
destacarse os nomes de Sherrie Levine, Cindy Sherman, Richard Prince, Barbara KruBecome Form. Nela amosaban o seu traballo artistas de tendencia conceptual (Dan
ger, Louise Lawler, Hiroshi Sujimoto ou Yasumasa Morimura, moitos deles practicando
Graham, Edward Ruscha, os Becher...), afastados das prácticas pictóricas e que emunha crítica da representación (fotográfica) que tamén é o centro no traballo do catalán
pregaban a fotografía como documento, deconstruíndo as súas funcións e rexeitando a
Joan Fontcuberta.
orixinalidade que si reclamaban os fotógrafos-autores. Para estes artistas conceptuais,
o que comunicaba era o proxecto no seu conxunto, non as fotografías en particular.
Máis fotógrafos pero tamén considerados artistas serán Andrés Serrano, Robert
Outras exposicións nas que se consolidou a entrada da fotografía na arte contemporáMapplethorpe, Larry Clark e Nan Goldin. Esta última, xunto con algúns compañeiros
nea foron a Documenta 5 (Kassel, 1972, tamén comisariada por Szeeman e tamén con
de xeración (a coñecida como Escola de Boston) prefiguran un interese polo ámbito da
grande presencia da arte conceptual e do soporte fotográfico), The Extended Document
intimidade que terá grande protagonismo
(George Eastman House, 1975), exposición onde aparecían xuntas as
fotografías de artistas conceptuais e as de fotógrafos máis tradicio- 16 No mesmo foco das críticas posmodernas habería que situar os seus su- ao longo dos anos 90, no que serán tacesores no MoMA, Edward Steichen e John Szarkowsky.
nais, ou a Documenta 6 (1976), onde Evelyn Weiss inclúe un espazo 17 RIBALTA, Jorge (ed.), Efecto Real. Debates posmodernos sobre fotografía. mén frecuentes as propostas vinculadas á
fotografía.
autónomo para a fotografía contemporánea (no que aparece fotografía Gustavo Gili, Barcelona, 2004, pp.20-22.
do s. xix, xunto coa de autores como Edward Ruscha, Dan Graham, 18 Panteón que implicaba a canonización de Stieglitz, Weston, Evans, Adams,
Strand e a lexitimación do estilo e tradición da straight photograpy.
Jan Dibetts ou os Becher). Noutro plano cómpre destacar Mirrors and 19 BAQUÉ, Dominique. La fotografía plástica. Un arte paradójico. Gustavo Gili, No caso dalgúns destes autores preséntase
Whindows (MoMA, 1977), que incluía traballos fotográficos de Robert Barcelona, 2003 / ROUILLÉ, André. A fotografia. Entre documento e arte con- a dificultade de separar fotógrafos de artistemporánea. Senac, São Paulo, 2009.
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tas (que empregan a fotografía), non tanto porque teñamos aquí unha vontade clasificadora senón porque estes autores son reclamados (con vontade de exclusividade) por
ámbitos institucionais e discursivos diferenciados: o que entende a historia da fotografía
como unha liña paralela á da arte e o que entende a arte (contemporánea) como un lugar
no que supostamente non existen barreiras de xénero, disciplina ou técnica, pero que continúa a usar con frecuencia estas variables para regular un implícito dereito de entrada.
Esta dificultade deuse tamén con artistas de liña politizada (podería dicirse que de
tradición marxista) como Martha Rosler ou Allan Sekula que, aínda que están xa plenamente admitidos nos circuítos da arte, puideron padecer en certos momentos esas
restricións de acceso. Máis dificultades neste senso xerou a tendencia de fotografía
documentalista e crítica (co contexto social pero tamén co propio medio) que xurde nas
illas británicas na década dos 80. Autores como Karen Knorr, Paul Graham, John Davies
ou Martin Parr20 foron tardiamente admitidos nos circuítos da arte contemporánea e
(tal vez pola súa propia vontade) en certos casos manteñen certas distancias coa súa
completa identificación neste terreo.
Para o mundo da arte non houbo así e todo grande problema para admitir a corrente da
fotografía alemá que parte da referencia dos Becher (e da súa docencia na Academia
de Belas Artes de Düsseldorf): Thomas Ruff, Andreas Gursky, Thomas Struth ou Candida
Hofer atópanse entre os artistas-fotógrafo máis cotizados no mercado da arte, aínda
que exista certo paradoxo no feito de que a concesión do premio de escultura da Bienal
de Venecia do 1990 aos Becher se tome como símbolo da confirmación canónica da dilución dos xéneros, cando tanto eles coma os seus discípulos traballan exclusivamente
con fotografía. Neste mesmo senso resulta tamén paradoxal o caso do neopictorialismo
posto que, a pesar dos seus constantes intentos por artistizar a fotografía, con manipulados directos e copias únicas, que tentan anular a condición reproducible da fotografía
e rescatar a marca do artista, autores como Joel Peter-Whitkin, os Stand Twins ou Paolo
Gioli pareceron quedar ao outro lado desa liña de acceso, identificados cun ámbito de
fotógrafos-fotógrafos.

Ao lado de todos estes artistas que empregan a fotografía como medio preferente
(cando non único) habería que situar os casos de artistas que a empregan entre outros
medios. Nesta liña acostúmase citar a Gerhard Richter, Christian Bolansky, Gilbert &
George, Fischil & Weiss...
No caso español a permeabilidade e desdebuxado das fronteiras entre o fotógrafo e o
artista multidisciplinar fanse patentes (xa máis ben nos anos 90) en autores como Daniel Canogar, Luís Contreras, Ana Teresa Ortega, Jorge Ribalta, Eduardo Cortils, Chema
Madoz, Marc Viaplana ou Mabel Palacín. É tamén a partir dos anos 90 cando algúns
dos fotógrafos-fotógrafos que comezaron a súa actividade en circuítos separados dos
da arte contemporánea poidan entrar plenamente no campo das artes plásticas. Máis
recentemente (aproximadamente co cambio de milenio) tamén algúns fotógrafos que
nunca pretenderon facer arte (profesionais de diversos ámbitos) serán desprazados ao
campo da arte por outros axentes con capacidade de lexitimación dentro do mesmo.
Con todo, a pesar destas recentes migracións, non podería falarse de dilución das
fronteiras (de xénero ou de campo), ou dunha integración real dos espazos sociais da
fotografía e das artes plásticas, pois sería tan inxenuo e simplificador pensar que todas
as prácticas artísticas contemporáneas son equivalentes, como esquecer que toda migración supón traspasar fronteiras.
Tal suposta integración e perda de fronteiras implicaría un status similar dos autores
que empregan a fotografía respecto dos que empregan outros medios, pero tamén a
presenza de ambos nas mesmas institucións. É neste punto onde se amosa máis claramente que a integración foi parcial: algúns autores que empregaban a fotografía, que
se reclamaban como fotógrafos e tiñan como referencia un discurso (e unha historia)
da fotografía como medio autónomo teñen abandonado ese espazo e discurso para
integrarse no da arte, e outros mantéñense naquel primeiro ámbito específico.
Cando se dan, eses desprazamentos ou migracións acostuman a producirse cara o
campo da arte, raras veces en dirección oposta. Hai casos de artistas plásticos que
realizan traballo comercial en campos que non son o da arte, pero isto non pon en
perigo a súa calidade de artistas e a súa situación no campo correspondente. Porén,
para o fotógrafo que permanece na idea do medio autónomo (e no campo da fotografía
autónoma), a cuestión profesional é problemática. Terá que desvincular o seu traballo
(ou unha parte) do mundo profesional porque senón podería perder calquera lexitimidade como artista e que o cualificativo de fotógrafo que pode reclamar acabe levando o
apelido de profesional coa conseguinte baixada de valor dos seus produtos.

Tampouco houbo no contexto da arte contemporánea moitas dúbidas cos autores que
empregan diversas estratexias de escenificación fotográfica, ben sexa nunha liña de
fotografía narrativa con influencias cinematográficas (Jeff Wall, Gregory Crewdson, Tracey Moffat), as tipicamente posmodernistas estratexias de simulación de roles ante
a cámara (os mencionados Sherman ou Morimura), a construción e fotografado de
maquetas (Thomas Demand, James Casebere) ou a escenificación con figuras e bonecos (David Levinthal, Laurie Simmons ou Paolo Ventura). Outro caso paralelo sería
Tamén cómpre apuntar que cando a migración se produce dende abaixo (de fotógrafo
o dos autores ou autoras que empregan a tecnoloxía dixital para xerar realidades ex
a artista) acostuma a implicar un cambio de espazo e valoración social
nihilo, deixando totalmente á marxe a idea
20 Faise relevante chamar aquí a atención sobre o feito de que moitos destes
de calquera tipo de captura fotográfica autores fosen prácticamente descoñecidos no Estado e que moitos tiveran as pero a relación coa fotografía dende arriba, a dos autores xa situados
(Nancy Burson, Azid+Cucher ou Keith Co- súas primeiras exposicións en España no ámbito da Fotobienal de Vigo, onde de partida dentro do campo das artes plásticas, non acostuma a suas propostas contemporáneas de documentalismo fotográfico tiveron unha pre- poñer tal cambio, aínda no caso dalgúns autores novos que se moven
ttingham).
sencia destacada (os tres mencionados pasaron pola Fotobienal).
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entre o campo das artes plásticas e o da fotografía profesional. Así mesmo, tamén
haberá fotógrafos-autores que oscilen entre o campo da fotografía autónoma (de autor)
e a profesional, manténdose fóra do campo das artes plásticas.
Neste relato chegamos ao barullo da fotografía contemporánea, supostamente integrada no campo da arte pero mantendo unhas fronteiras que axentes externos se esforzan en traspasar, un terreo enmarañado no que conviven axentes con moi diversos
posicionamentos, intereses e prácticas. Un dos aspectos que cómpre precisar aquí é o
que entendemos con ese adxectivo de «contemporánea» que se asocia agora á fotografía, cando é evidente que nin toda a arte que se fai na actualidade nin toda a fotografía
aceptada hoxe como arte son «contemporáneas».

Pero, que é iso de contemporánea?
No intento de definir con precisión o ámbito do contemporáneo, Renato Roque21 comeza buscando a definición desa arte que chamamos contemporánea. Este autor atopa
que hai definicións temporais da mesma que a designan como a arte posterior á Segunda Guerra Mundial (ás veces posterior aos 60), por ser este o período histórico co
que traballan os museos de arte contemporánea. Con todo, eses mesmos museos non
estarían dispostos a aceptar calquera tipo de arte realizado a partir daquelas datas, polo
que é neste punto onde Roque opta por unha definición de arte contemporánea como
estilo, non aplicable a toda a arte que se produce na actualidade (entendida a actualidade de xeito máis ou menos extenso), senón a aquela que inclúe un pensamento sobre
a propia arte ou unha análise crítica da teoría visual. A arte contemporánea así definida
non buscaría a novidade nin o chocante, senón o cuestionamento da linguaxe empregada e a súa lectura. Esta definición sería, en palabras do propio Roque, a seguinte:
«Movimento» artístico muito preciso, que aparece na 2ª metade do século xx e que
se caracteriza pelo cuestionar da própria arte e de um conjunto de valores concretos
que lhe poden ser associados. ... (autoria, valor, beleza, originalidade, etc.).22
Poderíamos falar incluso dunha non-arte ou antiarte que parece aliñarse tanto coa
posmodernidade crítica como tamén con autores que entenden a modernidade como
proxecto inacabado.23
Este movemento conviviría con outros no campo das artes plásticas e
este é o motivo polo que non nos limitamos aquí a unha definición meramente nominalista: non todas as prácticas incluídas dentro do campo
das artes plásticas poden ser cualificadas de arte contemporánea (na
definición formal de Roque) como non toda a fotografía incluída dentro
dese campo se pode cualificar de contemporánea. Incluso se postulásemos un subcampo da arte contemporánea (como unha especializa-
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ción do das artes plásticas), non toda a fotografía nel incluída podería ser cualificada
de contemporánea. Pensemos nun exemplo próximo: pode dicirse que a obra de Virxilio
Viéitez está plenamente ensartada dentro do circuíto da arte contemporánea, expúxose
en feiras de arte e en centros de arte contemporánea, pero só nese sentido ou tentando
empregar unha metáfora sobre a súa vixencia se pode cualificar de contemporánea.
É por isto que non podemos afirmar que a fotografía contemporánea sexa toda aquela
acollida no campo e/ou no circuíto da arte contemporánea aínda que, evitando irnos
ao outro extremo, cara o formalismo, tampouco podemos dicir que toda a fotografía
que cumpra coa definición de Roque sexa sempre fotografía contemporánea. As dúas
condicións son necesarias pero non suficientes: se a fotografía cumpre con aqueles
parámetros de non-arte pero permanece fóra dos circuítos da arte contemporánea,
poderá ser unha práctica contemporánea pero non é socialmente entendida como arte,
e se a fotografía que entra naqueles circuítos foi realizada baixo premisas en absoluto
contemporáneas, tampouco podería cualificarse propiamente de fotografía contemporánea. Isto último sería, como se apuntou co caso de Virxilio, o que sucede nos desprazamentos dos fotógrafos (artísticos ou non) cara o campo da arte contemporánea
e que, segundo o que acabamos de expoñer, non se limitan á situación dun autor nas
institucións axeitadas senón que tamén (entre outras operacións) implican a articulación
dun discurso contemporáneo sobre ese autor.
Tendo en conta os casos de desprazamento de campo (social) e lexitimación (social
pero tamén formal) pode postularse que, dentro da arte contemporánea, atopamos dúas
liñas básicas de prácticas fotográficas, por unha banda as que poden ser cualificadas
propiamente de fotografía contemporánea, aquela liña de uso da fotografía iniciada
polos artistas a partir de finais dos 60, que a empregan como unha ferramenta axeitada
para a realización desa antiarte que se buscaba, e, por outra banda, a liña que non depende dos autores senón dos comisarios ou outros axentes, que elixen e designan como
contemporáneas algunhas prácticas fotográficas que non poderían ser cualificadas estritamente como tales. Podería haber unha terceira liña que sería a de aqueles autores
que mudan as súas prácticas e discursos adaptándose en certo grao ás esixencias do
campo da arte contemporánea (os fotógrafos que se converten en artistas, cambiando
de xogo e de regras).

Podemos entender que, por calquera desas vías, algunhas prácticas fotográficas mimetizáronse coas das artes plásticas (ou dentro do seu campo) pero tamén podemos
ver que existía certa oportunidade de parte
21 ROQUE, Renato. Fotografía e Curadoría – Queijo curado é outra cousa. The
do campo da arte para acollelas. A oportuPortfolio Project. Colecção Reflex, 2012.
nidade foi discursiva pero tamén material
22 Renato Roque, ibid, p.14.
23 Esta sería a posición do teórico da fotografía Jean-François Chevrier (v. (ou, en moitos casos, directamente econóCHEVRIER, Jean-François. La fotografía entre las bellas artes y los medios de
mica). A oportunidade discursiva ten que
comunicación. Gustavo Gili, Barcelona, 2007) ou do consagrado artista-fotógrafo Jeff Wall (v. o artigo Señales de indiferencia: Aspectos de la fotografía en ver cos lugares argumentais habitualmente
el arte conceptual o como arte conceptual en PICAZO, Glòria e RIBALTA, Jorge
empregados na arte contemporánea, como
(eds), op. cit., p.217.
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a mestura de medios, o cuestionamento da autoría e do obxecto artístico, a reivindicación dos microrrelatos, o valor que acadan os documentos, o emprego de alegorías, as
citas á baixa cultura, a politización das propostas ou a referencia a modelos de actividades non artísticas (publicidade, prensa, moda, etc). Todas elas son cuestións nas que
a fotografía pode xogar un papel importante, forman parte das problemáticas vixentes
dentro do campo da arte contemporánea e, polo tanto, do horizonte das prácticas lexítimas (e lexitimadas) dentro do mesmo. Con todo, isto non quere dicir que os enumerados
sexan temas máis artísticos, nin sequera, temas hoxe considerados artísticos, senón
valores promovidos segundo o outro tipo de oportunidade polo que a fotografía encaixa
no campo da arte contemporánea, a oportunidade material ou económica, segundo
expresa claramente Laura González Fortes:
La artisticidad como tal, no existe. Existen valores que, según el contexto, promueven una artistificación por parte de los autores o los organizadores de exposiciones.
La fetichización de las obras es necesaria como factor de conversión de éstas en
objetos de consumo.24

Estas dinámicas de toma de posición fanse patentes para o noso caso (e entre outras
manifestacións) no uso dos termos artista (que usa a fotografía) e fotógrafo, non xa por
un intento de describir realidades senón por un acto de marcado de fronteiras, filias
e fobias entre o nativo do campo da arte que usa a fotografía e o fotógrafo que quere
facer arte dentro do seu medio específico (e que se separa do artista multidisciplinar
pero tamén do fotógrafo profesional).
Aquí pode ser interesante apuntar unha serie de cuestións polémicas ou temas de
fricción habituais nestas tomas de posición. Aínda que delimitar estes temas non deixa
de ser un artificio ou abstracción que non ten correspondencia con ningún caso concreto, pode ser unha ferramenta útil para detectar algunhas claves nas que se manifesta a situación (social e discursiva) dos distintos autores. Sen pretender constatar a
existencia dun debate concreto, limitámonos daquela a propoñer algúns elementos de
observación.26

Algúns tópicos que non o son tanto (que diría Fontcuberta)
Isto pode valer tanto para a fotografía dos autores nativos do campo das artes plásticas, como para os autores que entran nel modificando as súas prácticas, ou os
que son convertidos en autores e introducidos nese campo por outros axentes. En
calquera dos casos, a fotografía tería amosado unha grande capacidade de adaptación a contextos diversos. Lembrando a anécdota histórica de Roger Fenton coa que
comezamos, a fotografía pode funcionar en moi diversos réximes de práctica, con
diverso significado e valor segundo o contexto no que se integre. De novo segundo
Laura González Fortes:

Primeira cuestión polémica e eixo de distinción: a autonomía da fotografía (respecto
das outras artes). Entorno a esta cuestión cómpre sinalar que os autores que se reclaman como fotógrafos (e, por tanto, que se identifican coa súa posición no campo
da fotografía autónoma e en oposición ao das artes plásticas), afirman a existencia
dunha linguaxe específica da fotografía. Á inversa, todos os que ven a fotografía como
un medio máis entre outros, que pode ser utilizado ou non segundo o proxecto no que
se traballe (os que se sitúan no campo das artes plásticas) nunca se definen como
fotógrafos e reclámanse como artistas ou, de xeito máis específico, como artistas que
usan a fotografía (isto é válido incluso para os que só empregan o medio fotográfico e
Sobrará cualquier explicación de su conexión con el Arte o la Ciencia: tal asociación
non realizan unha práctica claramente multidisciplinar). Tamén é frecuente que os que
se sobreentenderá de manera tácita a través del canal de distribución que se escoja
se definen como artistas vexan o discurso da especificidade dos medios como algo antipara ese medio. Si la fotografía se integra a la prensa, la tecnología o la investigacuado, mentres que os fotógrafos verán nos artistas, entre outras cousas, unha falta de
ción, funcionará como Ciencia; si, en cambio, se contempla dentro de un contexto
oficio que enlaza con outro dos puntos de fricción entre eles, a profesionalidade. Para
museístico, funcionará como Arte; y si, finalmente, se distribuye a través de canales
25
os fotógrafos, será a mestura de medios o que agoche esa falta de profesionalidade. O
políticos y/o publicitarios funcionará como Ética.
artista multidisciplinar faría de todo pero non tería coñecementos profundos sobre nada
e, como resulta obvio cando se defende a especificidade do medio, a súa técnica tería
O que vale para caracterizar a polivalencia da fotografía e as súas variacións de signifique ser dominada para posibilitar a expresión do autor. Non é daquela nin casual nin escado e valor segundo o canal de distribución no que se integre vale tamén para caractraño que os fotógrafos amosen moita máis preocupación técnica que os artistas. Esta
terizar o distinto significado e valor que outorgan á fotografía os moi diversos axentes
preocupación amósase con frecuencia asociada ao citado valor da profesionalidade
que a empregan (ás veces de xeito moi similar pero con discursos opostos). Non será
pero, a pesar do que nalgún discurso particular se pretenda, non debemos presupoestraño que, en función da situación obxectiva na que cada axente se atope, amose
ñer falta de profesionalidade por parte dos artistas senón, máis ben, a
sentirse identificado cos valores propios do
24 GONZÁLEZ FORTES, Laura. Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?. pertenza a distintos ámbitos profesionais, situados en distintos campos.
campo no que se ubique pero, sobre todo,
Gistavo Gili, Barcelona, 2005, p.233.
que amose un rexeitamento máis ou me- 25 Ibid, p. 107
nos explícito dos valores dos campos dos 26 A delimitación destes temas está baseada nas entrevistas persoais a dife- De calquera xeito, o concepto de profesión agocha na súa etimoloxía
rentes axentes vinculados á fotografía e á arte galegas, realizadas con motivo
un sentido que se aproxima ao do verbo «profesar» ou, directamente
que quere distanciarse.
da tese de doutoramento do autor deste mesmo artigo á que xa se fixo mención.
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ao concepto de «fe» (crenza, sexa ou non relixiosa): a acción profesada (o oficio) ten un
carácter voluntario e unha implicación afectiva (polo tanto, de interiorización subxectiva)
así como a súa compoñente de fe, tanto no que se refire á crenza persoal coma á crenza
institucionalizada e regulamentada. Acláranse así aspectos da profesionalidade que,
para o caso de quen se declara fotógrafo (fotógrafo-autor) implicarían que se exerce
un oficio de xeito voluntario e continuado, cunha inclinación afectiva e identificación
persoal, pero tamén cunha fe que o obriga a esa identificación e a cumprir coas normas
institucionalizadas para a súa actividade.
Todo profesional pode ser un artista (pola mestría na súa actividade) pero iso non significa que sexa un artista profesional, e o artista tamén profesaría a súa fe, pero sería
a doutra orde relixiosa, a crenza e os valores doutro campo. En ambos os casos, aínda
que se tratase dunha fe escollida, tivo que ser forxada e afianzada en longos anos de
formación e práctica, e a formación (entendida nun sentido amplo e non limitándose á
regulamentada), non o esquezamos, é o que ensarta a cada axente no espazo social
da súa profesión pero tamén no espazo discursivo da mesma: outórgalle un sistema de
crenza e de valores, uns criterios, un horizonte de posibilidades dentro do que tomará as
súas opcións profesionais (e de vida). A formación fotográfica que un autor teña recibido
definirá daquela o horizonte do que este autor pode facer (ou cre que pode facer, que
para o caso é o mesmo) coa fotografía. Non é estraño daquela que os axentes formados
en facultades de belas artes tomen posición (no seu discurso e práctica) dentro do
modelo multidisciplinar e vexan a fotografía como un medio lexítimo pero entre outros,
cos que pode coexistir ou mesturarse.
Neste punto, tanto a formación como a práctica ou discurso contribúen a definir o modelo de autoría no que cada axente se apoia, outro punto de separación entre artistas
que usan a fotografía e fotógrafos. Se a autoría do artista lle vén dada pola súa posición
no campo das artes plásticas (e, por tanto, non ten que reclamala, e incluso se pode
permitir cuestionala), o fotógrafo ten a difícil tarefa de reconciliala coa connotación de
obxectividade asociada ao medio que emprega. Se o artista nega a autoría ou a subxectividade, segue facendo arte porque a súa posición dentro do seu campo permítelle este
sobreentendido pero, para o fotógrafo, e tendo en conta a multitude de actividades non
artísticas nas que se aplica o medio fotográfico, negar a autoría ou a subxectividade
converteríao nun operario (algúns incluso chegaron ao extremo de reclamar esta condición27). Converter a obxectividade en estilo (persoal) redime deste perigo de abdicar
como creador, condición e aspiración asociada ao artista que cristaliza no s. xviii pero
estivo dalgún xeito sempre presente nas premisas da arte occidental, como lembra
Rosalind Krauss:
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Dende este modelo (romántico), a arte sería produto mental dun xenio creativo. Tal é
o concepto de autoría que mantén a modernidade e que, a falta de instancias alleas
de lexitimación (o cliente xa non tiña a razón), fai que os artistas modernos comecen a
construír un discurso para xustificarse e avalar a súa identidade. Así e todo, non habería
que ver aquí unha crise existencial ou de fe senón a perda de referencias que puido
conlevar ao abandono dun campo de produción (próximo á artesanía especializada) e á
construción dun novo e dos seus sistemas de valor.
O autor non se afirma daquela no absoluto senón en relación ao ámbito social que o
pode acoller como tal. Volvendo sobre a teoría de campos de Bourdieu, para entrar no
xogo do campo da arte, o aspirante a artista terá que pasar por un proceso de aprendizaxe para coñecer e respectar as regras vixentes nese xogo, ou, máis aló, terá que
interiorizalas de tal xeito que se convertan en disposicións subxectivas (desexos, aspiracións e expectativas). Isto é o que Bourdieu define como habitus (conxunto ou combinación do oficio e das crenzas dese campo). Estas regras funcionarán como un sistema
de esquemas xenerativos que producen estratexias de acción propias do campo. Os
xogadores só teñen que deixar actuar ao seu habitus, satisfacendo sen darse conta as
esixencias do campo, como se todo fose desinteresado ou elección subxectiva (aquí é
onde as filias e fobias cobran un sentido que non se limita á pura opinión subxectiva).
A posición (obxectiva a pesar das aparencias) que cada autor adopta, ou a posición na
que outros axentes o sitúan respecto do campo da arte, establecerase por oposición
á doutros autores dentro do mesmo ou noutros campos. O campo no que se aspira a
acadar posición, para o noso caso, a posición que acaden na campo da arte contemporánea os autores que empreguen a fotografía, definirá un horizonte de expectativas
do que poden acadar. En definitiva, os produtos que este autor xere serán entendidos
ou non como arte e o propio autor será entendido ou non como artista en función da
posición que acade dentro do campo da arte e pola súa capacidade para facerse recoñecer dentro da mesma.

O valor dos produtos dese axente dependerá tamén da crenza pero esta tería un carácter máis social e operativo que transcendente. Tal valor, outorgado aos produtores de
arte, e, a través da case máxica firma do artista, outorgado tamén ás súas obras, explica
en parte como os produtos de diferentes campos poden ter moi distinto valor. Non é estraño daquela que os desprazamentos dun campo a outro tendan a producirse cara o da
arte, de produtos moito máis valorados. Como temos visto, isto implica adoptar a ética
do campo no que se aspira a entrar pero tamén a estética ou incluso a cosmética dos
produtos dese campo. Aquí é onde se reflicte outra das distincións e polémicas entre
fotógrafos e artistas, a da ética (profesional): os primeiros gardarán fidelidade (ás veces
moi afectiva) ao medio fotográfico, mentres os artistas que o empregan porano con
La interioridad del artista vista como el lugar de la conciencia de sí, básicamente
diferente del mundo de las apariencias, es una de las premisas 27 Véxase, por exemplo a reivindicación da fotografía profesional no grupo frecuencia en cuestión. Isto non quere dicir
para nada que os artistas que empregan a
del arte occidental, la diferencia fundamental que funda todas las AFAL.
28 Rosalind Krauss, en KRAUSS, Rosalind. Lo fotográfico. Por una teoría de
fotografía non teñan unhas normas morais
demás diferencias.28
los desplazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p.224.
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positivas ou, dito doutro modo, que non teñan unha ética profesional. Un dos aspectos
nos que máis claramente se reflicte esta ética dos artistas é na limitación das edicións
fotográficas: non respectalas será tomado polos outros axentes do campo case como
unha afronta moral (especialmente polos galeristas e coleccionistas), pero este será un
punto no que os fotógrafos non se sentirán tan concernidos.
Se temos falado da maior preocupación pola técnica fotográfica nos fotógrafos que nos
artistas, podemos dicir que este é outro punto onde a ética (profesional) se convirte
en estética. Será frecuente atopar como os axentes que se reclaman como fotógrafos
deploran os malos acabados dalgunhas grandes fotografías que poden atoparse en
museos (o pixelado será un defecto especialmente irritante para eles: ética do acabado
pero tal vez tamén ética da veracidade). Tampouco podemos deducir disto que o artista
non teña a súa ética do acabado pois, aínda que pouco definida, pode concretarse na
tendencia aos grandes formatos, o uso da cor e, en xeral, a todo aquel trazo formal que
achegue a fotografía aos displays doutras artes plásticas e especialmente da pintura29.
É importante dicir tamén que, para que este tipo de produción sexa posible, non será
xa o autor quen realice as copias senón un laboratorio especializado, o que tampouco
será ben visto (eticamente) polos fotógrafos-fotógrafos máis tradicionais, partidarios de
realizar persoalmente o proceso dende a toma ata a copia final.

ránea galega, que se corresponderían tamén con tres xeracións de artistas galegos30
aos que poden asociarse prácticas e discursos diversos, pero que tamén coinciden
con diferentes estadios do contexto no que estes artistas se moveron (sobre todo no
que se refire ás infraestruturas adicadas á arte). Nos extremos dese marco temporal
atopariamos, respectivamente, o período da xeración de Atlántica (e da escaseza de
infraestruturas) e o dos artistas formados na Facultade de Belas Artes de Pontevedra
(unha infraestrutura máis dentro dun panorama da arte con maior dotación). No período
intermedio, que pode establecerse entre 1984 e 1994, e que coincidiría co que se veu
denominando como postatlantismo 31, non podemos falar propiamente dunha xeración
senón dun conxunto de casos máis ou menos illados que se suceden en diversos momentos (así como do comezo da era dourada na creación de infraestruturas culturais).
Nas comunidades de artistas e doutros axentes da arte que foron acadando visibilidade nestes períodos fóronse marcando distintos modos de relación entre a arte e a
fotografía. Na xeración de Atlántica, concentrada nos xéneros artísticos tradicionais, as
prácticas fotográficas non terán cabida no espazo de visibilidade ocupado polas artes
plásticas (certo é que a arte visible non era a única pero eclipsou calquera outra manifestación). En paralelo aos artistas de Atlántica, actívase unha xeración de fotógrafos
nados fundamentalmente nos anos 50 e que comezan a ter certa visibilidade a comezos
dos 80, pero tendo que moverse en circuítos separados dos das artes plásticas e implicitamente minusvalorados respecto das mesmas.

Mentres tanto, en Galicia que?
Falar das relacións e distanciamentos entre fotografía e arte ou entre fotógrafos e artistas que usan a fotografía xa ten pertinencia para a situación á que está destinado este
texto, nunha publicación vinculada ao Outono Fotográfico 2013, pero cómpre ser agora
menos xeneralistas e falar do contexto máis próximo, o da arte e da fotografía galegas
e a relación entre as mesmas.
Para unha maior pertinencia deste escrito
no contexto ao que se dirixe, tentaremos
dar a partir de agora prioridade aos feitos
que atinxan máis directamente ao Outono
Fotográfico (OF), comezando por definir
como marco temporal desta parte do noso
relato o que abrangue dende o principio
dos anos 80, momento no que xurde o OF,
ata a actualidade, cando aínda segue activo despois dun período de cambios profundos na súa estrutura.
Dentro deste marco temporal, cómpre establecer tres períodos da arte contempo-

Na difusa xeración postatlántica, anterior á chegada dos artistas saídos da Facultade
de Belas Artes de Pontevedra, haberá casos algo dispersos de incorporación da fotografía a unha práctica multidisciplinar, como un medio máis que pode ser empregado
dentro dese modelo de práctica. En paralelo a esta xeración de artistas, os fotógrafos
que comezaran a súa actividade nos 80 permanecerán en ámbitos separados da arte
contemporánea, aínda que comezarán xa algúns contactos e comezará tamén a haber
casos nos que expoñan xuntos artistas e fotógrafos.

29 Pode verse, no noso contexto máis próximo, como os dous fotógrafos galegos que se introduciron máis claramente no campo das artes plásticas, Vari
Caramés e Manuel Vilariño, pasaron do branco e negro á cor e aumentaron o
tamaño das imaxes ata os formatos equiparables aos pictóricos.
30 A división cronolóxica que propoñemos, ademais de basearse en fitos
concretos, coincide coa establecida no proxecto expositivo e editorial Afluentes,
que presenta unha revisión da figuración na arte galega (aínda que se convirte
nun repaso xeral á arte galega) dende o 1968 ata o 2013, dividido en tres
exposicións co seus correspondentes catálogos que establecen como cortes
temporais os períodos 1968-1980, 1980-1994 e 1994-2013. A cronoloxía da
segunda etapa fora tamén proposta por Alberto González-Alegre no seu texto
do catálogo da exposición Sen Xeración (Auditorio de Galicia, 2006. Exposición
comisariada por David Barro e catálogo editado por Dardo DS).
Cómpre apuntar tamén que, en paralelo a estas agrupacións máis ou menos
xeracionais, están traballando outros artistas non carentes de relevancia.
31 Para referirse aos artistas que acadan visibilidade nese período téñense
empregado as denominacións de artistas posatlantistas, periatlantistas ou sen
xeración, segundo González-Alegre lembra no catálogo xa citado da exposición
que levou por título a terceira destas denominacións.

Na terceira xeración, a dos artistas formados principalmente na Facultade pontevedresa, e que comezan a ter visibilidade a partir da metade
dos 90, faise hexemónico o paradigma multidisciplinar que xa comezara
a ter certa presenza na xeración anterior e que estaba plenamente introducido na súa formación universitaria. Para esta xeración (e de xeito
cada vez máis xeneralizado) a fotografía será asumida xa como un medio
artístico lexítimo, pero, ao cabo, un medio máis.
En paralelo ao comezo de visibilidade dos artistas deste último período,
pero tamén da consolidación en Galicia dunhas novas infraestruturas da
arte contemporánea, algúns dos fotógrafos galegos dos 80 comezarán
a introducirse no campo das artes plásticas, mudando en certos aspectos as súas prácticas e discursos.
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Pode verse que este proceso xeral garda certos paralelismos co acontecido a nivel
internacional: unha situación de partida onde fotografía e arte estaban separados, unha
apropiación da fotografía por parte dos artistas, unha lexitimación destas prácticas e,
finalmente, unha reincorporación de certos fotógrafos ao campo da arte. Con todo, e
máis aló do atraso en todos os procesos históricos que leva consigo a nosa situación
periférica, este proceso de incorporación da fotografía á arte tivo en Galicia certas particularidades. Apuntaremos algunhas delas retomando cun pouco máis de detemento o
relato histórico dos tres períodos e xeracións que temos definido.

1980-1984
O período 80-84 correspóndese coa actividade dos artistas de Atlántica como colectivo, dende a súa primeira exposición (na Casa de Cultura de Baiona, 1980) ata a que
se considera como a súa clausura (no Pazo de Xelmírez de Santiago de Compostela,
1983), trala que o colectivo se disolve (a pesar do cal a influencia dos artistas vinculados a aquel primeiro grande fenómeno de visibilidade da arte contemporánea galega
continúa a ser hexemónica ata ben entrados os anos 90).
No conxunto de obras que representaron e lle deron visibilidade ao colectivo Atlántica, a
fotografía, coma as novas tecnoloxías, estaba completamente ausente, centrando todas
as opcións nos xéneros artísticos máis tradicionais (principalmente pintura e escultura).
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sinalar que algúns destes artistas viñan xa doutras iniciativas colectivas e, a efectos
do emprego da fotografía na arte contemporánea, de entre todas esas iniciativas, faise
preciso mencionar a do Colectivo da Imaxe, formado por Antón Patiño, Menchu Lamas, Jorge Agra e Carlos Berride, cando entran en contacto no ambiente universitario
madrileño de mediados dos 70. A liña básica de traballo deste colectivo era pescudar
unha identidade visual na cultura galega, traballando no terreo do deseño gráfico e
en colaboración con axentes do ambiente cultural galego daqueles momentos (entre
outras actividades, deseñaron portadas para o grupo poético Rompente). O colectivo
chega a participar como tal nunha das exposicións da Plaza da Princesa de Vigo (1977)
pero, co tempo, quedan dúas parellas de traballo: Agra+Berride / Menchu+Patiño. A
primeira delas centrarase no terreo profesional da arquitectura e o deseño e a segunda
integrarase na actividade de Atlántica, centrándose na pintura e abandonando algunhas
propostas experimentais daquel grupo nas que se incluía a fotografía. Aínda que de
existencia efémera, ante a inexistencia doutros casos significativos, a actividade deste
grupo pode ser considerada un precedente da introdución da fotografía nas prácticas
dos artistas contemporáneos galegos.
Pasado este precedente puntual, e en xeral, o interese pola fotografía dos artistas de
Atlántica é bastante lateral, e realizarán a súa actividade dentro de xéneros artísticos
definidos de xeito bastante nítido, non tanto por un atraso ou descoñecemento das propostas multidisciplinais no ámbito internacional senón por unha aposta consciente en
favor deses xéneros tradicionais (nalgún caso tralo abandono doutras opcións), tal vez
por ser o único xeito de produción artística que as daquela moi escasas infraestruturas
da arte galega podían asumir.

A proposta de Atlántica centrarase, en termos xerais, en revisar a tradición autóctona
a través de linguaxes neoexpresionistas, en paralelo ao modelo da transvanguardia
No terreo das infraestruturas culturais, e xa no final deste primeiro dos períodos que
italiana ou do neoexpresionismo alemán e na liña daquela vixente da posmodernidade
temos proposto, cómpre facer mención ao labor do xornalista Luís Álvarez Pousa á
revisionista, ao auxe da pintura e das poéticas locais. Atlántica tiña neste senso unha
fronte da Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia32, que tamén incluíu iniciativas
clara vontade de validación internacional, de situarse dentro da condición posmoderna,
se ben é certo que o estado desa condición era naquel momento propicio ao produto
de apoio á fotografía. En calquera caso, as infraestruturas adicadas á arte contemespecífico que dende aquí podía saír. Nesa vontade de vinculación co lugar específico,
poránea en Galicia serían case inexistentes ata o fin dos anos 80. As exposicións e
os artistas de Atlántica volverán cara os símbolos populares, entendendo por isto os
outras actividades vinculadas á arte que se estaba a realizar tiñan máis que ver coa
da tradición popular, non os do consumo simbólico masivo contemporáneo. Os lugares
vontade e autoorganización dos artistas e outros axentes directamente implicados que
comúns para caracterizar a proposta artística deste grupo de artistas non deberían en
coa existencia de espazos ou programacións estables. Había un que e buscábase un
cambio eclipsar a idea do proxecto (ou os proxectos comúns), dinámicas
como ou onde e isto pode aplicarse incluso
32 Cargo que Pousa ocupou entre o 9 de novembro de 1983 e o 4 de xaneiro
moito máis complexas que as que pode expresar calquera vontade de
ás iniciativas con apoio institucional, para
de 1985. Neste breve período creáronse organismos ou institucións como o
clasificación.
Centro Dramático Galego, a Fototeca de Galicia, prestouse un decidido apoio ao as que era frecuente que se empregaran
cine que estaba comezando a facerse en Galicia e editouse a revista Entregas espazos non destinados a fins artísticos.
de comunicación cultural. O ámbito da imaxe tivo en xeral unha remarcable preAínda que nin sequera en Atlántica se poida falar dun movemento unita- senza na xestión de Luís Álvarez Pousa que, dende a Dirección Xeral de Cultura, Serán as casas da cultura e outros espazos
rio (a pesar de ser o agrupamento de artistas contemporáneos galegos fora tamén responsable do festival Identidades (Vigo, 1984) ou da exposición pertencentes a diversos municipios onde
máis claro ata hoxe), si houbo certo espírito colectivo, situando den- Sete plantexamentos na fotografía galega hoxe (Santo Domingo de Bonaval, teñan lugar grande parte das exposicións
Santiago de Compostela, 1985, vinculada ás actividades da Fototeca de Galicia).
tro do grupo fundador a Antón Patiño, Menchu Lamas, Anxel Huete e Despois do seu período na Xunta, Pousa será tamén responsable da exposición da época. Pensemos na primeira de AtlánGuillermo Monroy e engadindo inmediatamente a Antón Lamazares e fotográfica Miña terra marela, Paneles con imágenes en b/n de una tierra atroz, tica (na Casa da Cultura de Baiona), pero
Francisco Leiro (por sinalar só o grupo máis visible). Con todo cómpre que formou parte da Semana de las Fuerzas Atroces del Noroeste celebrada no pensemos tamén en como o propio Outono
Palacio de la Magdalena de Santander en 1987.
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Fotográfico, que chegaría a converterse nun dos eventos periódicos máis estables da
arte galega, nace na Casa da Xuventude de Ourense, ou, para ser máis exactos (como
detallaremos máis adiante), nace da vontade do responsable daquel centro.
Cómpre advertir, así e todo, que esta comparación entre o comezo da actividade dun
grupo de artistas plásticos e o comezo dunha actividade vinculada á fotografía non tería
naquel momento o mesmo sentido que hoxe. Isto é así por moitos motivos pero, sobre
todo, porque, como xa temos apuntado, o terreo no que tiñan que moverse a fotografía
e os fotógrafos estaba separado do campo das artes plásticas.
Sobre o terreo específico da fotografía galega neste período, se nos 50 e primeiros
60 as agrupacións fotográficas e os concursos foran o camiño dunha considerable
actividade na fotografía galega non profesional, estas dinámicas esmorecen tras este
período, quedando só o Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá (herdeiro ou continuador
da antiga Agrupación Fotográfica Lucense). Chegado ao principio dos 80 onde estamos
situados, as actividades fotográficas non profesionais serán aínda algo esporádicas e
tentarán afastarse da dinámica dos concursos e das agrupacións. Os fotógrafos desta
xeración loitarán por acadar lexitimidade social e artística para o seu medio, obxectivo
para o cal acostumarán a traballar colectivamente e de xeito desinteresado, pois non
existía para eles oportunidade de profesionalizarse nese terreo. Tamén por este motivo,
ante a carencia de infraestruturas para acoller a súa actividade, pero tamén de infraestruturas para a formación fotográfica especializada, estes fotógrafos abarcarán outros
ámbitos profesionais como medio de subsistencia (relacionados ou non coa fotografía)
e terán unha formación fotográfica autodidacta.
A pesar da situación adversa, os fotógrafos desta xeración conseguirían ir construíndo
espazos de visibilidade para o seu medio, aínda que tiveran que ser espazos separados
dos da arte con maiúsculas, onde aínda non eran aceptados ou o eran cunha certa
etiqueta de xénero (menor).
Esta desconexión por ambas as partes non se debeu só ás respectivas vontades de distinción senón tamén á falta de madurez das propostas duns fotógrafos que se atopaban,
na maior parte dos casos, en período de formación e, sobre todo, á citada carencia de
infraestruturas.

ou administrativos), pero a actividade destes fotógrafos mantivo certa cohesión nun
período de 3 ou 4 anos, coa súa manifestación máis visible en dúas exposicións nas
que se presentan como grupo: Novos Fotógrafos Coruñeses 1982 e 198433. Entre os
participantes nesas exposicións estaban Xosé Abad, Vari Caramés, Xulio Correa, Xurxo
Lobato, Xoán Piñón ou Manuel Vilariño (entre outros). As dúas exposicións citadas tiveron apoio do Concello, que máis adiante abriría algunha sala municipal de exposicións
onde a fotografía tamén tería cabida. Outras institucións que, tamén na cidade da Coruña, apoiarían á fotografía serían a Universidade Internacional Menéndez Pelayo ou
o Ateneo. No que se refire ás galerías de arte, naquel período cómpre destacar dúas
especializadas en fotografía: a coruñesa Photocopy (primeira fotogalería galega, 19811982) e a ferrolá Cuartoscuro (dirixida por Manuel Vilariño entre 1982-1984). A estes
espazos sumouse unha rede moito máis informal, dentro da que cómpre citar o pub
O Patacón, no que Vari Caramés era un dos socios, punto de encontro para os máis
diversos axentes da cultura coruñesa e galega e lugar onde se realizaron tamén moi
diversos eventos culturais, moitos deles entorno á fotografía.
En Vigo tamén comeza daquela a actividade de fotógrafos como Manuel Sendón, Xosé
Luís Suárez Canal ou Víctor Vaqueiro. Froito da relación destes fotógrafos cos que se
movían no ámbito da Coruña formarase en 1984 o colectivo Canbranco, que organizará
a 1ª Fotobienal de Vigo, e que, trala súa disolución, dará lugar ao Centro de Estudos
Fotográficos (CEF)34, dende o que se articularon actividades fotográficas que tomaron o
relevo das coruñesas e que veremos máis adiante por ser posteriores ao 84.
Tamén máis adiante analizaremos conxuntamente os tres festivais fotográficos que xorden en Galicia nos 80, a citada Fotobienal de Vigo (1984-2000) a Mostra Fotográfica de
Lugo (1985-1995) e o Outono Fotográfico de Ourense (1983), o primeiro deles en botar
a andar e o único que segue aínda activo. Irémonos detendo de seguido sobre o mesmo
para establecer as súas relacións con outros eventos e feitos fotográficos e tentaremos
agora pechar o relato esquemático do primeiro período da arte contemporánea galega
e das actividades fotográficas que nel se deron definindo algúns trazos comúns dos
fotógrafos galegos dos 80: se atendemos ás súas primeiras imaxes e discursos, atopamos unha lóxica vangardista e o conseguinte afastamento dun pasado, identificado coa
fotografía das antigas agrupacións pero tamén coa fotografía documental dos anos 50.
Esta tamén era a actitude que se manifestaba na revista Nueva Lente e na súa sucesora
Photovisión, ambas citadas como referentes polos fotógrafos galegos desta xeración.

Se falamos das primeiras actividades fotográficas que comezan a acadar visibilidade en
Galicia no principio dos 80, temos que achegarnos á Coruña, onde un grupo de fotóIndo máis á raíz desta actitude e discurso, atopamos unha reclamación constante da
grafos dunha mesma xeración inician unha
especificidade do medio fotográfico (que tería unha linguaxe propia) e,
actividade desvinculada das antigas agru- 33 Estas exposicións tiveron a súa estrea na cidade da Coruña, respectiva- sobre todo, da autoría do fotógrafo (que se expresaría a través desa
pacións fotográficas e das súas dinámicas mente no edificio A Terraza e na sala de exposicións da Casa do Concello. As linguaxe específica). Con todo, cando estes fotógrafos se agrupan en
dúas tiveron itinerancia, chegando a segunda delas a presentarse no Centro
de ocio e competitividade. Non houbo un Cultural Conde Duque de Madrid a finais do 1984.
iniciativas colectivas, a busca de lexitimidade para a fotografía non ten
movemento constituído (non se coñecen 34 No CEF quedarán só os membros vigueses de Canbranco, pero Victor como único fin a súa valoración como medio artístico, senón a súa boa
documentos fundacionais, programáticos Vaqueiro abandonará moi pronto este novo colectivo, que dende 1986 ata a consideración social en xeral (a arte sería só unha das opcións posibles
actualidade estará dirixido por Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal.
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de práctica lexítima). Con todo, isto non sería incompatible coa reivindicación dunha
autoría que, segundo todo o apuntado, se axusta ao modelo da fotografía moderna
(segundo o canon, entre outros, de Newhall e da súa historia da fotografía e dos seus
autores como relato do progreso cara a autonomía do medio). Este será tamén o modelo
de autoría que permanecerá ata a actualidade nas prácticas dos fotógrafos galegos dos
80, aínda que o seu traballo se ensarte en contextos ben diferentes aos que se movían
no seu período inicial e aínda na súa convivencia con outras prácticas fotográficas e
paradigmas artísticos.

1984-1994
O segundo período que aquí referimos abranguería dende o final da actividade de Atlántica como colectivo (aínda que non da actividade dos artistas que formaron parte ou
estiveron relacionados con el) ata a confluencia das primeiras exposicións de artistas
saídos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra e o comezo da programación regular
do CGAC. Será nese terceiro período cando se produza un cambio máis profundo nos
modelos de práctica artística e cando a xeración de Atlántica acabe de ceder a súa
hexemonía, que, porén, aínda se mantén neste período 84-94.
Este segundo será o período postatlántico, no que comezan a ter visibilidade artistas
relativamente illados, e no que algúns deles (aínda que poucos) comezarán a empregar
a fotografía dentro do seu traballo.
As actividades centradas na fotografía serán aínda paralelas ás das artes plásticas. Organizadas principalmente pola xeración de fotógrafos que comezaran a súa actividade
no período anterior, estas actividades fotográficas comezan a ter unha grande amplitude
e repercusión (especialmente os festivais fotográficos da nosa comunidade).
Tanto a actividade dos artistas como a dos fotógrafos será paralela ao momento no
que comeza o auxe na construción de infraestruturas culturais, moitas das cales irán
acollendo a arte contemporánea galega e comezarán tamén a dar cabida á fotografía.
No que se refire exclusivamente aos artistas desta non-xeración postatlántica, terán en
común unhas formulacións máis frías e menos identitarias que as dos seus predecesores. A súa dispersión e individualidade, entre outras circunstancias, puido ter que ver
co feito de desenvolver a súa traxectoria nun momento post-eufórico onde os apoios
institucionais ás artes plásticas eran claramente inferiores ao pasado inmediato35.
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novas xeracións, especialmente os que exerceron ou exercen docencia na Facultade
de Belas Artes de Pontevedra, aínda que anos despois deste período que estamos a
analizar (Xoán Anleo, Berta Cácamo ou Mar Caldas). Tamén estarían desvinculados de
Atlántica artistas coma Jorge Barbi, Antonio Murado, Tono Carbajo, Xosé Artiaga, Xurxo
Oro Claro, Ángel Cerviño, Moncho Amigo, Simón Pacheco, Pamen Pereira ou Enrique
Velasco (tamén aquí reunimos autores con idades diversas).
De entre todos eles, serán Jorge Barbi, Xoán Anleo e Mar Caldas os primeiros en incorporar a fotografía e en facelo de xeito relevante para o seu traballo. No caso de Barbi,
este uso empeza nos 80, adxudicando á fotografía un papel documental de intervencións ou obxectos efémeros (como fora empregado na arte conceptual ou no land-art
dos 70). Tamén dende o principio do seu traballo elaborará un extenso arquivo fotográfico que será orixe de moitos dos seus proxectos, e, máis adiante, realizará traballos nos
que a fotografía teña o papel principal, ata chegar a manipulacións directas da imaxe
que gañan en capacidade evocadora pero perden case na súa totalidade a función
documental. Xoán Anleo empregará a fotografía tamén con diversas funcións, dende a
documental das súas primeiras pezas escultóricas de finais dos 80, ata o protagonismo
da imaxe nas súas fotografías dos 90, pasando pola fotomontaxe a partir de imaxes
procedentes de revistas. Tamén serán distintos usos os que Mar Caldas adxudique á
fotografía a partir de mediados dos 90, dende o rexistro de performances, pasando pola
intervención física nos soportes ata un rexistro da realidade cotiá próximo á instantánea.
Os tres artistas, como xa pode intuírse, manéxanse dentro dun paradigma que anticipa as prácticas da xeración seguinte, a dos formados na Facultade de Belas Artes
de Pontevedra ou con outra formación artística superior, que no caso de Anleo e Mar
Caldas, tamén tiñan recibido fóra de Galicia. (Isto chama a atención sobre a relevancia
da formación universitaria na incorporación das prácticas artísticas multidisciplinares
á arte galega).
Con todo e como se ten apuntado, no período 84-94, as actividades fotográficas aínda
teñen un espazo disciplinar bastante definido e uns circuítos propios. Isto non é aínda tan
diferente no contexto internacional dos 80 e primeiros 90 pois, entre outras evidencias,
este período coincide coa era dourada dos festivais fotográficos (tamén dos galegos).

Lembremos que, nos 80, a fotografía, aínda excluida dos circuítos da arte, precisa canles
de difusión. Os festivais cumprían parte dese papel de visibilización e construción de valor para a fotografía, sen limitarse aos valores artísticos ou á contemporaneidade, senón
tamén coa vontade de recuperar o patrimonio fotográfico e a de achegarse a diversas
prácticas sociais vinculadas coa fotografía: fotoxornalismo, fotografía de publicidade ou
de moda... (nalgúns casos, incluso a fotografía doméstica). Esta diversidade de acheCómpre sinalar que tampouco sería exacto situar a estes autores nun único bloque
gamentos á fotografía pero tamén á societemporal, posto que algúns deles (como Din Matamoro ou Manolo Paz)
estarían máis vinculados á xeración de Atlántica por idade, formulación 35 Segundo afirma David Barro no seu texto de introdución ao catálogo da dade, proporcionou aos festivais fotográfie traxectoria. Outros carecerían dese vínculo e farían de ponte para as exposición Afluentes 80, coeditado polo Concello de Ferrol, Novacaixagalicia e cos un considerable éxito de público. Para
Dardo, 2013, (p24).
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os propios fotógrafos, os festivais eran o principal escaparate, non só pola oportunidade
de presentar o seu traballo nas exposicións senón tamén polos visionados de portafolios
que frecuentemente se organizaban, ademais dos habituais contactos informais.
Se falamos dos casos concretos, a primeira referencia internacional para todos os festivais (tamén para a Fotobienal) foron sen dúbida as Rencontres d’Arles, festival pioneiro
que se celebra anualmente na cidade francesa de Arles dende 196936, mentres que, a
nivel nacional, o máis destacado foi a Primavera Fotográfica de Cataluña37.
En Galicia destacarían a Fotobienal de Vigo (1984-2000), a Mostra de Lugo (19871995)38 e, adiantándose a estes dous, o Outono Fotográfico de Ourense, que comeza
no 1983 cando aínda non había festivais de fotografía en Galicia e apenas algún en
España, aínda que non de grandes dimensións ou repercusión.

a histórica como a contemporánea, pero sempre coa vontade de confrontala coa fotografía internacional. Estas directrices concretáronse cunha grande aposta pola produción propia41 e cunha grande capacidade de anticipación e xestión para traer a Vigo
a fotógrafos e artistas que hoxe se consideran imprescindibles. Estas tamén foron as
directrices do Centro de Estudos Fotográficos, organizador da Fotobienal a partir da súa
segunda edición, e responsable da programación de dúas salas municipais adicadas á
fotografía, a Saa dos Peiraos (1985-1991) e a Casa das Artes (1991-1992), ademais
de realizar unha importante labor editorial especializada na fotografía.
A Mostra Fotográfica de Lugo tivo unha vida máis breve que a dos outros dous eventos nomeados. Tratábase neste caso dun evento organizado polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, herdeiro da antiga Agrupación Fotográfica Lucense. Tal vez por este
motivo, a Mostra tivo un formato máis tradicional que os outros eventos, pero tamén
habería que ter en conta unha situación extremadamente periférica que, dende logo,
non debeu beneficiar ao seu desenvolvemento.

A pesar de ser o único dos tres mencionados que permanece activo, podemos entender
que a orixe do Outono Fotográfico se sitúa
36 Nados da iniciativa de Jean-Maurice Roquette e Lucien Clergue, as Rennaquel contexto no que xurdiron os festi- contres van recibir a colaboración de diversas institucións públicas. O seu prinvais e que lles deu sentido. Non obstante, o cipal obxectivo é reunir e servir de punto de encontro para múltiples axentes
da fotografia (conservadores, coleccionistas, directores de festivais, publicistas,
Outono terá algunhas particularidades que
galeristas, críticos, directores artísticos, editores, etc...). Neste festival dase
o diferencien da maioría dos festivais, que unha grande importancia ao fotógrafo como artista, e organízanse múltiples
tal vez contribuísen á súa supervivencia. actividades pedagóxicas, conferencias, obradoiros, proxeccións e o premio Prix
d’Arles. Cabe sinalar tamén que en cada edición trátase un tema central, acoCentraremos máis adiante estas particu- llendo diversos achegamentos fotográficos ao mesmo. Esta idea será acollida
laridades pero apuntaremos de forma moi tamén pola Fotobienal de Vigo a partir da súa terceira edición.
xeral, e por establecer un contraste cos 37 A Primavera fotográfica xurde no contexto dos movementos de reivindicación dunha política cultural de promoción da fotografía que se producen en
outros festivais fotográficos galegos, que Cataluña tralo fin da ditadura, e foi amparada polo Departamento de Cultura
aqueles se dirixían ao espazo social para da Generalitat de Catalunya (naqueles momentos, Departamento de Cultura e
lexitimar á fotografía, mentres que o Ou- Medios de Comunicación). A primeira edición, celebrarase en 1982 co nome
de «Primavera Fotográfica de Barcelona» con case todas as súas exposicións
tono, case á inversa, emprega á fotografía en Barcelona cidade (agás Terrassa e Martorell). A partir da segunda edición
para a activación social, buscando a par- o festival pasa a denominarse «Primavera Fotográfica de Catalunya» e, finalmente, no ano 1988 quedará como «Primavera Fotográfica» ata a súa última
ticipación da comunidade. Isto non quere edición no 2004.
dicir que os outros festivais non contasen 38 A 1ª Bienal Lucense de Fotografía tivo lugar en 1985 e, tras un paténtese
co público e, de feito, tiveron unha grande (non se celebrou edición no 1987), no 1989 celébrase de novo coa denominación de 2ª Mostra de Fotografía, xa cun carácter internacional que mantería nas
conexión coa cidadanía, pero a propia es- restantes tres edicións: 1991, 1993 e 1995.
pecialización coa que se realizaban fíxoos 39 De feito, o aumento de valor das fotografías a que os propios festivais
depender máis do que acontecía dentro do tamén contribuiron, foi unha das causas da desaparición de moitos deles, ao
provocar un grande aumento de custes na organización.
campo específico da fotografía39.
40 O feito de que a Fotobienal comece no ano 84 marcaría para o ámbito
Se para revisar as actividades fotográficas
de Vigo no período 84-94, atendemos ao
carácter da Fotobienal (por ser nese momento o evento máis visible da fotografía
galega)40, os seus obxectivos foron difundir
e poñer en valor a fotografía galega, tanto

da fotografía o mesmo corte temporal que o fin de Atlántica marca para as
artes plásticas.
41 Aposta evidente nas seccións adicadas á produción como Vigovisións,
Bolsas, ou Novas creacións, pero tamén na escaseza de exposicións de produción externa que se incluíron na Fotobienal.
42 Das exposicións fotográficas celebradas no Kiosco Alfonso poden citarse
as colectivas Contactos. Pintores & fotógrafos (1987), Ó final da realidade.
Encontros de fotocreación (1989) ou as individuais de Manuel Vilariño (1984),
Cristina García Rodero, Sebastião Salgado e Koldo Chamorro (os tres últimos
no 1989).

En xeral, houbo boa conexión e entendemento entre os axentes implicados na Fotobienal, no Outono Fotográfico e na Mostra de Lugo, de xeito
que foi relativamente frecuente que os fotógrafos implicados expuxeran
o seu traballo nos diversos eventos e que colaborasen nalgúns aspectos
da produción (intercambio e/ou organización dalgunha exposición).
Volvendo ao contexto coruñés que deixaramos no período dos novos fotógrafos coruñeses, a partir do 84 comezarán tamén outras actividades
vinculadas á fotografía con bastante relevancia. No que se refire aos
espazos de xestión municipal, o Kiosco Alfonso comezará a funcionar
como sala de exposicións en 1984, acollendo algunhas mostras relevantes de fotografía42. Pola súa parte, dende a xa mencionada UIMP
e no período no que José Antonio Alonso foi vicerreitor, comezan a
organizarse un apreciable número de actividades entorno á fotografía
(moitas delas con Xurxo Lobato implicado na organización). Iniciativas
de Xosé Abad serían a revista 40x50. Fotografía galega (1985-1987),
e a fotogalería EAF (c.1988). Tamén neste período (en 1984) mudará
a organización da antiga Sociedade Fotográfica da Coruña, que baixo
as siglas de SOFOCO será dirixida nos comezos desta nova etapa por
Manuel Vilariño.
Saíndo xa do ámbito restrinxido da fotografía, algunhas institucións que
a finais dos 80 comezarán a programar arte contemporánea con certa
regularidade e que incluirán fotografía dentro da súa programación
serán o Auditorio de Galicia (inaugurado en Santiago de Compostela
no 1989) ou Casa da Parra (tamén en Santiago e na que as exposicións de arte contemporánea comezan a finais da década). Así e todo,
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será nos primeiros anos 90 cando cheguen algunhas das grandes infraestruturas da
arte galega, que tamén darán cabida á fotografía: o CGAI (A Coruña, 1991), o Centro
Torrente Ballester (Ferrol, 1993), ou o CGAC (Santiago de Compostela, inaugurado
en 1993 e con programación regular dende 1994). No ámbito privado habería que
mencionar o papel das antigas Caixas de Aforros e as respectivas obras sociais e
fundacións43. Outra das fundacións que prestará atención á fotografía será a Fundación Barrié44 e cómpre destacar tamén aquí o papel da compañía Fenosa45, hoxe Gas
Natural Unión Fenosa.
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que mellor definan o conxunto de prácticas destes artistas, polo demais bastante diversos e diverxentes nas súas formulacións.

Artistas saídos da Facultade pontevedresa que incorporen a fotografía á súa práctica
serán Salvador Cidrás, Vicente Blanco, Andrés Pinal, Manuel Vázquez, Suso Fandiño,
Rubén Ramos Balsa, Fran Herbello, Victoria Diehl, Andrea Costas, Félix Fernández,
Amaya González Reyes, Rosendo Cid, Antía Moure, Sara Sappetti ou Chas (entre outros). Paralelamente, artistas novos con outra formación superior que tamén empregan
o medio fotográfico serán Jesús Madriñán, Luís Díaz Díaz, Damian Ucieda, e con formación profesional específica en fotografía cómpre mencionar a Vítor Nieves, Juan Adrio
No que se refire ao aínda exiguo mercado galego da arte contemporánea, hai que
ou Jose Romay48. Formación superior non vinculada especificamente á fotografía terán
destacar a rede de Galerías Sargadelos, que naquel momento estaba xa bastante con46
solidada, tanto en Galicia coma no resto do estado . Tamén no período
Eduardo Valiña ou Xosé Paz, e serán au84-94 aparecen as galerías máis lonxevas e consolidadas da nosa co- 43 Se a Fundación de Caixa Galicia ten actividade regular dende 1981 a de todidactas en fotografía Diego Santomé ou
Caixanova comezará bastante máis tarde ao tratarse dunha entidade que fora
munidade: a galería Trinta inaugúrase en 1985 e as viguesas Adhoc e resultado da fusión no ano 2000 das antigas Caixas de Aforros de Vigo, Ponteve- Amador Iravedra (cómpre ter en conta que
Bacelos sumaranse en 1990. Estas tres galerías serán as que teñan dra e Ourense. Caixagalicia e Caixanova fusionaranse como Nova Caixa Galicia citamos nun mesmo bloque a persoas con
unha presenza máis estable en ARCO (a última das mencionadas terá, en 2010, converténdose un ano máis tarde en Nova Galicia Banco, nacionali- idades bastante diversas, pero que acadan
zado tamén no 2011. O devir destas entidades fai incerto o destino das súas
a súa maior visibilidade neste período).
sobre todo nos anos 90, unha importante aposta pola fotografía).
obras sociais, fundacións e coleccións de arte.
Alén do certo despegue da fotografía que se deu na nosa comunidade,
tanto nos seus circuítos específicos como na súa incipiente entrada nos
da arte contemporánea, a visibilidade exterior da fotografía galega comeza na metade dos 80, coa presenza en mostras como Foco (Madrid,
1985), a Semana das Forzas Atroces do Noroeste (Palacio de la Magdalena, Santander, 1986), a exposición itinerante Dende o atlántico (1988),
a presenza galega en Cuatro direcciones. Fotografía contemporánea española. 1970-1990 (MNCARS, Madrid, 1991) ou Open Spain. Contemporary documentary photography in Spain (Museum of Contemporary
Photography, Chicago, 1991).
Sen estendernos moito máis na recensión da situación e repercusión da
fotografía galega do período 84-94, podemos sintetizar constatando que
se deu unha coexistencia entre a mesma e as artes plásticas, pero que
a inclusión dentro destas últimas era aínda moi incipiente.

Do 1994 ata hoxe
O terceiro dos períodos apuntados parte do fito simbólico da exposición
30 anos no 2000 47, onde comezan a ter visibilidade un grupo de artistas
saídos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra e/ou dunha xeración cunhas prácticas artísticas que difiren dos modelos que estiveran
vixentes ata o momento na arte galega. A multidisciplinariedade e a
perda de fronteiras entre os xéneros artísticos serán as características

44 Fundación creada en 1966, con sede na Coruña dende 1995, e en Vigo
dende 2005. A atención que esta institución preste á fotografía será máis tardía
que nos outros casos xa citados, e estará centrada nunha fotografía máis clásica (referentes da fotografía do s. xx) que contemporánea.
45 A acción cultural desta compañía terá o seu papel a través das mostras
de arte que organiza a partir do 1989, actividade que xunto a outras moitas
(entre as que se inclúen algunhas especificamente vinculadas á fotografía) se
centralizarán a partir do 1995 no Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa
(MACUF, hoxe MAC, Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Unión Fenosa).
46 Sendo a precursora a situada no Castro (Sada, 1949), abríronse galerías
Sargadelos en Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, Cervo, Ourense,
Vigo, Ferrol, Lugo, Monforte, Pontevedra, A Estrada, A Coruña, Boiro, Carballo
e O Barco de Valdeorras. No período no que esta última estivo dirixida por Vítor
Nieves estebleceu unha importante sinerxia co Outono Fotográfico, no marco da
cal cómpre destacar a exposición Iconos, celebrada nesta galería coincidindo
co Outono do 2006 e na que se presentaban traballos fotográficos contemporáneos tanto da xeración de fotógrafos galegos dos 80 como dos artistas máis
novos saídos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
É preciso sinalar que o modelo das galerías Sargadelos non é o habitual dunha
galería de arte, senón que funcionan como unha rede de establecementos con
tenda, libraría e galería que, en conxunto, poderían asimilarse ao funcionamento
dunha fundación.
47 Exposición comisariada por Miguel Fernández-Cid que tivo lugar no Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela) en 1994 e na que participaron os
artistas Montse Amigo, Alberto Barreiro, Salvador Cidrás, Almudena Fernández,
Ana Fernández, Ruth Massó, Tatiana Medal, Carlos Nieto, Carmen Nogueira e
Andrés Pinal. Todos eles tiñan unha idade similar e formación universitaria en
Belas Artes, na maioría dos casos na Facultade pontevedresa.
48 Os dous últimos pasaron máis tarde pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra, aínda que a súa formación profesional deixará pegada no seu traballo.
Cómpre tamén advertir que esta formación profesional á que nos referimos non
se limita a unha formación técnica en fotografía; aínda que esté destinada a
preparar aos alumnos para espazos profesionais distintos dos das artes plásticas, esta formación tamén ten unha compoñente artística. Ningún dos tres
autores mencionados pode ser etiquetado simplemente coma técnico, e así se
fai patente nas súas prácticas fotográficas.

De entre os autores mencionados, será
frecuente que os que teñen formación universitaria se reclamen como artistas (aínda
que só empreguen o medio fotográfico
para o seu traballo) mentres que os que
teñen unha formación fotográfica técnica
(en Escolas Superiores de Arte ou noutros
centros de ensino especializado) se amosarán máis próximos á denominación de
fotógrafo, non só no seu discurso senón
tamén na súa práctica fotográfica, con frecuencia profesionalizada (cousa que non
sucede nos primeiros).
Se a maioría dos citados se integran xa nos
circuítos da arte contemporánea (galega e
foránea) sen maior discriminación pola especificidade do seu traballo fotográfico, en
Galicia segue habendo ámbitos centrados
na fotografía. Neste punto é salientable a
oferta de eventos máis ou menos periódicos que atinxen á fotografía galega, bastante posteriores ao inicio dos tres festivais
xa citados en Vigo, Lugo e Ourense. Haberá
entre eles eventos vinculados ao fotoxorna-
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lismo coma Galicia en foco 49, ou o festival Revela. Foro Internacional de Foto-reportaje
y Sociedad 50. Organizados pola Deputación coruñesa serán o Premio de Creación Fotográfica Luís Ksado 51 e o festival Olladas 52, e da colaboración entre a Fundación Caixa
Galicia e PhotoEspaña xurdirá o efémero Photogalicia 53.

de Vigo) e adicada a realizar exposicións individuais dos artistas máis novos, moitos
deles saídos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. En Alterarte téñense realizado
numerosas exposicións de traballos fotográficos54, a maior parte delas programadas
para a súa coincidencia na tempada do Outono Fotográfico.

Con todo, o auxe de infraestruturas e eventos artísticos non se dá no ámbito específico
da fotografía senón no dunha arte contemporánea que, parece que por fin, admitía
á fotografía como unha manifestación válida. Institucións galegas do ámbito da arte
contemporánea que abrirán as portas na segunda metade dos 90 e principios dos
2000 serán a Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela, 1995), Fundación
Luís Seoane (A Coruña, 1996, con nova sede en 2006), a Fundación Gonzalo Torrente
Ballester (Santiago de Compostela, 1999) e o museo MARCO de Vigo, que abrirá as
súas portas xa na década seguinte (2002). A estas infraestruturas únese, dentro do
ámbito público, o labor dalgúns dos museos máis clásicos (o Museo do Pobo Galego en
Santiago de Compostela, os museos de Pontevedra e Lugo), o papel das Deputacións
Provinciais (especialmente as de A Coruña e Pontevedra), das Universidades (en maior
medida a USC e a Uvigo, pero recentemente tamén a UDC) ou a actividade dalgúns
concellos.

Baixo o paraugas do tecido de institucións adicadas á arte contemporánea que se estaba a consolidar, e ante a boa acollida que a fotografía tiña dentro do mesmo, algúns
dos artistas que comezaran a ter visibilidade no período 84-94 irán incorporando a
fotografía no seu traballo, a partir da segunda metade dos 90. Algúns deles poderían ser
Tono Carbajo (que incorpora a fotografía física como material pictórico), Din Matamoro
(con frecuentes referencias á imaxe cinematográfica), ou Antonio Murado (basicamente
pintor pero que incorpora algúns efectos de atmosfera de referencias fotográficas),
aínda que tamén pode citarse a Juan de la Colina, Pamen Pereira, Guillermo Aymerich,
Xurxo Oro Claro ou Caxigueiro. Aparte deste grupo que incorpora a fotografía máis
tardiamente temos que lembrar a aqueles artistas desta xeración que foran en certa
medida precursores do emprego da fotografía na arte contemporánea galega e que a
seguirán utilizando: Jorge Barbi, Xoán Anleo e Mar Caldas.

Como tamén se ten dito, algúns dos que eran fotógrafos-fotógrafos dende a súa orixe
entran a partir desta segunda metade dos 90 no campo das artes plásticas (Vari CaNo ámbito das galerías, na segunda metade dos 90 xurdirán algunhas hoxe xa desramés e Manuel Vilariño son exemplos claros) e, máis recentemente, temos o caso de
aparecidas como SCQ (Santiago), a súa filial viguesa VGO ou a pontevedresa Anexo
Virxilio Viéitez, un fotógrafo que nunca tivera vontade artística pero que
(ningunha delas chegou aos 10 anos de
traxectoria). Aínda activa e de especial in- 49 Mostra de fotoxornalismo organizada anualmente polo clube de prensa é desprazado cara este campo. Casos como o de Manuel Sendón e o de
Xurxo Lobato son máis complexos porque se teñen movido en diversos
terese no contexto deste texto será a gale- de Ferrol dende o 1989.
50 Adicado á fotografía e fotógrafos de axencias e medios de comunicación
ría ourensá Marisa Marimón inaugurada en e con vocación social (de denuncia), Revela celebrouse nos anos 2005, 2006, planos de actividade e o tipo de fotografía (de autor) que realizan foi unha
1994 e que entre 1995 e 2007 (incluídos) 2008, 2009 e 2010. Foi ideado e dirixido nas dúas primeiras edicións por Xosé das que máis tardou en entrar no campo da arte. Pode entenderse que
Abad e icluía exposicións fotográficas en diversas ubicacións interiores e exna traxectoria de todos estes fotógrafos se produciu un desprazamento
programou un ciclo de exposicións anuais
teriores do concello coruñés de Oleiros, así como obradoiros, conferencias, un
coincidentes co Outono Fotográfico. O ciclo certame de fotografía escolar e unha bolsa para a realización de fotorrepor- de campo (un cambio do espazo social e institucional no que se movían,
que implica tamén cambios de significado e valor do seu traballo).
levou por título Unha película de pel e den- taxes.
51 Con edicións anuais dende o 1997 ata o 2000 e bianuais a partir de entón,
tro del expuxeron na galería os seus traba- o certame estivo coordinado por Xurxo Lobato nas súas seis primeiras edicións
llos fotográficos artistas nacionais (Chema e a partir de entón por Marcos Sánchez González. Cun perfil que pode situarse O resto dos fotógrafos daquela xeración dos 80 oscila entre a fotografía
Madoz, Javier Vallhonrat, Daniel Cano- máis no fotodocumentalismo que no fotoxornalismo, neste certame foron pre- profesional non artística e un modelo de fotografía de autor (raramente
miados, entre outros, os traballos de Xosé Abad (gañador da primeira edición) e
gar...) e internacionais (Helena Almeida, Vari Caramés (gañador no ano 2000 e finalista na edición do 1998).
teñen incursións no terreo das artes plásticas contemporáneas).
Luís González Palma, Sophie Calle...), pero 52 Organizado tamén dende a Deputación coruñesa e baixo a coordinación
tamén galegos das últimas xeracións (Sal- de Xurxo Lobato, con edicións en 2006 e 2008 e que incluía actividades diver- En contraste coa situación destes últimos, os autores das xeracións máis
sas entorno á fotografía que tiveron lugar en diversas ubicacións de Galicia:
vador Cidrás, Andrés Pinal, Manuel Vár- obradoiros, seminarios, e exposicións, algunhas delas en colaboración coa novas (que teñen vontade de manter algún tipo de práctica artística)
Fundación Caixa Galicia.
quez, Rubén Ramos Balsa...).
parten xa dunha posición no campo da arte contemporánea, e non te53 Evento filial da PHotoEspaña coorganizado por La Fábrica e a Fundación
ñen que ser introducidos nel. Hai algunhas pequenas diverxencias que,
Caixa Galicia, presentándose as exposicións das súas dúas edicións (2007 e
Outro caso de relación do Outono Fotográ- 2008) nas distintas sedes da Fundación en toda Galicia, ademais de no Cen- non por casualidade, coinciden con autores que teñen unha formación
fico cos espazos expositivos da cidade de tro Cultural da Deputación Provincial de Ourense. Aínda que o evento incluía fotográfica específica, como son os casos de Luís Díaz Díaz, Damián
o traballo dalgún artista galego, a produción viña realizada dende a edición
Ourense será o que se dea coa Sala Alte- madrileña.
Ucieda e Jesús Madriñán. Estes móvense entre a arte contemporánea
rarte, xestionada pola Vicerreitoría do Cam- 54 Algunhas delas serán as de Sara Sapetti (2004), Ignacio García Gómez e a fotografía profesional sen menoscabo da súa posición no campo da
pus Universitario de Ourense (Universidade del Valle (2006), Enrique Lista (2007), María Blanco (2009), Chas (2009), Sheila primeira pola súa actividade na segunda.
Pazos (2010), Xulio Gil (2011) ou Germán Gómez (2012).
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Vemos que no caso galego se dá a particularidade de que os artistas plásticos (os
nativos do campo das artes plásticas) comezan a incorporar a fotografía (e a tecnoloxía
en xeral) de xeito moito máis tardío que noutros contextos, polo que, con moi escasas
excepcións, pode afirmarse que o desprazamento dos fotógrafos-autores cara o campo
das artes plásticas é en Galicia anterior (ou, como moi tarde, simultáneo) ao comezo do
emprego da fotografía por parte dos artistas.
Ademais de que a incorporación da fotografía polos artistas plásticos galegos sexa
relativamente tardía e propiciada polo contexto, poderase observar que esta non tivo
demasiada influencia na valoración da fotografía como medio artístico lexítimo senón
que, máis ben ao contrario, a aparición de institucións nas que xa estaba implícito ese
xeito de valorar a fotografía, como o CGAC ou a Facultade de Belas Artes de Pontevedra,
vai ser determinante para que este uso da fotografía nos artistas comece de xeito algo
abrupto e masivo na segunda metade dos 90, pero tamén para que os fotógrafos galegos que se incorporen ao campo da arte non o fagan grazas a un traballo de vangarda
e anticipación por parte dos artistas, como Dominique Baqué e André Rouillé tiñan
apuntado para o contexto internacional.
Sería radical (e posiblemente incerto) afirmar que a fotografía galega adquiriu lexitimidade á marxe do resto das artes plásticas galegas pero si parece preciso recoñecer que
existe polo menos un proceso paralelo de lexitimación e non o dunha concesión previa
na que algunhas prácticas artísticas inseridas no campo da arte contemporánea tiveran
aberto un camiño para os fotógrafos que quixeran acceder a ese campo. Outra cousa é
que, como acabamos de apuntar, esa posibilidade viñera xa inscrita nun campo da arte
contemporánea que tamén se estaba a construír con referentes externos. Pensemos,
por exemplo, en que cando abre o CGAC, a construción dun proxecto homologado
internacionalmente implica xa a valoración da fotografía como un soporte lexítimo para
a arte contemporánea, pero isto non foi unha conquista dos artistas contemporáneos
locais que empregasen a fotografía, máis ben ao contrario, será despois da aparición do
CGAC cando o uso da fotografía se xeneralice nos artistas contemporáneos galegos55.
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que, a partir de entón, e sobre todo nos primeiros anos desta nova dinámica, o emprego
da fotografía sexa masivo (tamén coincidindo cunha certa moda internacional da fotografía). Moitos dos artistas que comezan a traballar antes da segunda metade dos 90
incorporarán a fotografía a partir dese momento e a eles uniranse as primeiras xeracións
saídas da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, nas que tamén é frecuente o emprego
dunha fotografía que comeza a proliferar nun tecido institucional da arte contemporánea
xa bastante consolidado. Por último, engádense aos citados grupos de artistas algúns
fotógrafos-fotógrafos (os que comezaron a súa actividade nos 80 e o histórico Virxilio
Viéitez), completando o panorama, ben complexo, da fotografía contemporánea galega.

E, por se fora pouco, o Outono Fotográfico
A toda a complexidade das relacións entre arte e fotografía engadiríanse no caso do
Outono Fotográfico aínda máis factores, pois estamos ante un evento que nunca estivo
claramente vinculado ao campo das artes plásticas, pero tampouco realmente a un
campo específico da fotografía, senón que ten que ser entendido como unha actividade
cultural nun sentido máis amplo e máis social.
Cando o Outono comeza xa existía en Ourense unha certa tradición de asociacionismo
cultural de base (con exemplos coma o Liceo ou o Clube Alexandre Bóveda, activos naquel momento) e el mesmo pode entenderse como unha actividade sociocultural ideada
por Benito Losada, daquela director da Casa da Xuventude e figura clave para entender
o Outono Fotográfico, pero tamén moitas outras actividades culturais que comezaron e
prenderon na vida cultural da cidade no período da súa xestión.

Os obxectivos máis inmediatos na creación do Outono eran tan modestos como programar unha actividade cultural anual nun período do ano que carecía delas56 e aproveitar un laboratorio de fotografía existente na Casa da Xuventude (como outro recurso
para atraer público ao mesmo). Con todo, a partir desta iniciativa, irán xurdindo outras
en torno á fotografía nas que se irán implicando cada vez máis axentes vinculados
a Ourense, pero que tamén atraerán a axentes vinculados á fotografía do resto de
De calquera xeito, sería probablemente inxusto ver aquí algún tipo de oportunismo pois,
se lembramos as dúas liñas históricas da penetración da fotografía na 55 No sentido contrario, non xa o dos artistas contemporáneos que comezan Galicia. Así, despois da primeira edición
arte contemporánea (a das vangardas conceptuais dos anos 70 e a do a empregar a fotografía senón no dos fotógrafos galegos que acceden á arte do Outono, algúns dos seus participantes
pop-art), ambas carecen en Galicia de representantes claros e visibles contemporánea, se pescudamos como síntoma desta entrada a presenza dos fundan a Agrupación Fotográfica Ourensá,
fotógrafos ao lado dos artistas (nas mesmas exposicións e sen seccións sepaata o final dos 80, probablemente pola mesma condición periférica que radas), vemos que esta coexistencia tamén se dá en ben poucas ocasións antes que non era herdeira de ningunha asociación preexistente e que se implicaría acestá na base do atraso da chegada das infraestruturas da arte contem- da aparición do propio CGAC.
56 Tamén se considerou o outono como un momento propicio para a práctica
tivamente na organización das seguintes
poránea.
da fotografía pola idoneidade das condicións de luz. Descoñecemos por outra
parte se para o Outono Fotográfico de Ourense se tivo como referencia á Prima- edicións. En palabras de Xosé Lois VázComo balance deste último período, que nos leva xa á actualidade, po- vera Fotográfica de Cataluña, que comezara un ano antes que o festival ourensá quez, implicado no Outono Fotográfico e
co nome de Primavera Fotográfica de Barcelona (só na primeira edición). En
na Agrupación dende os inicios57, o xurdemos dicir que, coa excepción de pequenas anticipacións, a fotografía calquera caso, o paralelismo nos nomes non parece casual.
non se incorpora claramente á arte contemporánea galega ata a metade 57 Compre sinalar que, ademais de expoñer o seu traballo fotográfico xa na dimento desta última tamén dependera da
dos 90, momento que supón o eixo dun cambio de paradigma e que fará primeira edición, Xosé Lois Vázquez é responsable da imaxe gráfica e do deseño iniciativa de Benito.
do catálogo do Outono Fotográfico tamén dende a primeira edición.
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Benito, que era un activista e dinamizador sociocultural nato, tiña a capacidade de
detectar ás persoas que podíamos compartir afeccións, de xuntarnos e crear espazos para que fixeramos actividades (…) A capacidade que tiña Benito era a de xerar
actividades que despois acababan en empresas. (...) Fixemos o típico: obradoiros,
experiencias, Benito organizou algunhas cousas a través da Agrupación... Fixéronse
encontros de fotografía en Ourense, viñan 40 ou 50 fotógrafos, viñan Sendón e Xosé
Luís Suárez Canal, estaba Eduardo Ochoa da Fonmiñá, os da Coruña, estaba o que
fora director da Escola de Imaxe e Son da Coruña... Unha vez ao ano reuniamos á
xente da fotografía a nivel galego.58
Da importancia do papel de Benito Losada na definición do carácter do Outono Fotográfico dan conta case todas as fontes consultadas. Por este motivo cómpre facer
notar que o seu era modelo de xestión cultural horizontal e inclusiva, que buscaba
implicar ao maior número de participantes e público así como xerar un clima favorecedor do activismo e asociacionismo cultural. O ámbito de interese de Benito Losada
era o cultural en toda a súa amplitude e o Outono Fotográfico, que nin sequera levaba
no seu nome o termo de «festival», non era máis que un xeito de dinamizar unha
parcela determinada do panorama cultural. Ese foi o perfil que Benito Losada imprime
ao Outono dende a súa creación ata o seu falecemento no 2011, sendo el o máximo
responsable do evento en todo ese longo período e gañando un certo prestixio persoal
que lle permitiu acadar metas cada vez máis ambiciosas (dentro do ámbito galego).
En palabras de Vítor Nieves, implicado no Outono dende diversas posicións (fotógrafo
participante, comisario dalgunha das mostras e dende a organización nas últimas
edicións):
O Outono está impregnado ata as raíces de como concibía Benito a foto, que non
deixaba de ser cultura para el, un asunto democrático e social. [...]
Non naceu como festival fotográfico senón como unha actividade sociocultural. Festival empezouse a chamar o ano pasado coa boca moi pequena e este ano xa coa
boca grande. [...]

participación moito máis amplo (tanto de cara aos fotógrafos como de cara aos diversos
intereses dos espectadores). Aquí reside unha das máis importantes diferenzas entre o
Outono Fotográfico e a Fotobienal, esta última centrada na fotografía próxima ao ámbito
da arte. Na mostra viguesa, incluso cando as propostas acollidas estaban próximas ou
podían ser incluídas dentro do fotoxornalismo, o interese que había polas mesmas era
curatorial-expositivo, de xeito que as montaxes en sala foron diversas e innovadoras
pero mantíñanse nun discurso e contexto que eran propios da arte, non do xornalismo. Outra das diferenzas entre estes dous eventos era a coherencia e rigor discursivo
das edicións da Fotobienal, articuladas entorno a eixos temáticos definidos, mentres
o Outono seguía un criterio inclusivo un tanto disperso, con máis vontade de sumar
participación que de facer unha selección que deixase necesariamente fóra a algunhas
propostas, pero tamén aquí puido residir algunha das súas fortalezas.
Atopándose hoxe en proceso de cambio, o Outono mantén algúns trazos que o viñeron
caracterizando dende os seus inicios, coma a horizontalidade, o non elitismo ou non
mimetismo co mainstream fotográfico, pero «xa non é ese Outono que deseñou Benito
Losada»60: Dende a edición do 2012 establécense tres seccións definidas, a oficial,
cunha selección de fotógrafos máis profesionalizados, a sección outono aberto, onde
se presentan fotografías de afeccionados61 e unha sección de fotografía histórica. Xosé
Lois Vázquez, responsable da xestión desa edición e unha das persoas que bota a andar
a Fundación Benito Losada marcará distancias e continuidades co pasado do Outono
Fotográfico:
Nós non somos a Casa da Xuventude e os nosos intereses non son necesariamente
o asociacionismo polo asociacionismo (que sería lícito dende a posición de Benito
e que o fixo marabillosamente). Os nosos intereses teñen máis que ver con entrar
no que é o feito fotográfico en si mesmo, é dicir, tomar conciencia de onde está a
fotografía hoxe e o que lle faltaba ao Outono, que era expandirse aos sectores dos
curadores, dos fotógrafos que expoñían máis asiduamente.62

Á marxe disto, outro aspecto a facer notar sobre o Outono Fotográfico foi a súa condición
periférica. Sendo unha das cidades galegas con maior poboación, Ourense está fóra
[Benito] Vía no periódico que Caixa Galicia estreaba unha exposición na Coruña: el
do eixo Coruña-Santiago-Vigo, que é, non por casualidade, onde xurdiron as infraesdescolgaba o teléfono e dicía que quería esa exposición para Ourense. Chegou un
truturas adicadas á arte contemporánea en Galicia. Deste xeito, Ourense quedaba en
momento no que tiña tanto peso na cultura galega que conseguía o que pedía.59
certa medida desvinculada do (novo) circuíto da arte contemporánea63 e isto tivo que ter
relevancia no sentido de que se mantivesen certas dinámicas que existían antes da chegada daquelas institucións. Tamén habería que sumar a esta condición
O interese de Benito Losada estaba da58 Xosé Lois Vázquez, entrevista (21/12/2012).
periférica o Ourensanismo dende o que se formulou o Outono por Benito
quela máis na cultura en xeral que na
59 Vítor Nieves, entrevista (21/12/2012).
Losada, ou como este contemplaba unha expansión xeográfica do evento
fotografía en particular, pero tamén máis 60 Vítor Nieves, entrevista xa citada.
61
Non
hai
esixencias
profesionais
para
participar
nesta
sección
pero
os
trano sentido máis literal do termo, avanzando en círculos concéntricos enna fotografía (nunha ampla diversidade de
ballos presentados teñen que pasar por un proceso de selección.
torno a Ourense, máis que buscando conexións con centros afastados
aplicacións) que na arte (ou na fotografía 62 Xosé Lois Vázquez, entrevista xa citada.
limitándose á súa aplicación artística), en- 63 Podemos citar como excepción a traxectoria da galería Marisa Marimón, de maior visibilidade.
tendendo que isto propiciaba un campo de que tamén mantivo colaboracións co Outono Fotográfico ás que nos referiremos
de seguido.
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A pesar deste relativo illamento e expansión cara as áreas máis próximas xeograficamente, o Outono mantivo unha boa relación coa Fotobienal de Vigo, participando
persoas implicadas nas dúas organizacións no outro evento, intercambiando algunhas
exposicións e sendo amosadas dentro do Outono diversas exposicións producidas polo
CEF, tanto de fotógrafos novos (A imaxe e semellanza, de Fran Herbello, que se amosa
no Outono fotográfico do ano 2000 ou Formas de ser, de Andrea Costas, amosada na
edición do 2002), como de fotógrafos históricos (Virxilio Viéitez amosouse na edición
do ano 2000 e Retratos da Costa da Morte de Ramón Caamaño na do 2002), por
mencionar só algunhas.
Con todo, estas colaboracións non implicaron un cambio nas formulacións do Outono
Fotográfico que, segundo os organizadores, deben seguir mantendo a súa especificidade.
Recapitulando, pode dicirse que, pola súa orixe e obxectivos, o Outono ten que entenderse máis como unha actividade de asociacionismo e dinamización cultural que coma
un festival fotográfico (máis ou menos próximo á arte). Este perfil de actividade determina a súa vocación expansiva, inclusiva e divulgativa (chegar ao maior público posible
e incluír grande diversidade de propostas), e toda esta dinámica estaba moi relacionada
co modo de xestión de Benito Losada, quen puxo a andar e deu forma a esta actividade.
A pesar deste perfil, cando se revisan os catálogos do Outono Fotográfico, atópanse
tanto fotógrafos galegos que, por dicilo dalgún xeito, eran coetáneos na orixe daquel
evento (Manuel Sendón, Vari Caramés, Xurxo Lobato... nomes claves da xeración dos
80) como artistas das últimas xeracións que empregan a fotografía, saídos moitos deles
da Facultade de Belas Artes de Pontevedra (Salvador Cidrás, Fran Herbello, Andrea
Costas...) e artistas contemporáneos plenamente consolidados no ámbito internacional
(tanto españois: Chema Madoz, Daniel Canogar, Pablo Genovés, como de foráneos:
Sophie Calle, Pierre Gonnord, Helena Almeida, Luís González Palma...)64.
Repasando a nómina de artistas participantes podemos comprobar como a vocación de
inclusividade do Outono Fotográfico, implícita no carácter de actividade de dinamización
cultural co que xurde, non supuxo que este se mantivera á marxe da fotografía máis
lexitimada dentro do campo da arte contemporánea. Esta fotografía máis prestixiada
estivo no Outono sempre mesturada con manifestacións máis amateurs ou populares,
de xeito que a citada inclusividade cobra un valor de horizontalidade, ao facer convivir
nun mesmo plano manifestacións do medio fotográfico que acostuman a ser separadas
xerarquicamente.
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dirixido, pero tamén un elemento onde reside grande parte do seu valor. As críticas ás
que nos referimos teñen que ver coa dispersión que acostumou a apreciarse no Outono
fotográfico, podemos dicir tamén a súa falta de estrutura ou falta de centro. Ás veces
inclúense nesta crítica comparacións implícitas coa Fotobienal de Vigo e o rigor con que
estruturaba a súa programación, pero a comparación non é aquí xusta para ningunha
das dúas partes.
Non só pola súa relación etimolóxica, todo criterio implica discriminación, e o rigor que
dende algunhas posicións se lle reclama ao Outono, a esixencia implícita dunha estrutura ou dun centro discursivo, son tamén esixencias de establecemento dunha xerarquía. Ao evitala, o Outono Fotográfico adquire o carácter que lle é propio e a capacidade
para aportar un tipo de valor á fotografía (pero tamén ao seu contexto social) que non
está presente noutros eventos fotográficos. Dicíamos que a comparación coa Fotobienal
non era xusta por ningunha das dúas partes tamén porque, dende a outra banda, tampouco estamos presumindo aquí que o establecemento dun criterio curatorial forte para
unha mostra fotográfica (que sexa moi selectivo á hora de escoller autores e traballos)
implique unha postura elitista e/ou excluínte. Equivocaríanse tamén os que visen nisto a
confirmación das súas xerárquicas escalas de valor pois, en primeiro lugar, un mínimo
de perspectiva histórica faría evidente que os autores incluídos na Fotobienal non tiñan
daquela o nivel de canonización que hoxe se lles supón ou, en segundo lugar, que a
aposta específica e rigorosa pola fotografía non implicou en ningún caso unha separación respecto da cidadanía (como revelou o amplo éxito de público co que contaron as
sucesivas edicións da Fotobienal). Para non seguir estendéndonos en comparacións,
resumiremos dicindo que cada un destes eventos tivo as súas propias funcións, máis
específicas as da Fotobienal e máis inclusivas e sociais as do Outono Fotográfico, sendo
a súa pouco definida estrutura en rede (sen centro) unha das características que posibilitou esa función e non algún tipo de defecto.
Aínda que sería pertinente, tamén sería demasiado longo entrar agora no debate de se
a horizontalidade (social) e a organización estruturada (e, polo tanto, xerárquica) son
incompatibles. Pode que incluso esa sexa unha cuestión irresoluble, pero tal vez sexa
oportuno postular que a falta de estrutura ten ás veces máis sentido que a súa reclamación: tiña sentido reclamarlle ao movemento do 15M a estrutura dun partido político?
Os terreos polos que discorremos neste discurso son esbaradizos: cuestionar a necesidade de estruturas nun evento fotográfico pode facer crer que estas son sempre negativas (espero que teñamos evitado esa impresión), ou pode supoñer que celebramos
un activismo ácrata a un evento como o Outono Fotográfico, minusvalorando o esforzo
de organización que tivo que supoñer. Do que se trataba aquí era de valorar aqueles
trazos do Outono que son máis habitualmente minusvalorados e de ver neles parte da
súa aportación e vixencia ou, incluso, da súa contemporaneidade.

A busca de participación nunca foi para o Outono un medio para articular un discurso
(vertical) senón un fin en si mesmo, sendo esa mestura entre participantes procedentes de diversos ámbitos unha das súas características propias, a
que ocasionou algunhas das críticas máis habituais que se lle teñen 64 Moitas das presenzas destes artistas internacionais no Outono Fotográfico
foron froito da citada colaboración coa galería Marisa Marimón.
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Pensemos que, se a Fotobienal conseguiu achegar á fotografía galega a vangarda da
fotografía internacional (e á inversa), a fusión da fotografía coa arte contemporánea e,
por tanto, a entrada da primeira nos espazos institucionais da segunda, son un dos
motivos que confluíron no final daquel evento (e doutros festivais fotográficos). Noutra
dirección, un Outono Fotográfico, non tan vinculado á fotografía de vangarda nin á arte
contemporánea (aínda que nunca as excluíse), puido dinamizar unha actividade cultural
nun sentido amplo, para a que nunca faltaron interesados e implicados. Pode que este
non fora un obxectivo deseñado dende o principio, pero, se lembramos os trazos que
tiñamos debuxado para a posmodernidade crítica e, por extensión, para a perspectiva
social da arte contemporánea máis recente, podemos ver que o Outono adquire, case
de forma casual, unha especial pertinencia contemporánea. Dicimos que esta pertinencia puido non ser deseñada e podemos engadir que estivo tamén condicionada polo
contexto periférico no que o Outono se sitúa. Lonxe dos grandes centros da arte contemporánea internacional, pero tamén fóra do eixo no que se sitúan os centros de arte
contemporánea do modesto contexto galego, o Outono tivo que buscar o seu espazo
propio en circuítos menos deslocalizados. Facendo da necesidade virtude (por acudir
ao tópico), soubo moverse con certa independencia e, grazas á mesma, a citada incorporación da fotografía aos espazos da arte contemporánea, non lle afectou na mesma
medida que a festivais coma a propia Fotobienal.
Neste senso, por vontade ou por necesidade, podemos dicir que o Outono non tivo o
sometemento co que vemos que grandes institucións (non só da arte ou da fotografía)
agardan a aprobación externa, nunca tentou responder ás expectativas do campo da
arte ou do campo especializado da fotografía, non se fixo para loar a mirada allea senón
para compartir as nosas.

Agradecementos a todas as persoas entrevistadas durante o proceso de investigación da tese de doutoramento que quen subscribe está a completar. A interlocución de todos eles foi unha axuda
imprescindible para a comprensión do panorama da fotografía
contemporánea galega. Agradecementos específicos a Xosé Lois
Vázquez e Vítor Nieves polas súas achegas respecto do pasado e
presente do Outono Fotográfico, e a Manuel Sendón polas longas
horas de diálogo que contribuíron decisivamente á comprensión do
panorama da fotografía galega en xeral e á organización deste texto
en particular. Sen a achega dos citados e doutros que quedan aquí
por nomear este texto no podería ter sido completado.

S E C C I Ó N

THE FRAGA FAMILY
Atopei á familia Fraga cando era estudante no ICP de Nova York. Por aquel tempo The Fraga
Family vivían, cinco membros da mesma familia, nun apartamento de sesenta metros cadrados. Nesa tempada fun testemuña da súa vida cotiá e de acontecementos importantes
na súa vida. Cinco persoas da mesma familia, mais con tres idiomas e tres nacionalidades
diferentes.
http://thefragafamily.wordpress.com

Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela,
do 5 ao 29 de outubro

O F I C I A L

57

Eutropio Rodríguez
Santiago de Compostela 1969
Licenciado en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela e Graduado en Fotografía Documental
polo International Center of Photography de Nova York, Eutropio Rodríguez combina o seu traballo de fotógrafo
comercial e editorial cos seus proxectos documentais persoais, entre os que Bestas está a punto de culminar na
publicación dun libro.
Eutropio foi premiado en diversos certames tales coma o Premio Ksado da Deputación de A Coruña e o Premio Caja
España. Do mesmo xeito ten publicado o seu traballo nos medios The New York Times e Rolling Stone Magazine-New
York. A súa obra está presente en diversas coleccións; URJC, International Center of Photograpy, Caixa España, etc.
Expuxo nas salas de arte ou fotografía de EFTI-Madrid, Portal de San Pedro-Madrid, West Chelsea Building of Arts NYC,
Pazo Torrado Cambados, Macuf, Concello de Ourense-Outono Fotográfico, etc.
Coma docente de fotografía ten experiencia no curso de «B&W, from A to Z», do International Center of Photography,
NYC anos 2000-2001, «Lighting in Colour», School for Social Research, NYC ano 1998, así como na escola da
axencia fotográfica BlankPaper da que foi socio fundador. Tamén é profesor de fotografía no Museo Gas NaturalFenosa, Centro de Arte Aire e Espacio Neutro de Cangas.
Socio fundador da axencia Peripheria Images.
www.eutropio.com

Time, 1998
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Maria’s, 1998

Abuelo, 1998

Luz, 1998

Garbage, 1997
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Shirt, 1998
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FUTURE PLANS
Future Plans é un proxecto de difusión e concienciación en colaboración con diversas ONG’s
que traballan dende hai tempo con ex nenos e ex nenas soldado do LRA que creceron nos
campos de refuxiados de Uganda e que agora entraron na madurez.
ANHUA quere deixar testimuña do seu pasado e futuro a través de retratos a tamaño natural
e diversa documentación recompilada nas diferentes ONG’s.
Preséntanse os personaxes e tras eles unha lista de todas aquelas cousas que perderon
durante o seu cautiverio, así como as súas esperanzas e plans para o futuro.
Grace Auma, Nighty Akoko, Nancy Abwot ou John Otto Baptits, decidiron contar unha vez
máis o que sufriron no bosque, na montaña, no deserto; falar sobre as persoas que tiveron
que asasinar; lembrar os berros dos nenos que morían apaleados; denunciar as violacións
continuadas; chorar a morte dos seus familiares e escoitar o rechazo xeneralizado dun país
que non sabe como acollelos, para dicirnos que eles tamén teñen futuro e non van permitir
que llo rouben de novo.
«Imaxina que a túa vida é unha grande parede en branco. Imaxina que tes un xiz para escribila. Que porías?»
http://www.an-hua.org/projects/future-plans

JT Photogallery, Vigo,
do 11 de novembro ao 10 de xaneiro de 2014

Álvaro Laiz
León 1981
Licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidade Pontificia de Salamanca e posteriormente fotografía en
Madrid. En setembro de 2011 únese á sección de Reportaxe Internacional de Cordon Press. Durante os últimos catro
anos traballou documentando proxectos en África, Asia ou Europa con organizacións e ong’s como Cruz Vermella,
Médicos Sen Fronteiras, World Vision ou a Fundación Schweppes como freelance.
Co-fundador da axencia An Hua dedicada a realizar fotoxornalismo social para dar a coñecer a realidade esquecida
polos medios de comunicación. Continúa a súa formación a través de cursos e talleres con fotógrafos como Pep Bonet,
Klavdij Sluban ou Gervasio Sánchez.
Ademais de fotógrafo traballou como xornalista para medios de prensa escrita e radio como o diario El Mundo ou
Cadena Ser.

David Rengel
Torreblanca de los Caños, Sevilla 1978
Fotógrafo e documentalista. A súa actividade relaciónase co mundo cinematográfico dende hai máis de 14 anos.
Operador, director de fotografía ou axudante de cámara en spots, videoclips, series de televisión, películas ou documentais nacionais e internacionais. Realizador e colaborador de documentais de temática social. Documentou proxectos en Asia, África, Centro América, Europa, coa colaboración de ong’s como Cruz Vermella e Médicos Sen Fronteiras.
Co-fundador de An Hua.

E X P O

Alice Lotabu, 26 anos
Secuestrada en 1998, liberada 6 anos máis
tarde, en 2004. «Tiña 17 anos cando me
secuestraron; lembro que camiñamos máis
de 24 horas seguidas para chegar a Sudán.
Pouco despois xa estaba combatendo na
fronte contra os soldados do UPDF. Eu só
corría dun lado para outro mentres a xente
morría ao meu redor».
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Nacy Aromorach, 18 anos

John Otto Baptist, 24 anos

Alice Lakot, 29 anos

Secuestrada polo LRA en 2003. Conseguiu
escapar tan só 2 semanas despois. «A noite
que me encontraron estaba agochada na
escola de noite. Era a máis pequena e obrigáronme a levalos aos escondites dos demais. Un deles intentou escapar e obrigaron
a outros nenos a apalealo e trocealo. Meteron
os seus restos nunha bolsa e deixáronos no
medio do camiño...»

Secuestrado en 1998. Liberado 9 anos máis
tarde, en 2007. Tiña 12 anos cando o raptaron. E chegou a comandar máis de 200
persoas. «O exército de Sudán proporcionábanos armamento, uniformes, comida... todo.
Pero trala operación Iron First do goberno
ugandés quedamos illados. Atacabamos
aldeas e arrasabamos poboados para conseguir alimentos. Nunha desas escaramuzas perdín a perna. Cando estás no sistema
non é tan doado escapar. Asumes que a túa
vida é esa. Seguir matando, seguir sendo un
soldado. Aínda hoxe teño pesadelos sobre
aqueles días...»

Secuestrada en 1992. Liberada 11 anos máis
tarde, en 2003. «Conseguín escapar durante
unha escaramuza co exército na fronteira con
Sudán. Casei e ao pouco tempo tivemos a
Fiona, pero o seu pai abandounonos cando
se enterou de que era seropositivo. Culpábame a min por ser unha rebelde. Agora as
dúas temos SIDA. Agora todos os meus esforzos céntranse en que Fiona teña unha vida
mellor, que estude e vaia ao colexio...»

E X P O

Margaret Aneno, 29 anos
Secuestrada en 1996. Liberada 7 anos máis
tarde, en 2003. Foi raptada xunto con outros
20 nenos da súa escola. Trala súa primeira
menstruación é violada e ten o seu primeiro
fillo. Nunha operación do UPDF perde o brazo
esquerdo a consecuencias das feridas de
bala, mais non será até 2003 cando o exército ugandés a rescate. Os seus outros dous
fillos son froito de relacións con pais distintos
que non se fixeron cargo deles.
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AUSTRALIAN DREAM
Australian Dream nace como un diario de viaxe pola costa este de Australia, de Sidney a Melbourne. Durante un mes percorrín diferentes poboacións na busca do soño
australiano. Está pensado en formato documental; un retrato intimista, pausado, concentrándome na paisaxe, tanto humana como natural que me envolvía neste particular
percorrido.
Na visión do mundo dos aborixes de Australia existe unha época de creación; época
máxica na que os seres ancestrais fixeron o mundo, a Época do Soño. Esta exerce un
poder creador sobre os seres humanos. O poder dos soños permite ter acceso á Creación. Este acto de creación, realizado en tempos antepasados, permanece vixente nos
nosos días.
Actualmente, consecuencia en parte da crise económica a nivel mundial, Australia converteuse nunha Terra dos Soños; onde o desemprego non supera o 5%, onde a inmigración e a multiculturalidade forman parte da paisaxe humana. Australia é un tecido
de nacións, onde cada unha delas imprentou as súas raíces culturais do país de orixe
adaptadas aos novos tempos; onde múltiples nacionalidades o colleron para crear un
novo estado.
O meu proxecto xira entorno a este soño e á burbulla que o rodea, creada entorno a
el pola mesma poboación allea ás crises de occidente. Un territorio onde se respira
felicidade e cambio constante; os australianos móstranse en todos os aspectos como
unha sociedade relaxada, de portas abertas e de vida cara ao exterior. A pesares de
todo, as súas tradicións de «orixe» permanecen visibles; modificadas e evolucionadas,
pero palpables.

David Simon Martret
Barcelona 1984
Vive actualmente en Barcelona. Comezou estudos de Filosofía na Universidade de Barcelona. Porén, interesouse nunha
«forma de expresión, de mirar ao seu redor, unha forma de coñecemento de si mesmo e unha busca dos demais»,
a fotografía...
Así mesmo, estudou no IEFC e realizou workshops con fotógrafos de renome.
Traballa como fotógrafo independente e artista socio-documental, viaxa para traballar nos seus propios proxectos
nacionais e internacionais.
www.davidsimonphoto.com

Curadora: Carolina Martínez

Ateneo Ferrolán, do 2 ao 31 de outubro

Australian Dream 05 - Katoomba - Motel. 2012

Australian Dream 06 - Doonside - Boda
china por el rito católico, en Featherdale
Wildlife Park (zoo). 2012
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Australian Dream 08 - Earlwood - Daniela,
9 años, bebiendo agua de la lluvia. 2012

Australian Dream 03 - Sidney - Lis
Eriline 19 años. 2012

Australian Dream 01 Sidney - Aborigen
procedente de Yol u,
músico de Didgeridoo. 2012

Australian Dream 04 - Sidney - Inmigrante
neozelandés, trabajador de la construcción.
2012
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TAKE MY PICTURE
A historia da fotografía non pode ser únicamente a historia dunha técnica pois como xa
explicou Gisèle Freund, en Photographie et Societé, 1974, a historia sociolóxica, política e artística da Fotografía, dende os seus precursores até os nosos días evidencia que a fotografía
pode ser interpretada indistintamente como elemento de coñecemento e como obra de arte.
No código xenético da fotografía está a súa capacidade para documentar, é unha tecnoloxía
historicamente ao servizo da verdade que segue a exercer a súa función, a cámara non minte,
aínda que o fotógrafo ou o editor si poderían facelo, por iso a fotografía sen manipular é a
evidencia, o documento visual nun mundo contermporáneo cunha memoria construída en
base a imaxes documentais. O momento actual da historia da fotografía, a incorporación á
historia da humanidade de cámaras personais con capacidade de captura, almacenamento
e difusión de imaxes, «puxo de manifesto a natureza fotográfica da nosa cultura e zarandeou
algúns dos fondamentos que parecían formar parte indisociable do fotográfico», tal como
conta Joan Fontcuberta en La cámara de Pandora, 2010. A biografía como xénero literario
e formato de coñecemento deu paso á foto-biografía. A capacidade do ser humano para
realizar actos. coa intención implícita de ser documentados visualmente, é inherente á propia
fotografía, basten como exemplos o Miliciano, 1936, de Robert Capa, ou El Beso,1950, de
Robert Doisneau, pero máis aló da fotografía a humanidade mesma incorporou a posta en
escena dos acontecementos para documentalos, logrando así deseñar no presente como
seremos vistos no futuro. O individuo xa ten a capacidade de construír a súa «auto-fotobiografía». Por outra parte, a crecente incorporación da fotografía a un amplo campo de
prácticas artísticas imposibilita establecer as fronteiras que separan a fotografía dos outros
medios. Como pregunta David Green en ¿Qué ha sido de la fotografía?, 2007, onde se sitúa
a fotografía no complexo espazo creado polas tecnoloxías e sistemas de representación contemporáneos? Os artistas contemporáneos borraron as fronteiras entre as diferentes disciplinas artísticas, agora as técnicas e mais os procedementos empregados xa só forman parte da
canle de comunicación elixida, sexa esta a fotografía ou outro. No traballo artístico Take my
picture a fotografía é aparentemente o tema, mais o autor non ten interés en documentar os
protagonistas das súas fotos, os fotógrafos e fotografados que captan imaxes de si mesmos
construindo a súa foto-biografía, senón que decide usar a tecnoloxía fotográfica disponible
para crear imaxes cun claro interés pictórico, afondando na contradición de non documentar
fidedignamente pese a traballar coa técnica adecuada para facelo. Take my picture presenta
a evolución sociolóxica, política e artística da fotografía contemporánea utilizando imaxes do
seu autor, pero ao mesmo tempo proxecta na sala as imaxes e os vídeos que cada día suben
a internet protagonistas populares publicando a súa foto-biografía, relacionando ademais
estas imaxes con trascendentes imaxes foto-biográficas da historia recente, así as fotos do
autor, quedan definitivamente relevadas da súa función narrativa podendo as súas imaxes
adentrarse no grande asunto do seu traballo, pór un pe na fotografía abstracta na era da
realidade documental.

Museo Municipal de Ourense,
do 21 de novembro ao 15 de decembro

Xulio Correa
A Coruña 1956
Iníciase como autor autodidacta mentres se diploma como profesor da EXB (1979), participa en Novos Fotógrafos
Coruñeses e realiza o curso Técnicas de Cine e Televisión (1982) na Universidade de Santiago. Creceu como autor e
profesor participando en acontecementos artísticos, exposicións e impartindo cursos e conferencias. Actualmente dirixe
Xulio Correa & Asociados SL, forma parte do Consello Editorial de Hércules de Ediciones e colaboura como profesor
na Escola de Imaxe e Son de Vigo. A súa obra estrutúrase nas series Percorrido, A viaxe Medieval e Take my Picture,
entre outras. O seu traballo encóntrase integrado en varias coleccións públicas e privadas e documentado en diversas
publicacións, tendo traballado como artista en borrar as fronteiras entre as distintas formas de expresión artística e en
ampliar os límites do fotográfico.
Selección de exposicións individuais: Gruporzán, A Coruña, Spectrum, Zaragoza, Bacelos, Vigo, Visor, Valencia, Arte
Imagen, A Coruña. Círculo de Bellas Artes, Madrid. Caja Canarias – La Laguna, Tenerife. Fundación Maraya, Madrid.
Colectivamente: Kiosko Alfonso, A Coruña. Palacio de la Magdalena, Santander. Fundación La Caixa, Barcelona. Design
Center, Stuttgart. Concello de Zürich, Suíza. Casa de la Parra, Santiago. Casa das Artes, Vigo. Auditorio de Galicia, Santiago. Fundación Caixa Galicia, A Coruña. Centro de Arte Santa Mónica, Barcelona. Museo Cantini, Marsella. Museo do
Pobo Galego, Santiago. Fundación Luís Seoane, A Coruña. Museo de Arte Contemporáneo MARCO, Vigo. Centro
Galego de Arte Contemporáneo CGAC, Santiago.
www.xuliocorrea.com

Curador: Vítor Nieves
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TMP Parque Güell. 2012
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TMP Iamsterdam. 2011
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TMP Fontana. 2007

O F I C I A L

T A K E

M Y

P I C T U R E

T A K E

M Y

P I C T U R E

S E C C I Ó N

O F I C I A L

73

TMP Mer de glace. 2009

74

S E C C I Ó N

O F I C I A L

LEVITAR SOBRE EL DOLOR
Unha infancia chea de lembranzas claroscuras e sen sabores son o punto de partida deste
traballo. Un xogo de espellos morais onde a representación do lugar é insuficiente, por iso
considérase o traballo como a necesidade do real máis aló da imaxe.
Unha especie de baleiro estático, un estar en branco especial, espazos libres, onde poder
reflexionar, pensar ou sentir.
A fotografía sen expresión é unha reacción á fotografía documental. É case unha especie de
ximnasia deportiva e intelectual na que os fotógrafos esculpimos os temas e compomos as
imaxes para captar o xesto revelador, o tema á altura da acción. En realidade é un estado
mental moi activo, un estado mental moi receptivo, listo para que en calquera momento poida
atrapar unha imaxe. Aínda que a autobiografía esixe un relato, e para a construción desta
narración servinme de imaxes morosamente construídas entorno á idea da evocación, que
derivan a unha levitación, unha liberación sobre a dor, porque de nada serve languidecer
vivindo tras dunhas cortinas ou cristais afumados, non é san. Porque se ver a pleno día
significa o contaxio da loucura, desexaba esta loucura.

Galería Sargadelos, Ferrol,
do 1 ao 30 de novembro

Pascual Martínez
Murcia 1977
Dende 2007 utilizo a fotografía como medio para transmitir e representar novas realidades e como ferramenta para
lanzar interrogantes sobre a existencia do ser humano. A maior capacidade que ten a fotografía é a de ser capaz de
construír realidades, construír outros mundos. Sendo un medio moi creativo e moi complexo conceptualmente, pola
relación que mantén coa realidade.
A medio camiño entre a documentación e a mirada máis íntima, entre-mesturado coa intrahistoria, na miña obra exploro
territorios persoais, onde conflúen as fronteiras da realidade e a ficción, unha ficción comprensible, coñecida e á vez
estraña. Intentando explorar a presenza da ausencia, a pegada, e o signo do ser humano, como área de crecemento
desprovista de identidade propia.
Despois de anos de estudo, traballo e exploración, en 2010 gaño o Certame Nacional de Fotografía do Ministerio de
Cultura e a bolsa «El Invernadero» para a elaboración de proxectos fotográficos. E a partir de aí recibo varios recoñecementos en certames fotográficos como o Festival Emergent de Fotografía e Artes de Lleida, Purificación García,
PhotoEspaña, Fotoactitud 2011, XI e XII Premio de Artes Pásticas da Universidade de Murcia, ademais de dúas bolsas
de formación da Universidade Menéndez Pelayo.
www.eldelgadoariol.com

Curadora: Carolina Martínez
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RETRATOS DE XENTE QUE MIRA AO
PASAR
Os restos do que nos nutre e que serviu para conmemorar a festa, o animal que foi criado e
sacrificado na casa familiar para a celebración, permítennos co paso do tempo enfrontarnos
agora ao cotián; a imaxe que, como unha vanitas, fainos lembrar o noso decaemento e ser
perecedoiro. Esta é a proposta: no andar diante das obras atopármonos con nós, o espectador que lle dá sentido e completa, de maneira necesaria, a obra, coa súa aparición nela,
dentro dela, reflectido, tal vez tomando conciencia inevitable do paso do tempo (sempre tan
fugaz).
Xabier Fernández

Coordina: Museo Etnolóxico Ribadavia

Igrexa da Madalena, Ribadavia,
do 15 de novembro ao 15 de decembro

Figura 6, 2013

Xabier Fernández
Vigo 1964
Exposicións:
Sección oficial Outono Fotográfico (2012)
Animais, exposición colectiva. Cambados (2011)
Exposición colectiva na Galería Visual Labora, Vigo (1997)
V e VI Certame de Pintura Ademar, Vigo (1994-1995)
Salón de Arte Xove de Ourense (1994)
I e II Premio de Pintura José Malvar (1994-1995)
Novos Valores da Bienal de Pontevedra (1993)
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DA PERTINENCIA DUN PREMIO
(desde a periferia

Galicia de Fotografía Contemporánea

O lanzamento do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea faise na hora en que se está a
debater sobre a congruencia da existencia dos festivais fotográficos, logo de que a grande parte
dos que xurdiron no noso País teñan esgotada a súa traxectoria, e cando o Outono Fotográfico
traspasa a súa trintena para consolidarse cunhas características que mudaron con respecto ás
premisas das que se partira para crealo. É posíbel que moitas das críticas negativas que leva
recibido o Outono Fotográfico sexan xusto tamén as que posibilitaron que un evento destas características siga a ser vixente1, mais é posíbel, tamén, que ao Outono Fotográfico lle chegase
a oportunidade de mudar algúns aspectos de organización como dotarse dunha estrutura ou
unha outra concepción da xestión cultural dentro do mundo da fotografía, que chega no día
e hora en que o festival perde o vencello directo coa administración pública2 (exceptuando os
patrocinios sen os que o OF non existiría), e pasa a ser artellado desde a iniciativa da Fundación
Benito Losada e por persoas do mundo fotográfico e non da dinamización sociocultural.

Na década dos 50 e 60, a actividade fotográfica visíbel artellábase en torno ás agrupacións
fotográficas xurdidas en practicamente todas as cidades galegas7, e estas tiñan como principal elemento dinamizador os concursos fotográficos, que naquela época, malia non estar
dotados de grandes contías económicas (algúns deles nin tiñan), gozaban dunha grande contestación e seguimento, até o punto de marcar liñas de forma e fondo dentro da fotografía.
Tanto, que nun momento até semellou que a fotografía existía en tanto existían os concursos8. Estes eventos organizábanse dun xeito similar. O premio consistía en seleccionar unha
soa imaxe, en contraposición coas outras presentadas, de xeito que a técnica fotográfica
e os xogos de luces e sombras eran o máis valorado polos xurados, e a conceptualidade e
temática quedaban relegadas a un plano sen importancia.
Nos 70, cun cambio evidente de contexto, as agrupacións perderan certa actividade, pero é
en 1973 cando a AFLED9 luguesa insire un importante cambio no seu concurso Folla de Carballo, que pasa a ser un concurso no que se elixían series fotográficas, e non imaxes illadas.
Isto suporía un precedente, que, sumado ao que se facía no resto do estado e en Portugal,
iría posicionando as accións das novas (ou refundadas) agrupacións dos 8010.

O feito de que o Outono Fotográfico carecese (aínda até o día de hoxe) de recursos económicos para ser quen de facer unha produción fotográfica abondosa, era a teima particular, xa en
tempos de Benito Losada, até o punto de encher os debates do creador do festival cos diferentes axentes que interviñan nel. Por iso, nas últimas edicións do OF, desde 1 Segundo nomea Enrique Lista no seu texto feito para esta mesma publicación.
a dirección se facía un grande esforzo para dotar de partidas orzamentarias 2 Desde o seu nacemento en 1983, e durante 28 anos, o Outono Fotográfico organízase desde a Casa da Xuventude de Ourense, xa que o seu creador era director desta.
propias a aquelas exposicións que figuraban como o buque insignia desa 3 Comisariada por min en 2006. Exposta na Galería Sargadelos do Barco de Valedición, e que, normalmente, abrían o catálogo ou, no seu defecto, ocupa- deorras e no Museo Municipal de Ourense. Nela xuntábanse referentes da fotografía
galega como Xosé Lois Suárez Canal, Xoán Piñón, Vari Caramés, Xulio Correa, Manuel
ban parte importante del. Neste sentido, foron organizadas exposicións como Sendón, Nieves Loperena, Tono Arias e Xurxo Lobato, con artistas novos que comezaban coa súa carreira como Andrea Costas, Victoria Diehl, José Paz, Enrique Lista e
Iconos 3, 25 Outonos 4, A perfect Day 5 ou Novas conversas con Atlante 6.

Así, o Premio, por un lado recolle o revezo doutros e vén suplir a carencia
evidente de eventos así no noso País. É necesario lembrar aquí certas experiencias que se deron ao longo da Historia da Fotografía Galega.

Curador da Sección Oficial
Coordinador do Premio

con amor)

Para seguir con esta metodoloxía, o Outono Fotográfico tiña que facerse con
instrumentos polos cales se facilitase a produción de novos proxectos, non
só para crear novos contidos, senón tamén para dotar á fotografía galega de
eventos onde os traballos de autoría acadasen certa visibilidade e, alén diso,
lanzar con periodicidade produtos fotográficos (tan escasos no noso País) como
a exposición e o libro que nacen do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Queda, xa que logo, máis que xustificada a acción deste Premio desde o
punto de vista do festival. Porén, hai un outro punto de vista, e que desde o OF
se tivo sempre en conta, nomeadamente nos últimos anos. A consciencia de
abrir vieiros e de sentar precedentes na fotografía galega. Neste punto, podemos dicir que o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea nace recollendo
a experiencia doutros premios, e da necesidade de ter un importante certame
nunha cultura, a nosa, diferenciada da do resto do mundo.

Vítor Nieves

Fran Herbello.
4 Colectiva de 25 autores e autoras que traballaron para acadar unha mostra antolóxica da fotografía galega desa década. Expúxose na Casa da Xuventude de Ourense e
na Galería Sargadelos de Compostela, e foi a exposición inaugural do Outono Fotográfico do 2006, que celebraba con ela o primeiro cuarto de século do festival.
5 Curada por Xacobe Meléndrez Fassbender no 2008 e exposta no Museo Municipal
de Ourense.
6 Curada tamén por Xacobe Meléndrez Fassbender no 2009. Nela participaron Xosé
Abad, Miguel Harguindey, Sandra Rey, Paco Rocha, Xosé Teiga e o propio Xacobe.
Foi exposta no Espai Fotogràfic Can Basté de Barcelona, e na Casa da Xuventude de
Ourense, e pretendía recoller impresións sobre a relación co Atlántico logo do afundimento do Prestige.
7 As sociedades fotográficas creadas nesa época son: a AFG de Vigo, creada en
1946, a SFC da Coruña, creada en 1956, a AFFA de Ferrol, creada en 1956, a AFLED de
Lugo, creada en 1959, e a AFC, de Compostela, creada en 1962.
8 Imaxes na penumbra. Fotografía afeccionada 1950-65. Manuel Sendón. Edicións
Xerais. Vigo.1998.
9 A AFLED integraríase en 1980 na Agrupación Fotocinematográfica Fonmiñá, organizadores da Mostra Fotográfica.
10 Fonmiñá en Lugo, Novos Fotógrafos Coruñeses na Coruña (integrada por, entre
outros, Xosé Abad, Xulio Correa, Vari Caramés, Xurxo Lobato, Xoán Piñón e Manuel
Vilariño), Canbranco en Vigo (que se refundiría, logo de certos cambios, no Centro de
Estudios Fotográficos –CEF–) e a Asociación Fotográfica Ourensá (o seu nacemento
coincide coa primeira edición do Outono Fotográfico, e nela interveñen os mesmos
axentes: Benito Losada como armadanzas, e fotógrafos como Xosé Lois Vázquez,
actual director do OF, Pablo S. González, habitual colaborador do OF e, dentro del,
resistente e defensor das teorías academicistas da fotografía, Eduardo Núñez, Ana
Iglesias, José Manuel Chao, Marisol Rodríguez... ).

Nesta década, exactamente no 83, é cando
se celebra a primeira edición do Outono Fotográfico, probabelmente –e coñecendo ao seu
fundador– como unha actividade de dinamización social que quería involucrar ao tecido
asociativo ourensán e co obxecto de dar á
cidade un movemento cultural do que carecía
logo da longa noite de pedra.
Podemos dicir que o Outono Fotográfico, naceu coa vocación clara de facer concursar aos
fotógrafos/as, xa que a súa primeira edición
consistiu nunha exposición de catro fotógrafos
que acadaran unha selección no concurso homónimo. De feito, esta vocación concursista,
aínda a día de hoxe se arrastra coma un lastre
cando na prensa xeralista se trata o festival
como «certame», malia que xa na segunda
edición, o Outono Fotográfico suma outras exposicións á do concurso anual. O festival segue
a convocar concursos fotográficos cunha longa
lista de nomes complicados de seguir se non
fose polos catálogos existentes. Nas dúas pri-
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meiras edicións co nome Concurso Fotográfico da Casa da Xuventude e logo Certame Galego
de Fotografía Xuvenil. O catálogo do Outono Fotográfico do ano 99 recolle imaxes dos gañadores do XV Concurso Galego de Fotografía Xuventude, unha iniciativa da Xunta, que confiou en
Benito Losada a organización. Nos últimos anos, os orzamentos deste concurso posibilitaron a
edición do catálogo do OF, xa que Benito, ao xestionar as partidas, decidiu non facer un catálogo
propio do concurso, integrándoo no catálogo do festival, podendo así sumar unha partida máis
para a impresión da publicación do Outono Fotográfico.
Xa no 2000, seguramente por decisións políticas, o nome cambiou, e pasouse a chamar
Certame Galego de Imaxe Artística, que ampliaba disciplinas alén da fotografía, mais a parte
fotográfica seguiu formando parte do OF. Este certame faríase durante tres edicións até o
2003, que é o último ano que sae referenciado no catálogo do OF. Coa chegada dun diferente
xeito de facer política na Consellería de Cultura do bipartito, créase o GZ Crea, (Benito Losada
formaría parte do xurado do mesmo en varias ocasións) pero a exposición resultante xa non
formaría parte do Outono Fotográfico. Este certame, que duraría a lexislatura escasa do cambio, dividía o montante económico total entre as disciplinas artísticas, entre as que estaba a
fotografía. Hoxe, desde a administración galega, segue a facerse este concurso, conservando
case integramente as bases co nome Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas.

Voltando ao fío das asociacións fotográficas galegas, na década dos noventa, na Fotobienal
ábrese unha nova sección en 1992, chamada Bolsas, e en 1998 chamada Novas creacións,
dedicadas a producir proxectos de novos e novas artistas, aos que se lles producía a exposición, que quedaba referenciada no catálogo da Fotobienal, evitando así a publicación
monográfica que si terían as convocatorias da Bolsa de Creación Fotográfica11, que premiaba
proxectos cunha partida orzamentaria para o autor, ademais da produción dunha exposición
e a publicación dun libro da colección Do Trinque do CEF. Os proxectos gañadores están
marcados polo eido universitario dos seus organizadores e, en todas as ocasións, tería un
peso fundamental a formación universitaria artística, algo moi criticado, pois nalgúns casos
non sempre cumpría as expectativas formais do mundo fotográfico.
É de recibo nomear outros certames, que, aínda estando coutados nun estilo, ou nun uso
específico da fotografía, como o fotoxornalismo ou o fotodocumentalismo, tamén fixeron
unha grande labor en prol da visibilización da fotografía. É o caso do Luís Ksado12, con xa 9
edicións, que cunha contía elevada para o propio autor ou autora seleccionado, que premia
proxectos xa feitos; o caso do Clube de Prensa de Ferrol co seu Galicia en Foco13, onde se
selecciona e premia as mellores fotos xornalísticas do ano, malia non ter sido publicadas,
nun intento por compensar aos fotógrafos e fotógrafas de prensa as carraxes ateigadas
ao longo do ano ao non ser quen de publicar a foto que queren baixo o mandato do Xefe
de Redacción que, sen ter formación fotográfica, se autoproclama editor no seu recuncho
mediático particular. Ou, por último, o Foto Rapa14, no que se seleccionaban imaxes, dunha
temática moi concreta, a rapa das bestas.

Asemade, tamén por iniciativa da administración pública, cabe destacar os concursos de
Artes Plásticas que cada Deputación galega convoca anualmente, malia que na actualidade,
algúns deles visen reducida a súa dotación económica, e outros pasasen a ser bienais. As
catro administracións provinciais conciben o premio sen que a fotografía teña un papel desNeste 2013, convocamos o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, cunha vocación
tacábel, e premiando obras e non proxectos. As bases limitan os concursantes pola idade, xa
clara de continuidade.
que nomean como «novos creadores» só a aquelas e aqueles que son menores de 30 anos.
Das catro deputacións, destacarei a de Ourense, pola evidente retroalimentación que recibe
o Outono Fotográfico, non só polo feito de que o fundador do festival sería xurado en repePREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
tidas ocasións, senón por que varios dos gañadores ou seleccionados participarán en varias
edicións do OF tanto con exposicións individuais coma en colectivas. Estes premios que
Como se dicía, o Premio vén recoller as experiencias desta índole no noso País, tratando de
resultan un instrumento axeitado para axentes coma curadores ou galeristas, concíbense,
non encetar o proxecto coas eivas que outros premios ou certames experimentaron, e aquí
aínda a día de hoxe, como unha mera competitividade entre os e as creadoras, e seguen
sempre se pon de manifesto se o proxecto xurde dun entorno fotográfico, ou o deseñan
alleos aos cambios que outros certames introducen, como a eliminación do límite de idade
persoas vencelladas á fotografía, xa que logo, o obxecto do Premio será moito máis próximo
dos e das participantes, a selección dunha serie en vez de unha imaxe, ou a promoción real
ao que desexa un autor ou autora, e estará afastado da pomposidade das escenificacións
do gañador ou gañadora que, na maioría dos casos dos entes provinciais, limítanse a un
que neste sentido se fan nalgunhas institucións.
acto no que se fai entrega dun cheque e se
di que a publicación do catálogo servirá como 11 Desde o 2003 ao 2006 en colaboración coa Consellería de Educación de Sande Compostela e en 2009 e 2010 en colaboración co Museo do Mar de Vigo, enOs grandes cabalos de batalla do Premio Galicia de Fotografía Contemporá«lanzadeira», sabendo eses mesmos interlo- tiago
tidades que atesouran a exposición creada cada ano entre o seu acervo. Este proxecto
cutores que o catálogo acabará nos sotos dos é impulsado polo Centro de Estudios Fotográficos de Vigo, e fóra da Fotobienal que tivo nea, son a non limitación da idade dos e das participantes, o feito de premiar
a súa última edición no ano 2000.
un proxecto e non unha imaxe, o anonimato dos proxectos presentados15, a
centros culturais ou museos.
12 É convocado por vez primeira no 1997 pola Deputación da Coruña e baixo a
dotación que reverterá na creación dunha exposición para o autor e a publicoordinación de Xurxo Lobato.
Organizado por primeira vez no 1989, e fai un parón pola vixésima segunda
cación dun libro16 que se distribuirá nas librarías e nos centros específicos
Outros axentes públicos, como os Concellos, 13
edición no 2011 debido á falta de patrocinios. No momento de escribir este texto
teñen convocado, nomeadamente a partires estábase tratando de artellar a seguinte edición con escasos recursos. Deste concurso de arte e fotografía, e a promoción do proxecto / autor, que non queda na
unha publicación e unha exposición, que ten feito parte a cotío da programación
simple exposición, senón que se itinera durante cinco anos no marco do
dos 90, certames fotográficos, que debido ao nace
do OF.
seu déficit na periodicidade ou á concepción 14 Organizado polo concello da Estrada desde o 2010 ao 2012 baixo a dirección festival Outono Fotográfico.
Tono Arias.
decimonónica, adoitan ter como participantes de
15 O Premio Galicia de Fotografía Contemporánea formúlase para recibir proxectos
a amadores afastados do mundo da arte e da cos datos do autor ou autora en sobre pechado, logo da experiencia na asistencia Este Premio, non podería convocarse sen o patrocinio do departamento de
como xurado dos seus creadores.
Cultura e Turismo da Vicepresidencia Primeira da Deputación Provincial de
fotografía.
16 Na Difusora de letras, artes e ideas, a editorial do Outono Fotográfico.
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Lugo, e da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia, que desde o primeiro momento
entenderon a necesidade dun premio destas características no noso País, e así o puxeron de
manifesto os seus representantes na inauguración da exposición.

países, con proxectos de grande calidade, polo que ao xurado foille complicado chegar a
quedarse cos de Antonio López Losada, Daniel Díaz Trigo e Jose Rodríguez Romay, que foron
os tres finalistas.

Un premio de fotografía, como xa dixemos, non é nada novo para o Outono Fotográfico, pero
con estas características, nomeadamente o feito de convocarse con carácter internacional,
transfírelle ao OF, e, por extensión á fotografía galega, a internacionalidade que acadou o
festival hai dúas edicións, asentándose en Portugal, e partillando experiencias con festivais
de fóra como o Paraty em Foco de Brasil.

No caso de Díaz Trigo, o Premio vén recoñecer unha longa traxectoria como artista, tanto
na fotografía, como na pintura ou na ilustración, de sobra coñecida pola súa contorna, e
que xa deu froitos en varias publicacións e coa participación en varias exposicións. Co
nomeamento de Daniel como Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, péchase un
círculo; xa que hai 31 anos, un lugués, Benito Losada, comezaba cun proxecto chamado
Outono Fotográfico, e hoxe, outro lugués enceta outro, que, paralelo ao festival, nace coa
pretensión de ter longa vida.

Unha eiva importante coa que debe loitar a fotografía galega e estao a facer desde hai
décadas, é a condición periférica do noso País que vén dada pola invisibilización que exerce
calquera evento na capital do Reino, e que se agranda co illamento ao que está sometida
a cidade de Ourense –desde a que se organiza o Outono Fotográfico17– lonxe do eixo que
impera e que articula, ou quere facelo, o noso País. O Premio Galicia de Fotografía Contemporánea érguese como unha ferramenta máis de visibilización e promoción da fotografía,
alén de posicionar a Galiza no mapa, malia a ser organizada desde o oriente.
Tanto o feito de itinerar a exposición, como o de inverter a totalidade da dotación do Premio
na produción e na edición, confire ao Premio unha vontade indiscutíbel de promoción do
autor e do seu proxecto. Resultaría irrisorio pensar, que desde un festival como o Outono
Fotográfico, se perdese a oportunidade de produción dun proxecto expositivo anual, alén da
publicación do mesmo.
A intención da organización é converter este Premio, na medida do posíbel, e dependendo da
calendarización, que non sempre depende de nós, nunha Bolsa para proxectos non creados
ou, a lo menos, non rematados. Deste xeito, estaremos contribuíndo, non só á difusión cultural, senón tamén á creación artística. Para iso, destinarase unha partida específica para que
o autor ou autora poida realizar o seu proxecto, ademais de producir a exposición e publicar
o libro como no caso da presente edición.
O Outono Fotográfico, pois, dótase cun Premio con estas especificacións, quizais para facerse con posesións para un non-esquecemento.

POSESIÓNS PARA UN ESQUECEMENTO
O título do proxecto seleccionado no Premio este ano, fai referencia ao xeito
de traballar de Daniel Díaz Trigo18, O proxecto é unha viaxe subxectiva ao
microcosmos persoal e cotián do autor, ademais dunha viaxe nun pequeno
espazo, a Terra Chá luguesa.
O día que se reuniu o xurado, malia a diferencia evidente na concepción
da fotografía e a diversidade na formación dos compoñentes19, tivo unanimemente claro cal era o proxecto seleccionado por reunir os requisitos
que se buscaban para un premio deste nivel, alén de ser o proxecto mellor
presentado. A convocatoria foi secundada por autoras e autores de dez

Posesións para un esquecimento é un proxecto no que Díaz Trigo leva traballando máis de
sete anos. Nel mestura o peso documental implícito desde o nacemento da fotografía, coa
plasticidade e conceptualidade que o medio acadou co paso ao eido das grandes artes. O
proxecto pretende pór de manifesto unha harmónica conxunción entre memoria colectiva e
íntima, un paseo pausado polas lembranzas e o esquecemento, mais tamén polo seu territorio, acoutado nuns poucos quilómetros. O autor presenta o resultado da teima pola compilación de lembranzas que materializa en forma fotográfica para que non sufran o abandono na
memoria persoal, e no maxín colectivo e institucional.
Nas imaxes mestúranse os ecos das verbas da intrahistoria e as da comunidade, e pretenden ser unha contribución á construción social do pasado, propoñendo outro esquecemento
distinto ao dos medios de comunicación ou ao da desidia institucional. Formato e linguaxe
alternativos para dotar de visibilidade e de existencia a un territorio común, sen sentar cátedra, sen titulares.
En canto á forma, no proxecto conviven fotografías ao máis puro estilo documental, cunha plástica evocadora doutro tempo, con grandes panorámicas de fotomontaxes e imaxes nas que se mestura até o debuxo e a pintura, e nas que non se documenta unha realidade, pois nunca existiu, pero que pretenden apropiarse da memoria de
quen as ve para formar parte do fondo documental persoal, e en definitiva, da memoria.

O traballo de Díaz Trigo, está ateigado de «voces que non se oen, de silencios que xa non se
lembran» como dixo o propio autor na inauguración. A exposición divídese en catro capítulos
que traballan espazos significativos que mapean a Terra Chá. Así, ao longo de «O Campo»,
«A Colonización», «As Torres de Arneiro» e
17 Presente nesta edición en 41 localidades galegas e do norte de Portugal, con
«O Manicomio», vaise debullando a historia
presenza nas sete cidades do noso País e no Bierzo.
18 Lugo, 1971. Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Salamanca. Prerecente da veciñanza da comarca luguesa, a
miado na edición de 1995 no concurso da Dirección Xeral de Xuventude, obtivo o
1.º premio no Certame «Lugo urbano, Lugo rural», uns meses despois; tocou outros través da cal se poden seguir os feitos históaspectos da fotografía, caso da súa exposición «A viaxe», que percorreu distintas saricos que sufriu Europa o século pasado, dun
las galegas e que se converteu en libro co título En tránsito, editado cunha bolsa da
xeito intimista até o punto de fotografar un
Comunidade de Castela e León, na colección «Campo de Agramante».
19 O xurado estivo composto por Manuel Sendón, profesor de fotografía na Faculespazo moi próximo, que fala tamén da histotade de BB.AA. de Pontevedra e co-director do CEF; Manuel Vilariño, Premio estatal
de fotografía; Ângela Mendes Ferreira, directora dos Encontros da Imagem; Xosé Lois ria persoal e familiar.
Vázquez, Director do Outono Fotográfico; Vítor Nieves, Coordinador da Sección Oficial
do Outono Fotográfico e do Premio, Encarna Lago, Xerente da Rede Museística de Lugo
(representando á Deputación de Lugo) e Mercedes Gallego, Xefa Territorial de Cultura,
Educación e Ordenación universitaria en Ourense (representando á Xunta de Galicia).
Exerceu como secretaria Manuela Gallego, secretaria da Fundación Benito Losada.
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NATURALEZA ARTIFICIAL

Cynthia Nudel

Os zoolóxicos constitúen un intento de trasladar a natureza a un contorno urbano. Grazas a
eles podemos reunir nun espazo relativamente reducido diferentes especies ás que só poderiamos coñecer se visitásemos o seu hábitat natural. Isto conséguese mediante a recreación
do contorno de cada especie. Deste xeito asegúrase a supervivencia do animal á vez que se
enriquece a experiencia do visitante do zoo, xa que a ilusión de estar a contemplar a natureza
tal como é intensifícase.
Porén, o proceso está marcado por un paradoxo que pon en evidencia a tensión entre o
natural e o urbano: a natureza é recreada por medios artificiais. Os animais son recluídos en
escenarios que conteñen elementos manufacturados e elementos naturais controlados polo
home. As pólas, as follas e a terra mestúranse coa pintura dos decorados. O cemento convive
coa vexetación. Encontrámonos cunha grande variedade de indicios da intervención humana.
O uso destes materiais –o cristal, o cemento– remítenos á cidade, ao urbano. Esa continua
mestura entre o natural e o artificial, na que moitas veces non reparamos conscientemente,
dáse en cada recuncho do zoolóxico. Así encontrámonos cun espazo que trata de imitar a
natureza pero no que cada detalle é consecuencia dunha decisión humana.
Este intento de recrear o salvaxe nun contorno urbano produce unha especie de natureza
artificial que queda suspendida en terreo de ninguén. O que se consegue é un escenario
onde se mesturan a natureza e a intervención humana para xerar un contorno ficticio, unha
tensión entre o natural e o urbano que proporciona unha estraña expresividade aos espazos.

Arxentina 1979
Dedícase á fotografía documental dende 2006. Gañou diferentes premios, entre eles o VIII Certamen Nacional Fernando Quiñones de Cádiz, o XIV Certamen Nacional fotográfico de Burgos e IILA-fotografía de Roma (segundo
premio) e o XIII Premio Unicaja (terceiro premio). Foi bolsada na II Bienal Internacional de Fotografía Inspai de Xirona e
seleccionada para o II Encontro de artistas novos Cidade da Cultura de Galicia e o FullContact do festival internacional
SCAN de Tarragona. A súa obra expúxose en España, Colombia, Italia, Camboxa e EE. UU. Destacan as súas dúas
exposicións individuais no Espai Català Roca de Barcelona, exposicións colectivas na Fundación Unicaja de Almería,
no centro cultural BID de Washington e no Festival Internazionale di Roma. Publicou o seu traballo nas revistas Ojo de
Pez, Metal Magazine, Piel de Foto e Treintaycuatro. Exerceu como profesora de fotografía en Barcelona e actualmente
reside en Alicante.
www.cynthianudel.com

Photo Art, Ourense,
do 18 de outubro ao 11 de novembro
Sala Musltiusos do Museo Provincial de Lugo,
do 15 ao 30 de novembro

Naturaleza artificial 01, 2010

Naturaleza artificial 04, 2010
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Naturaleza artificial 03, 2010
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Naturaleza artificial 07, 2010
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Naturaleza artificial 05, 2010
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MÓBIL_FOTO_CREA

Raquel Calviño

Algúns dos artistas participantes en Móbil_Foto_Crea, pertencen a xeneracións diferentes e
con todo, todos eles coinciden no uso do teléfono móbil como ferramenta para o desenvolvemento da súa creatividade.
Aquela discusión paradigmática que falaba das vantaxes da fotografía analóxica e a súa
sucesora, a fotografía dixital e do paso do gran ao píxel vai quedando relegada. O conxunto
do que se entende por fotografía ampliouse nestes últimos anos en canto a soportes, pero
mantense polo que respecta ao concepto. A copia en branco e negro colgada nunha exposición, a reprodución a cor nun libro, a imaxe que se transmite por teléfono móbil ou a que
aparece na pantalla do ordenador son exemplos dunha mesma realidade. A fotografía, sexa
cal for o soporte no que se mostra, aos ollos do observador é un continuo de tons de cor e
niveis de brillo.
A tecnoloxía dixital non modifica a esencia do fotografado, senón que aporta novas ferramentas máis eficaces, rápidas, ecolóxicas ou económicas para a xeración, procesamento, circulación e consumo das fotografías. É dicir, non produce ningunha transformación estructural a
nivel da creación, a circulación ou a recepción das fotografías, senón que simplemente aporta
unha ferramenta máis eficaz, para facer as mesmas tarefas que antes.
As páxinas web, os blogs, e sobre todo as redes sociais, convértense nos novos vehículos de
presentación dos artistas visuais e a camara do teléfono xoga un papel fundamental.
Neste século, a cultura tórnase hipertextual. Conectividade, dixitalidade, multimedialidade,
multisecuencialidade, interactividade, dinamismo, apertura, accesibilidade, e estrutura en
rede son as características das novas formas de expresión artística e cultural.
A diferenza do que sucedía cos medios de divulgación convencionais, (revistas, libros, diarios,
exposicións) hoxe en día calquera persoa con acceso a internet pode crear o seu propio
espazo para levar adiante o fin que se propoña difundir. A isto faise referencia cando se fala
de historias dixitais, as cales inclúen textos que tenden a ser non-liñais e interactivos, fomentando a participación e o compromiso do usuario. Estas historias dixitais presentan unha
estreita relación coas creacións hipertextuais.
Esta exposición pretende mostrar o traballo de moitos artistas dende esta realidade, aínda
que botando man dun formato clásico en canto a medio (a exposición), misturado coa nova
ferramenta, o teléfono móbil.
www.lomasminimo.com

Pazo de Torrado, Cambados,
do 8 de novembro ao 7 de xaneiro de 2014
Curadores: Carlos Puga e Xaquín Rosales, do colectivo lomasmínimo.
Participantes: Mónica Alonso, Cristina Brea, Raquel Calviño, Jose Chazo, Luis

Díaz, Rafa Fariñas, Xabier Fernández, Nuria Figueiredo, Ana Fresco, Santi
Gavín, Sandra G. Oubiña, Rita Ibaretxe, Mónica Irago, Gonzalo Matalobos,
Marcos Míguez, Jose Pérez Moldes, Nena (Vanessa Díaz), Rosa Neutro,
Alejandro Novoa, Chou Pequeira, Elisa Pereira, Paula Pez, Carlos Puga, Ana
Rello, Rubén Rodríguez, Xaquín Rosales, Alicia Seoane, Alba Sotelo, Alicia
Valiño, Ramón Vaquero, Miguel Vidal.

Cristina Brea Lodeiro
Vigo 1973
Iníciase na fotografía a partir da súa marcha a Londres en 1995. 2º premio do Fotomaratón Concello de Vigo 1998
e accésit 1999. Fotografías dos dous primeiros discos de Xosé Manuel Budiño Arredor e Paralaia. Fotografías do
segundo disco Trastempo da orquestra folc SondeSeu 2007. Fotografías e deseño de Na flor dos meus anos de
Señora Carmen. Deseño e fotografías de Soños e Delirios, primeiro disco de Lucía Martínez, 2008. Lizgair Fotografías
e Deseño 2008. Cordas Verbas de Ludavai, parte das fotografías e debuxos. Portada de Bieito dubidoso de Roque
Cameselle, Xerais. Portada de Unha Espía no reino de Galicia de Manuel Rivas, Xerais, 2004. Fotografías da exposición
Ceibes no Monte do IES Terra de Turonio. Fotografías do libro/disco de Aid Rapoemas.

1970
@Raquelcalvino nas redes sociais fotográficas; apaixoada da fotografía dende que teño uso de razón. Retomei o
contacto con esta disciplina en novembro de 2011, coincidindo co meu inicio en Instagram.
A través desta disciplina atopei o medio perfecto para expresar e desenvolver o meu mundo interior, en constante
proceso de búsqueda e aprendizaxe.

José Chazo Vega
Vilanova de Arousa 1990
Cursa no Instituto Arcebispo Xelmírez o título de Técnico en Laboratorio e Imaxe, entre os anos 2008 e 2009, e posteriormente trasládase a Ourense para realizar o de Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño, coa especialidade en
Fotografía Artística, na Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde, finalizando en 2011. De maneira paralela
realiza proxectos profesionais exercendo tarefas de coordinador e reporteiro gráfico para Troulada.com e Yahorake.com,
fotografía de estudio, edición gráfica e optimización para web en Sociedad Textil Lonia SA, fotografía de prensa e eventos
para a Axencia Galega de Noticias (AGN) e reportaxe social e retrato para particulares, durante os anos 2008 a 2012.

Nena Diamon
Caracas 1984
Comunicadora audiovisual. Formada en México en AAVI, especialidade novo documental. Finalista no primeiro concurso Belleza y Biodiversidad de México, revista National Geographic en español e Fujifilm 2009. En 2012 participa
na Masterclass ditada por Simon Norfolk no Museo MACUF.

Luis Díaz Díaz
A Coruña 1978
Luis Díaz Díaz é un fotógrafo basado na Costa Oeste.

Rafael Fariñas Aboy
Pontevedra 1964

Fotógrafo de prensa, de formación autodidacta. Traballando no Diario de Pontevedra dende o ano 1995. Actualmente
ven desempeñando o cargo de xefe de fotografía.

Xabier Fernández
Vigo 1964
Exposicións: Sección oficial Outono Fotográfico, (2012). Animais, exposición colectiva, Cambados (2011). Exposición colectiva na Galería Visual Labora, Vigo (1997). V e VI Certame de Pintura Ademar, Vigo (1994-1995). Salón de Arte Xove
de Ourense (1994). I e II Premio de Pintura José Malvar (1994-1995). Novos Valores da Bienal de Pontevedra (1993).

Nuria Figueiredo
Ourense 1986
Estudei Belas Artes en Pontevedra e Bilbao, cando acabei os estudos en 2010 instaleime en Tui e alí montei o meu
estudio, La Fabriqueria, un lugar que se abre ao público para realizar numerosas actividades culturais.
O meu traballo artístico é multidisciplinar, fotografía, pintura, escultura, ilustración...
Actualmente estudo banda deseñada no Garaxe Hermético, Pontevedra. Pepaloba obxectos de autor é o meu último
proxecto.

Ana Fresco
Vigo 1973
Viguesa. Profesora de Lingua e Literatura Castelá.

Gonzalo García Matalobos
A Estrada 1972
Autodidacta. Colaboracións co Correo Gallego. Traballei na delegación de Deza do Faro de Vigo no ano 2000 e dende
o 2001 até a actualidade no Diario de Pontevedra como Redactor Gráfico.

Sandra González Oubiña
Caldas de Reis 1984
Finaliza no 2010 o Curso Profissional de Fotografia impartido polo IPF do Porto, realizando as prácticas no MT Sudio,
dedicado á fotografia industrial, e no que colobarou durante un ano.
Neste período de tempo tamén realizou algunhas colaboracións puntuais para as revistas do grupo PM Media.
Actualmente continúa a súa formación asistindo a diversos talleres. Algúns deles foron: Xogando ca fotografía de
Carlos Puga, Fotografiar el paisaje social de Jose Romay, Argonauta de Eutropio Rodríguez ou Detrás de la cámara
de Óscar Molina.
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Rita Ibarretxe Garza
Ourense 1970
O meu primeiro contacto coa fotografía comeza nos anos 90 asistindo a cursos, participando en pequenas exposicións
individuais e sobre todo colectivas, impartindo clases e publicando nalgúns medios, completando posteriormente a
miña formación na Escola de Arte Antonio Faílde de Ourense. Actualmente son profesora de Historia da Arte e sigo
ligada á fotografía, a través de produtivas charlas con amigos fotógrafos, e de diversos proxectos «por libre», intentando
conseguir con eles un estilo propio.

Juan Marcos Míguez Cortizo
Forcarei 1975
Realicei estudos de fotografía na Escola de Artes e Oficios Artísticos Mestre Mateo. Ao remate destes comecei a
colaborar con diferentes xornais, máis tarde e dende o 2001 traballo para La Voz de Galicia na edición local de DezaTabeirós Terra e montes. Participei en diversas exposicións colectivas e en proxectos varios.

Rosa Neutro
Cangas do Morrazo 1979
Rosa Neutro é artista multidisciplinar e fotógrafa, licenciada en Belas Artes na especialidade de escultura pola Universidade de Vigo. Nos derradeiros anos participou en diversas exposicións individuais e colectivas. Actualmente a fotografía
é o punto central da súa obra; o seu carácter inmediato e o seu uso popular convértena no vehículo idóneo co que a
artista explora o cotián, buscando asociacións inesperadas e o novo na proximidade. Na súa obra son conceptos constantes o portátil, o movemento, o efémero, o cotián, o procesual, a nada e mais o azar. Na súa produción artística cabe
destacar un interese constante por desenvolver unha obra versátil e sen etiquetas na que diferentes disciplinas artísticas
son abordadas atendendo ás necesidades de cada proxecto e nos que o medio fotográfico está sempre presente.

Alejandro Nóvoa Domínguez
Montevideo 1975
Desenvolve a súa actividade profesional no campo da fotografía, o deseño e a docencia. Cofundador de Imagen
a2 – fotografía & diseño, xunto a Alicia Valiño, desenvolve proxectos de comunicación visual no campo da fotografía,
deseño gráfico e web. A súa última aposta pola fotografía de calidade foi a cofundación, xunto a Xabier Fernández e
Carlos Puga, de «copias de autor – Xestión integral de proxectos fotográficos», dende a xestión da cor até a produción
de exposicións. Na mesma época crea, xunto a Roberto Alonso, Lightbox, un centro de ensino centrado na formación
no campo da fotografía con sede en Vigo.

Elisa Pereira
Ourense 1970
Estuda Imaxe e Son, Realización Audiovisual. Asiste a diferentes cursos e talleres. Inicia o seu labor como fotógrafa para
axencias e medios de comunicación en 1993. En 2012 termina os seus estudos de Fotografía Artística na Escola de
Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.

José Pérez Moldes
Tui 1967
Afeccionado á fotografía e artes plásticas dende moi novo. Cando chegou ás miñas mans o i-phone 4s e comecei a
experimentar coa cámara e as aplicacións, realmente converteuse nunha verdadeira paixón. Carácter de inmediato,
o cotián, pequenas e grandes historias que xurden no meu quefacer diario. Urbanita antes que paisaxista, busco nas
cidades tamén situacións que nos falan de ausencias, de presenzas. A paisaxe urbana, a paisaxe humana, á luz dun
día calqueira.

Paula Pez
Vigo 1981
Son bióloga e curiosa. Comezo a voar no mundo da imaxe por necesidade persoal, fascinada pola fotografía e a
versatilidade da cámara de vídeo. Anos máis tarde tomo a decisión de formarme no campo da fotografía á vez que
sigo experimentando co audiovisual... Até hoxe que realizo traballos audiovisuais e fotográficos para Verve Creative
Group, Ong’s...

Carlos Puga
Vigo 1967
Fotógrafo, editor, coordinador de talleres e comisario. Traballou en xornais e revistas nacionais, obtivo o premio José
Aurelio Carracedo de periodismo de Galicia en 2001. Colaborou con editoriais galegas. Dende 2004 organiza e
coordina os talleres de fotografía Fotoxoguete con fotógrafos como Óscar Molina, José Manuel Navia, Vari Caramés,
Juan Pablo Moreiras, Eduardo Momeñe. En 2006 crea a editorial de fotografía Fotoxoguete, publica dúas coleccións:
Fragmentos e dezxquince. Traballa no proxecto fotográfico O Golfo de Fonseca cunha exposición, audiovisual e libro.
Comisaria e participa en varias exposicións, Polo Salnés con Ramón Cabanillas, Uxío Novoneyra, o Courel e Animais.
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En 2011 créase a Casa Vella da Fotografía; funda xunto a Xabier Fernández e Alejandro Nóvoa, «Copias de autor».
En 2012 funda xunto a Xaquín Rosales «lo más mínimo». Imparte talleres de fotografía en diversos puntos de España.

Santiago R. Gavín
Riotorto 1973

De formación autodidacta, asistindo a talleres fotográficos impartidos por fotógrafos como Vari Caramés, Óscar Molina,
José Manuel Navia e Eduardo Momeñe.
Inicio a miña andaina fotográfica coa participación no Outono Fotográfico do ano 2012.
pechar os ollos
esquecelo todo
comezar de novo

Ana Rello Fernández
Monforte de Lemos 1972
De formación autodidacta comecei a andadura na fotografía no ano 2010. Participei en diversas exposicións colectivas.
Traballos publicados en Carpaccio Magazine, Snoot e Amateurs Hotel.
Gañadora do concurso «Galicia, cómo la ves?». Finalista no concurso internacional «Universo en español 2012» e no
«Premio internacional REVELA 2013».

Rubén Rodríguez de Torres
Vigo 1968
Formación fotográfica autodidacta. Asistencia a talleres: Xogando coa Fotografía, Museo das Palabras VERBUM (Vigo,
2010). Xogando coa fotografía, Fototeca (Tui, 2012). Argonauta, Espacio Neutro (Cangas, 2013). Publicacións:
Catálogo VII Fotobienal Vigo, 1996. Rutas para fotografar a natureza. Catálogo O Feito fotográfico, Museo de Arte
Contemporánea de Vigo. Exposicións: diversas exposicións no Real Club Náutico de Vigo e na Agrupación Fotográfica
Galega. Exposición colectiva 60 imaxes co Colectivo fotográfico Zona V, Casa das Artes e da Historia, Vigo, 1995.
Bolsa fotográfica na VII Fotobienal de Vigo pola instalación Atravesando os corredores de Pedra, Vigo, 1996. O feito
fotográfico - A colección fotográfica do Concello de Vigo 1984-2000, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2004.

Alicia Seoane
Ferrol 1982
A miña vinculación coa fotografía é dende o descubrimento persoal, aproxímome á fotografía como quen se mira
dende unha ventá, dende este lugar xurden historias relacionadas coa memoria, o paso do tempo, ou a trascendencia.
Expoño o meu traballo en pequenas salas, e acostumo expresarme a través de libros. Actualmente traballo en Estudio
Abierto, un espazo en Ferrol onde se integran fotografía, deseño e arquitectura.

Alba Sotelo Leal
Bueu 1988
Forma parte da promoción 2006-2010 da Licenciatura de Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo e da
primeira promoción do Máster en Creación, Desenvolvemento e Comercialización de Contidos Audiovisuais da mesma
universidade. Con gran interese polo cine e as artes audiovisuais, traballou en distintos entes e produtoras entre os que
se atopa CRTVG, Melodía Visual, Artemática Producións S.L e Hipotálamo Films, coa que sigue colaborando. Actualmente, traballa no campo do fotoxornalismo para Diario de Pontevedra. Defínese a si mesma como unha “todoterreno
audiovisual” e está convencida de que “a paixón polo traballo que realizas está por encima de calquera tipo de crise”.

Alicia Valiño Cea
Vigo 1977, licenciada en Publicidade e RRPP, desenvolveu a súa actividade traballando e colaborando con empresas
no ámbito do deseño gráfico e a fotografía. Ademais compaxinou o seu desenvolvemento profesional coa decencia.

Ramón Vaquero
Vigo 1966
Estuda enxeñería técnica industrial aínda que se dedica profesionalmente á fotografía dende os anos 90. Ademais dos
seus traballos comerciais en publicidade, editorial, moda ou social, compaxina traballos máis persoais entre os que
destacan varios premios internacionais, portadas e publicacións en revistas como Nikon Pro Europe, Photo France,
Foto ou libros como One Eyeland Book (India), No Words - One Exposure (Suecia) ou Trierenberg Supercircuit (Austria)
entre outros moitos. Participou en exposicións en países como Austria, Qatar, Brasil ou na exposición Luz no Niemeyer
de Avilés, dirixida por Carlos Saura e Asier Mensuro.
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Vivo sola
Cristina Brea Lodeiro

Sen título
Raquel Calviño

Sen título
José Chazo Vega

Sen título / West Coast
Luis Díaz Díaz

Os do norte
Nena Diamon

Regateando
Rafael Fariña Aboy

Sen título
Gonzalo García Matalobos
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Malpica. De cerca nadie es normal. De cerca nadie es normal. Malpica.
Ana Fresco

Antes de que ocurra
Nuria Figueiredo

Sen título
Sandra González Oubiña

Colección: un esfuerzo de silencio
Rita Ibarretxe Garza

As mans de Silvita 2013
Xabier Fernández

Sen título
Juan Marcos Míguez Cortizo

Sen título (On the road)
Rosa Neutro
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Sin título
Elisa Pereira
El camino. El círculo. Rocío en primavera
Alejandro Nóvoa

Nocturno en Tui.
La ciudad, metáfora.
José Pérez Moldes

Sen título
Paula Pez

Sen título
Carlos Puga

Sen título
Santiago R. Gavín
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385.000 € - 1. 115.000 €
Rubén Rodríguez de Torres

Sen título
Ana Rello

Viven entre nosotros!
Alba Sotelo
Sen título
Alicia Seoane

Cachivaches
Alicia Valiño Cea

Lentos Kunstmuseum, Linz. Vegetal 1. Paisaje 1
Ramón Vaquero
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PREMI REVELA 2013
REVELA, II Premio Internacional de Fotografía aos Titulares dos Dereitos Sociais, ten
como obxectivo premiar ao colectivo social fotografado e non á fotógrafa/o.
Á «Sala Negra, convivir coa violencia en Centroamérica» de Edu Ponces coa Fundación CINDE,
en Soyapango, O Salvador, concedéuselle ademais a Mención Honorífica GEA PHOTOWORDS.

O proxecto
O proxecto «CREANDO ESPAZOS LIBRES DE VIOLENCIA» ten por finalidade crear espazos
libres de violencia nos que se fomente a cultura de paz e a participación dos mozos, e onde
estes consigan maiores oportunidades de educación para o seu futuro. Xira en torno a un
Reforzo Escolar dirixido a nenos e mozos de entre 7 e 15 anos do Municipio de Soyapango,
na súa maioría fillos de mulleres vendedoras ambulantes. Unha vez que estes nenos se incorporan á escola pública aos 6-7 anos, resultan alarmantes os niveis de fracaso e abandono
escolar dos alumnos, así como o ingreso nas cuadrillas xuvenís. O obxectivo do programa
é que estes nenos e mozos sigan matriculados na escola, melloren as súas cualificacións e
ademais desenvolvan habilidades sociais que lles permitan adquirir unha identidade persoal,
social e unha autoestima positiva para que poidan ter maiores oportunidades no futuro.
Os 70 mozos aos que se dirixe o proxecto son habitantes de comunidades e barrios marxinais do Municipio de Soyapango, unha localidade da zona urbana marxinal do departamento
de San Salvador, con características de sobrepoboación, desemprego, pobreza, concentración de comercio informal nas rúas, ausencia de programas de atención infantil e violencia
de cuadrillas (maras). Estes mozos asisten ás escolas públicas da zona e viven en ambientes
estresantes coa continua ameaza da violencia e a inseguridade.
Algunhas zonas deste municipio son catalogadas como zonas de alto risco pola violencia das
cuadrillas xuvenís ou «maras». Estas duras condicións agudízanse cando nos referimos aos
nenos e nenas fillos de mulleres sen emprego formal, na súa maioría responsables únicas de
soster economicamente o fogar.
A entidade xestora
A Fundación CINDE é unha organización española sen ánimo de lucro cuxa finalidade principal é apoiar o traballo que desenvolve dende 1989 a Asociación CINDE no Salvador, a
través de programas educativos integrais para nenos e mozos de sectores sociais excluídos
e programas socioeconómicos para mulleres do sector informal, na súa maioría vendedoras
ambulantes da capital, San Salvador.
http://premiorevela.com/2013/03/30/13040/

Edificio Xurídico Empresarial do Campus de Ourense,
do 4 ao 30 de novembro

Edu Ponces Roldan
Barcelona 1980
Fundador da asociación de fotoperiodismo RUIDO Photo. Estudou fotografía e fotoperiodismo no Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya. Desenvolveu a maior parte da súa vida profesional en América Latina traballando no xornal
de investigación Elfaro.net pero tamén colaborando con outros medios internacionais como as revistas Proceso e
Gatopardo en México, Miami Herald (USA), El Periódico de Catalunya (España) e outros medios como Periodismo
Humano, Univisión ou CNN en Español.
Recibiu premios como o de Mellor Libro de Fotografía de Latinoamérica 2010 outorgado por Picture of the Year International, finalista en 2010 na categoría fotografía da Fundación Novo Periodismo Iberoamericano, o premio «A Pepa»
de periodismo dixital outorgado pola Federación de Asociacións de Xornalistas de España e o Premio Nacional de
Periodismo e Dereitos Humanos Del Salvador entregado pola UCA, entre outros.

Sala Negra
A Sala Negra é un proxecto colectivo de investigación periodística, difusión e denuncia realizado por RUIDO Photo, centrado na que probablemente é a máis preocupante das realidades
que vive Centroamérica: a crise de violencia.
Centroamérica é a rexión máis violenta do mundo. Durante os últimos 5 anos dous dos tres
países do triángulo norte desta pequena rexión, El Salvador e Honduras, tiveron a dubidosa
honra de ter o maior índice de homicidios de todo o planeta. A diferenza doutras partes do
mundo, este fenómeno non é produto dun conflito político ou territorial. En Centroamérica
a crise de homicidios é o triste síntoma dunha gran diversidade de problemas sociais que
van dende a desestruturación familiar, o abandono do estado, a falta de oportunidades para
a xente nova ou as feridas mal curadas dunha recente historia de conflitos armados. Esta
reportaxe percorre a crueza da violencia centroamericana que se converteu nunha rutina, nun
estado de normalidade que impide a construción de solucións estructurais.
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SLUMBERLAND
A fotografía non só é un feito en si mesmo, non só é documentación e memoria, nin tan
sequera se reduce o seu haber ao arte, á comunicación publicitaria, ao álbum familiar ou
ao xornalismo diario ou repousado. Estamos ante unha mostra que define un outro xeito de
concibir a fotografía: a ilustración e a pedagoxía para as crianzas.
Slumberland é unha compilación de imaxes que supón a primeira mostra antolóxica de Aude
Leonard, que, malia a súa idade, ten un basto traballo de ilustración fotográfica. As imaxes
que a conforman pertencen a varias series, todas elas publicadas en numerosos libros infantís, e outros non tanto.
É unha edición que presenta o traballo o traballo máis poético de Aude, que vai desde o
particular caderno de viaxe sobre as impresións experimentadas durante unha viaxe a Islandia cunha natureza omnipresente, cambiante e de clima hostil. Unhas imaxes onde queda
latente a particularidade de ser unha terra de crenzas en seres fantásticos ateigada ao longo
da historia polo paso de moi diversos poboadores. Un paraíso, unha illa de crianzas onírica
e pantasmado.
Nesta primeira exposición ao sur dos Pirineos, trata de mostrarse unha morea de imaxes para
pequenos adultos e para maiores novos, que, dependendo de quen faga a lectura, será nun
sentido ou noutro. Esto queda patente na serie “Unha vaca no meu cuarto” onde se xoga con
diferentes escalas para acadar imaxes ao máis puro estilo do surrealismo do cedo, nunha
alegoría á maternidade e á manutención.

En Slumberland en xeral, e en particular na serie Poèmes a autora pon de relevo a súa cualidade de encerramento e illamento nunha timidez que expande ás súa creacións, e traballa
na procura de saídas, cuns achádegos que están moi preto de imaxes extraídas do maxín, o
que xustifica o xeito de proceder como creadora.
Coas obras de Leonard, expóñense tamén unha selección de libros publicados coas súas
ilustracións como os dous poemarios editados por Møtus en 2007 e 2008, Le soleil meurt
dans un brin d’herbe (O sol morre nun gaspallo de herba) con textos de Jean Rivet, 2007,
Une vache dans ma chambre (Unha vaca no meu cuarto) con textos de Dominique Cagnard,
2008, Une seconde editado pola coreana Woongjin en 2012 e Petits trous ed. Lirabelle con
texto de Cécile Bergame, 2013

Biblioteca Rosales, A Coruña,
do 4 ao 21 de novembro
Museo Municipal de Ourense,
do 23 de novembro ao 15 de decembro
Aude Léonard
Roanne, Francia 1983
Ilustradora-fotógrafa, vivo e traballo en Marsella. Despois dun cursus de artes aplicadas, comecei a fabricar imaxes
fotográficas, en branco e negro primeiro, surrealistas, máis adiante en cor, ás veces cómicas, a miúdo oníricas. O meu
tempo repártese entre a ilustración de libros para mozos (edicións Møtus - Lirabelle - Woongjin editor - La joie de lire)
e a creación de carteis para as artes do espectáculo.
www.audeleonard.fr

Curador: Vítor Nieves

Slumberland nº7
2012
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Slumberland nº8
2012
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Le soleil meurt dans un brin d’herbe, poème nº 2
2007

S L U M B E R L A N D

Le soleil meurt dans un brin d’herbe, poème nº 9
2007

Le soleil meurt dans un brin d’herbe, poème nº 11
2007
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Petit Monsieur écopa toute la journée, Petits trous
2012
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FÓRA DE CAMPO

Participantes:

«(...) o campo fotográfico defínese como o espazo representado na materialidade da imaxe
(...) Pero a comprensión e interpretación do campo visual presupón sempre a existencia dun
fóra de campo, que se lle supón contiguo e que o sustenta. (...) Sen dúbida, o fóra de campo
e a ausencia son elementos estructurais nunha interpretación ou lectura da representación
fotográfica (...)»
López Lita, Rafael... [et al.], http://www.analisisfotografia.uji.es, «Popuesta de modelo de
análisis de la imagen». Universitat Jaume I, 2004.

Curador: Nachok

Caxigueiro, Eduardo Estévez, Ernesto González Torterolo, Nachok

A exposición fóra de campo nace como un proxecto colectivo co que se pretende reflexionar
e crear ao redor da fotografía e os seus límites.
O grupo formado por Caxigueiro, Eduardo Estévez, Ernesto González Torterolo e Nachok,
propón un achegamento a esta disciplina explorando as posibilidades que poden ofrecer
outras linguaxes artísticas (pintura, escultura, videocreación e poesía) na procura de lecturas
menos convencionais.
Nesta mostra a fotografía é un pretexto para mirarse ao espello, a esa instantánea que
reflicte tanto os conflitos persoais como os sociais, que o mesmo seduce, que provoca ou
documenta.
fóra de campo é unha iniciativa que aspira dende unha ollada periférica e contemporánea a
intervir unha arte que forma parte das nosas vidas.

Galería Visol, Ourense,
do 3 ao 19 de decembro

Caxigueiro
Mondoñedo 1955
A súa obra reflexiona sobre cuestións que condicionan o desenvolvemento vital, tanto individual coma colectivo.
Dende 1990 interésase pola instalación, aínda que a miúdo tamén se expresa a través doutras disciplinas (escultura,
fotografía, poesía etc). A mestura de diferentes linguaxes, o interese por narrar, a importante presenza da cerámica,
xunto a unha actitude crítica e claramente periférica, serven de punto de partida para achegarse a un persoal xeito
de entender a Arte.

Eduardo Estévez
Buenos Aires 1969
Escritor. Ten publicada preto dunha ducia de libros de poemas polos que obtivo diversos recoñecementos. Destacan
lúa gris (Premio Tivoli Europa), derrotas (Premio Concello de Carral) ou construcións. É autor de diversos proxectos
na web como luagris.net (hoxe desaparecida) en construción ou esca e pedra. En fotografía: exposición os veos da
paisaxe (Sargadelos-Ferrol 2009).

Ernesto González Torterolo
Montevideo 1974
Licenciado en Bioloxía (Santiago de Compostela) e Belas Artes (Pontevedra). Profesor de Debuxo e Artes Plásticas de
Ensino Secundario en Pontevedra.
Participou en diferentes exposicións e proxectos artísticos colectivos, destacando: 2012: EntoleARTE. Proxecto artístico multidisciplinar organizado polo Museo Provincial de Lugo no edificio do antigo Hospital Psiquiátrico San Rafael.
Castro Ribeiras de Lea, Castro de Rei. / 2009: Kaldarte. Proxecto de arte pública. Caldas de Reis. (Como membro
de Explolab, Laboratorio de Creación Artística, Aprendizaxe e Investigación Cooperativa. Universidade de Vigo, 20062010.) / 2008: A pel dos sentidos. Museo Provincial de Lugo. Lancôme con grelos. 8 receitas artísticas galegas. Sala
X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra e Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid (2007). / 2007:
Grafos e matemas. XXIX Bienal de Vilanova de Cerveira, Portugal. / 2006: Entrecruzar. Publicación do Encontro-Feira
do Proxecto Edición. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, CGAC, MARCO e Fundación Luis Seoane.
Ant_art. Proxecto de arte en prensa do semanario A Nosa Terra. A Nosa Terra nº1.231. / 2003: Prototipos, Malas
Artes 03. Sala dos Peiraos, Vigo. / 2001: Identidades feridas. Da arte na doenza. Fundación Laxeiro, Vigo.
Expuxo individualmente na Sala Alterarte do campus de Ourense da Universidade de Vigo (Xenética da paisaxe, 2005).
Seleccionado en distintos certames (IV Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas e IV Certame de Artes Plásticas
Deputación de Ourense, 2005), recibíu a Bolsa Novos Valores da Deputación de Pontevedra (2006) e a XI Bolsa de
Paisaxe Fundación Mondariz Balneario (2007).

Ignacio Castro ‘Nachok’
A súa obra baséase na inmediatez e no cotiá. Foi seleccionada en diversos certames (Artes Plásticas Cidade de Lugo,
Auditorio de Galicia, Internacional Deputación Ourense, Na Vangarda, Novos Valores, Outono Fotográfico, Museo de
Lugo). Participou na intervención artística Entolearte (Psiquiátrico Castro Ribeiras de Lea).
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Da serie «Entre parénteses»

Caxigueiro

D E

C A M P O

S E C C I Ó N

O F I C I A L

101

102

S E C C I Ó N

O F I C I A L

«Esas fotos son lo que son. Esas fotos son, simplemente,
unas fotos.» Vídeo (fotograma), detalle da instalación.

Ernesto González Torterolo
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Capturas de pantalla de vídeo [4 min. 41 seg.]

Ignacio Castro ‘Nachok’

Sen título

Sen título

Eduardo Estévez

Eduardo Estévez
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UNI-VERSOS

Rosa Neutro

UNI-VERSOS son un punto de partida, o primario, o «eu», o un como principio, como metáfora
do elemental. A unidade que é o centro, tamén o dunha fotografía. O dardo que lanzamos
dende a mirada en cada toma, cara esa «realidade que –como di B. Plossu– é como unha
pantalla sobre a que “un” proxecta as súas emocións».
Que nos move a tomar unha fotografía, a reorganizar o caos visual en cada toma? Que nos
punza cada vez que miramos e re-miramos unha imaxe? A fin de contas o fin derradeiro de
cada acto fotográfico é unir e re-unir elementos, situacións e momentos nunha soa cousa,
sobre un só soporte... un verso, unha imaxe... o punto onde todo se une e xira. Os Uni-versos
mostran ese «un» e todo o que o rodea.

Fototeca, Tui,
do 24 de outubro ao 18 de novembro

Cangas do Morrazo 1979
Rosa Neutro é artista multidisciplinar e fotógrafa, licenciada en Belas Artes na especialidade de escultura pola Universidade de Vigo. Nos últimos anos participou en diversas exposicións individuais e colectivas. Actualmente a fotografía é o
punto central da súa obra; o seu carácter inmediato e o seu uso popular convértena no vehículo idóneo co que a artista
explora o cotián, buscando asociacións inesperadas e o novo na proximidade. Na súa obra son conceptos constantes
o portátil, o movemento, o efémero, o cotián, o procesual, a nada e mais o azar. Na súa produción artística cabe
destacar un interese constante por desenvolver unha obra versátil e sen etiquetas na que diferentes disciplinas artísticas
son abordadas atendendo ás necesidades de cada proxecto e nos que o medio fotográfico está sempre presente.
http://rosaneutro.blogspot.com
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Sen título. 2013

Sen título. 2013
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TEMPO GRIS
«Horizontes. Mirar, experimentar, sentir. Todo isto e máis agóchase baixo a proposta de Juan
Adrio, baixo a percepción dunha natureza que nos empequenece ante a súa dimensión, pero
sobre todo ante a magnitude da súa beleza e as súas ocultas evocacións. Juan Adrio colócanos ante eses miradoiros en que se converten cada unha das súas imaxes, para que nos
deamos conta do que se abre ante nós, pero tamén para abrirnos cara nós mesmos.
Nunha primeira serie de imaxes, pertencentes ao proxecto ‘Finisterrae’, o autor xoga coa
amplitude de mares e ceos, para que desfilemos por uns horizontes cunha liña que parece
dispersarse nunha loita de territorios suscitados por mareas e nubes, unha experiencia xurdida da visión do artista, trasladada a nós dende ese punto de vista no que nos coloca, como
se fósemos nós os que accionásemos o disparador da cámara na conquista do instante
desexado. Instantes como os que se suturan sobre un lenzo para sintetizar esas miradas fragmentadas dende a costa nunha sorte de recuperación da memoria vivida á hora de conseguir
cada unha desas imaxes que agora, unidas, configuran unha única mirada. E por último... as
palabras. Asomados a eses vastos horizontes quizais o que menos sintamos sexa a necesidade de pronunciar palabras, absortos como estamos ante o espectáculo proposto, de aí que
o silencio pareza formar parte daquelas imaxes pertencentes á primeira das series, pero as
palabras buscan o seu lugar e o efecto logrado por Juan Adrio na terceira desas variacións
paisaxística fainas emerxer deses fondos de ceo e mar suscitados ámbolos dous dende unha
premeditada medida. Palabras que se mergullan no interior do ser humano aludindo á súa
relación co mundo, con aquilo que o rodea, e que normalmente permanece afastado desa
natureza tan fascinante como conmovedora. Nalgún momento poderán casar ámbalas dúas
realidades? É posible que só a arte coa súa capacidade de suxerir e de sintetizar percepcións
sexa quen de conseguilo, de permeabilizar ambas situacións para que conflúan nunha experiencia visual como a que aquí se propón.
Actualiza Juan Adrio desta forma ou formas a percepción romántica da natureza que, durante
séculos, leva prendida na historia da arte. Aquela visión cauterizada ao través dunha presenza humana diante da ingravidez crepuscular substitúese agora, pensemos na recorrente
visión para estes casos da obra de Caspar David Friedrich, pola nosa mirada, pola percepción
directa dunha natureza exhibida en momentos de tensión, en axitadas situacións que derivan

en descubrimentos como os aquí presentados. Reactiva Juan Adrio aquela tarefa básica
do artista romántico descrita por Rafael Argullol no imprescindible ‘A atracción do abismo’,
como a «liberación da potencia poética oculta no inconsciente». Ben sexa dende a contemplación directa da natureza ou a través da sublimación deses pensamentos interiores, o noso
protagonista somérxese nas sombras, as de alí e as de aquí para, como consigue cos seus
horizontes, disolver esa fina liña que separa ambas realidades co fin de «indagar na torrencial
riqueza das sombras», retomando de novo as palabras do filósofo e profesor de estética.»
Ramón Rozas

Juan Adrio
Pontevedra 1971
Vive e traballa en Santiago de Compostela. É licenciado en Belas Artes na Facultade de Pontevedra e traballa na súa
tese de doutoramento. Foi profesor de Fotografía Artística na Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de
Ourense dende o ano 1999 até o 2012 e na actualidade traballa na Escola Superior de Deseño Mestre Mateo de
Santiago de Compostela.
Expón regularmente dende o ano 1999, destacando as súas últimas mostras individuais na Galería Volter de Ourense
en xaneiro de 2012 e na Sala Alterarte de Ourense no 2011, na Galería Art Window de Barcelona en outubro de
2007 e na Galería A Suite de Barcelona en 2005; así como en diferentes exposicións colectivas, como Plan de
rescate 2012 do espazo Elefante 330 de A Coruña, a da Galería Ágora 3 de Sitges en febreiro de 2008, na Marmara
Faculty of Fine Arts en xaneiro de 2008 e Arte en Pontevedra V en 2006. A súa obra está presente, entre outros espazos, na Feira Internacional de Arte Contemporánea de Marbella (2006), na Feira Internacional de Arte Contemporánea
de Estrasburgo (2007) ou no Salón d’art de Barcelona –BART– (2008).
En 2012 acadou o segundo premio no Premio Fundación Aena de Fotografía. A obra premiada pasou a formar parte
da Colección Aena de arte contemporánea, participando en Air-port-photo, exposición colectiva de dita colección, que
se atopaba dentro da sección oficial de Photoespaña 2012.
http://juanadrio.wordpress.com

Pazo da Cultura de Pontevedra,
do 27 de setembro ao 17 de novembro
Galería Sargadelos de Santiago de Compostela,
do 5 de decembro ao 30 de xaneiro de 2014
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De esquerda a dereita:
S/T Punta de Couso
S/T A Garda
S/T Punta de Bazar
S/T Punta de Centinela
S/T Punta de Centinela
2013
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S/T Punta de Centinela + 363. 2013
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UNA ESTRATEGIA
DE LA APARIENCIA
Una estrategia de la apariencia é unha investigación sobre a ausencia da sociedade, do propio individuo, na cidade contemporánea. Provista dun xersei da mesma cor que o contorno,
metinme literalmente dentro del nun acto de auto-recoñecemento, de busca de min mesma.
Pero co único co que me encontrei foi coa miña propia ausencia diante da monstruosidade do
espazo contemporáneo, espazo inmensamente frecuentado e no entanto baleiro, impersoal,
tráxico.
Cos seus grandes e monótonos edificios, a cidade atrápanos e engúlenos. Non somos nada
nin ninguén a ollos da grande urbe contemporánea. O monótono gris formigón expándese
por todos os lados e fainos practicamente invisibles. A sociedade perde o seu selo persoal, a
súa identidade; un libro sen portada, unha cara sen rostro. Ausentes, durmidos e alienados
vivimos obsesionados co tempo até límites absurdos estruturados en cíclicas rutinas de produción e consumo. Vemos sen mirar, aceptamos sen pensar. Un mesmo patrón viste a multitude; auténticos clons, irmáns xemelgos, somos mercadoría e obxectos fabricados en cadea.
Cidades de grandes embotellamentos e aglomeracións, sociedade de inmensa soidade e
illamento. Incomunicación absoluta aínda estando rodeados de xente no metro. Non hai
descanso, o tempo acelérase. Como máquinas programadas non nos pertencemos, non dá
tempo a nos coñecer nin recoñecernos. Creación dun profundo abismo interior, herdanza
perdida. Continuas mudanzas de maletas baleiras en espazos intercambiables, impersoais.
Crecemento en aumento de non-lugares: anónimos espazos mudos carentes de historia. Un
mundo sen claves nin contrasinais, un mundo colapsado polo ir e vir. Non queda rastro, as
nosas pegadas deslízanse polo desgastado chan. Unha agulla nun pallar, unha identidade
extraviada.

Verónica Vicente
Tomiño 1988
É graduada en Belas Artes pola Universidade de Vigo (2006-2010) e foi bolsada cunha Erasmus na École Supérieure
des Beaux-Arts de Anges, Francia (2008-2009). Conta cun Máster Internacional de Fotografía, itinerario de concepto
e creación, da escola madrileña EFTI (2011) e co Máster en Arte, Museoloxía e Crítica Contemporáneas da USC
(2012), tendo realizadas as prácticas no Musée d’Art Contemporain de Lyon, Francia.
Recibiu o primeiro premio no I Concurso Internacional de Fotografía de Escultura «Un Museo Imaginario de la Escultura»
do Museo Nacional de Escultura e o premio «Novos Valores 2011» na modalidade de fotografía, da Deputación de
Pontevedra.
A súa obra formou parte de exposicións colectivas no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, no Pazo da
Cultura e no Sexto Edificio do Museo de Pontevedra, no CENIMA de Foz, Lugo, no Centro Cultural Marcos Valcárcel
de Ourense, no Espacio OFF de EFTI e no Círculo de Bellas Artes de Madrid, en Arts Santa Mónica de Barcelona, no
Musée des Beaux-Arts de Anges, no Museo San Juan de Dios de Camagüey, Cuba, entre outras.
Tamén formou parte de feiras e bienais como a IX Feira de Arte Contemporáneo de Arévalo, Ávila, na XI Bienal Pintor
Laxeiro de Lalín, ou na 17 Bienal de Cerveira, Vila Nova de Cerveira, Portugal.
www.veronicavicente.es

Curadora: Carolina Martínez

http://vimeo.com/46938471

Casa da Cultura de Pontedeume,
do 15 de novembro ao 1 de decembro

Una estrategia de la apariencia #4

Una estrategia de la apariencia #6

Una estrategia de la apariencia #9
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DOBLE ELE

Xosé Anxo Fontenla ‘Chas’

Ter a ocasión de viaxar fóra do teu hábitat é sempre unha experiencia que, para min, resulta
altamente enriquecedora. E durante o pasado ano 2012 tiven a oportunidade de visitar dúas
capitais europeas que visualmente son moi atractivas: Londres e Lisboa. É obvio que como
fotógrafo non me ía permitir viaxar ata elas sen algunha cámara en riste pero, por esixencias
de equipaxe, decidín levar unicamente a miña Pentax de 35 mm, un único obxectivo de focal
fixa e varios carretes de diapositivas. Algo moi afastado do tipo de fotografía arquitectónica
que realizo habitualmente, onde cargo co trípode, varias ópticas e unha pesada mochila. Así
pois o meu achegamento fotográfico a ámbalas dúas cidades formulábase como unha especie de exercicio, un reto auto-inflixido que me sacaba da miña zona de confort fotográfico,
tanto nos medios, coma nos temas.
A través das longas camiñadas polas rúas das dúas cidades, en solitario na capital portuguesa ou acompañado polo meu bo amigo Iván Franco no caso londiniense, descúbrome
empapado do espírito do flâneur de Baudelaire. En realidade estaría máis preto da descrición
que deste fai Walter Benjamin ao que define coma «un moderno espectador urbano, un detective afeccionado e un investigador da cidade». Esa aproximación aos espazos sen prexuízos, intentando non deixarme levar pola miña memoria visual de centos de imaxes de ambas
cidades vistas no cine, na televisón, nos libros, imponse coma unha lousa coa que debo cargar, mesturada polas vivencias deses días. É un reto, pero gústame. Entendo que me fai ben.
O resultado? O resultado é o que se pode ver nas imaxes... sigo sen poder escapar da miña
zona de confort. Polo menos completamente. Pero, en definitiva, non podemos deixar de ser
nós mesmos aínda que nos vaiamos do país.

Galería dos Plebeus Avintenses, Avintes,
do 12 de outubro ao 21 de decembro

Pontevedra 1976
Licenciouse en Belas Artes na facultade de Pontevedra no ano 2003 e especializouse en Fotografía de Arquitectura
no Institut d’Estudis Fotografics de Catalunya -IEFC-, no 2005. Participou en diversas exposicións colectivas como o
VI Premio Auditorio de Galicia para novos artistas (Santiago de Compostela, 2009), o Arquitectures i espais, alumnes
IEFC (Barcelona, 2007), o In Situ-Site Based Project (Illa da Xunqueira, Pontevedra e Central Space Gallery; Londres,
2004) ou o Malas Artes Arquitrabes (Vigo, 2003). Tamén ten exposto mostras individuais como Preventorio, na sala
Alterarte (Ourense, 2009), ou Vanitas, no Collegi d’Arquitectes de Catalunya (Barcelona, 2007). No ano 2010 gañou
a II Bolsa e Creación Fotográfica: O Mar co proxecto Conservar a Memoria.
www.jfchas.com
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Listagram. 2013
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COVER

Ian Waelder

O traballo de Ian Waelder (Madrid, 1993) bebe da fotografía como necesidade. Sen o lastre
dunha intención plástica que a priori condicione o seu xeito de disparar, tira das instantáneas
que marcaron e rexistraron épocas que asociamos inevitablemente cos seus captadores,
coa ollada das figuras que as inmortalizaron. Tira do subcultural como campo no que se
desenvolve como individuo.
Obsesivo coas súas ferramentas de traballo, semella que o analóxico é o campo no que
Waelder atopa a razón para captar o instante. Estas convértense, máis que no medio, na
razón. O risco do revelado, a posibilidade de que a imaxe non corresponda co pretendido
e toda unha serie de probables incidentes que o dixital fixo esquecer é a fina liña pola que
este artista transita.
De influencias concretas indeterminadas, á súa curta idade Ian Waelder cata de tódalas fontes que a música, a literatura ou as artes plásticas lle brindan. A súa cidade chea de turistas
ou a xente que o rodea polas rúas polas que a diario transita son os protagonistas dunha
ollada sucia, dun desinterese pola pulcritude do resultado.
Conta Ian como se uniu a unha compañía de circo que pasou por Palma de Mallorca, viaxando
con eles ata Alemaña e volvendo a casa cando comezaba de novo o curso escolar. Ian Waelder simplemente ten algo que contar e pouco a pouco o seu xeito de contalo vaise definindo.
Probablemente esa sexa a maior das carencias do crecente número de estudantes de artes,
a falta de algo que dicir.
O traballo comeza a dar uns interesantes resultados. Con imaxes producidas de maneira
industrial, as súas fotografías perden en ocasións o papel principal e dispóñense fracturadas,
pregadas ou mesmo ocultas entre armazóns de madeira que pretenden esa tridimensionalidade que a fotografía loita dende as orixes por acadar.
Sobres pechados que por medio do correo ordinario chegan ao espazo expositivo e que agochan no seu interior a imaxe dobrada en tantas partes como sexa preciso.
Tralo despregue, disposta sobre a parede, comeza a viaxe de desgaste que a vai levar aos
diferentes espazos polos que transite, acumulando sobres dentro de sobres que relatan a
memoria feble da súa peregrinación.
Abrir, pechar, pregar ou despregar son as accións que caracterizan esta viaxe. A intención é
ben simple, contar algo dun xeito desenfadado e coa vitalidade dun rapaz de vinte anos que
sae ás rúas -ben sobre un monopatín ou tralo visor dunha cámara fotográfica- para rexistrar
o que a súa xeración aínda non foi quen de analizar. Tampouco hai moito máis que teorizar,
non é o obxectivo noso fixar as pautas dun traballo que está arrancando. Que non fixo máis
que comezar.
Ángel Calvo

Espazo Miramemira, Santiago de Compostela,
do 6 de setembro ao 1 de novembro

Madrid 1993
Ian Waelder naceu en Madrid en 1993 pero trasladouse con só un ano a vivir a Mallorca. Criado nunha familia cunha
patente inquedanza polas artes, o seu acceso a estas foi máis doado e descubriu a fotografía moi cedo. Malia que
actualmente segue a cursar estudos de bacharelato, o seu traballo no campo das artes pasa por unha envexable forma
que conta cun bo número de mostras colectivas realizadas en diferentes certames de novos artistas na súa comunidade, así como dúas colectivas nas sedes que a galería Louis21 ten en Palma de Mallorca e Madrid. No espazo que
esta galería ten na cidade de Palma, e coincidindo co certame PalmaPhoto, Ian Waelder realizou neste ano 2013 a
súa primeira exposición individual, acadando moi boas críticas por parte dos medios especializados e destacándoo con
só vinte anos como unha das promesas da puxante arte mallorquina.

Curador: Ángel Calvo
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BACK TO BERLIN
Viaxar, camiñar e chegar ao lugar de onde unha vez partimos, buscando a identidade do lugar
nos edificios, persoas ou cousas que te encontras. Back to Berlin é unha colección de trazos
e retratos urbanos, co telón de fondo dunha cidade moi mencionada e recoñecible. Rañaceos
postmodernos, edificios socialistas, trens, parques e persoas suspendidas no tempo. Sendo
esta a clave para contar a beleza xeada, dunha Berlín recoñecible entre o pasado e o futuro,
sen estar bloqueada no tempo.
Berlín, capital de Alemaña situada no nordeste do país, cuns 3,5 millóns de habitantes. A
historia contemporánea fálanos dela dúas veces, primeiro polo terceiro Reich e despois da
segunda guerra mundial coa división da cidade polo famoso muro de Berlín (Berliner Mauer).
Actualmente é recoñecida como un centro cultural e artístico de alto nivel. Dende 2006 a
UNESCO elixiuna como Cidade creativa e foi galardoada co premio Príncipe de Asturias da
condordia no 2009.
En 2004 realizo a miña primeira viaxe a Berlín, era a miña primeira viaxe en avión, a primeira
viaxe fóra do meu país... Posteriormente regresei cada dous anos a esta cidade, até esta última viaxe no 2012 cando realizo o diario de Berlín. Na miña primeira viaxe nace un romance
por ela ou, por que non, con ela... sucesos varios son os que podo contar, pero deles non
falamos directamente, diremos que eles son os que me prepararon un por un, para ser capaz
de contextualizar a cidade, permitíndome falar dela dunha forma íntima e sen evidencia,
realizando apuntes de viaxe, narradores da miña vivencia pola grande cidade alemá.
As vinte e tres fotografías da selección son bañadas nunha luz que revela a parte vella, gravada nun formato cadrado, equilibrado e elegante que se manifestan na nosa memoria con
refinamento extremo suxerindo que o meu regreso a Berlín foi un regreso á beleza.

David de la Cruz Sánchez
Madrid 1981
Nestes momentos traballa entre Italia e España.
Graduouse en fotografía no IEFC de Barcelona e asistiu a numerosos cursos de especialización e seminarios.
Traballa como fotógrafo freelance realizando proxectos documentais. Os seus últimos traballos son unha busca dos
lazos a miúdo finos entre o home e o seu contorno, encontrando as formas ou vías onde o home adquire forma polo
contorno. Expón as súas obras en exposicións colectivas e individuais en galerías, museos e eventos artísticos.
En 2013 foi finalista XOFF no Festival da fotografía ética de Reggio Emiglia e finalista da Bolsa Roberto Villagraz de
EFTI. Foi nomeado como «Descubrimientos Photoespaña» no festival Photoespaña 2012, e finalista de Blurb 2011. En
2010 recibe mencións de honra, nos premios de fotografía internacional «ipa», categoría nenos e retrato de persoas
co traballo Nómadas. O seu traballo foi publicado en diferentes medios tanto impresos como online, entre eles está o
grupo L’Espresso de Italia, Adformatie, artigo escrito por Erik Kessels en Holanda e na sección portafolios do número
32 da revista Ojo de pez en España.
http://delacruzfotografia.com

Curadora: Carolina Martínez

Centro Sociciocultural Novacaixagalicia, Ferrol,
do 6 ao 30 de novembro

Huertos comunitarios en Tempelhof. 2012
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Mr. y sus perros en Glogaurstr. 2012
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«Kath» Oranienburgestr. 2012

Katie vende helado en Karl-Liebknechtstr. 2012
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Jardín casa okupa en Skalitzer. 2012
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DEL OLVIDO AL RECUERDO
O corpo é o soporte da nosa vida. Nel reflíctese o noso contorno e vivencias. Todas as persoas
que coñecemos nos marcan dalgunha maneira. A súa imaxe proxéctase sobre nós.
Ao través destes cosidos e fisuras reais realizadas sobre o meu propio corpo establezo unha
simbiose entre a unión, a separación, a dor e o cariño.
Unha acción performática e simbólica da perda; do esquecemento dun ser querido. Unha
acción ritual e á vez contraditoria entre o desexo e o rexeitamento, a dependencia e a independencia en donde ao final xa nada queda; tan só pegadas de momentos vividos. Un acto
temporal adscrito ao esquecemento, que aspira á súa conservación por medio da pegada
memorial, corporal, fotográfica, videográfica...
Esta acción é capaz de aproximarse ás persoas que representan, ao pensar que no seu momento a miña man foi marcada nun acto de afecto; ao pensar que no seu momento a miña
man toucou as súas mans.
A pel, esa capa que recubre o noso corpo, trala que se ocultan os nosos sentimentos e trala
que aflora o noso interior emocional.
A miña pel é a túa pel e a túa pel é a miña lembranza. Tras ela agóchome, protéxome e gardo
a miña vida...

Salón de actos do Campus Esteiro, Ferrol,
do 15 de novembro ao 15 de decembro

David Catá
Viveiro 1988
Formación: graduado en Belas Artes pola facultade de Pontevedra, 2006/2010. Máster fotográfico de concepto e
creación en EFTI (Madrid). Grado Medio en acordeón cursado no Conservatorio Profesional de Música de Viveiro.
Premios e bolsas:
2013. Premio de adquisición XIII Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo, A Coruña. Seleccionado no Certame
de Artes Plásticas da Deputación de Ourense. Seleccionado na 17 Bienal de Cerveira. Primeiro accésit do VI Festival
de Vídeo Arte BANG, Barcelona. Seleccionado para Region 0, Videoart festival, Nova York. Seleccionado no 5º Festival
Internacional de Vídeo Arte de Camagüey, Cuba.
2012. Seleccionado no Festival ((.mOv)) Vídeoarte en Movimiento, Perú. Seleccionado no concurso fotográfico Alliance
Française de Madrid Converxencias.
2011. Premio Primeiro de promoción Máster Fotográfico Concepto e Creación, setembro 2010, EFTI. Primeiro premio
do Certame de Artes Plásticas da Deputación de Ourense.
Exposicións colectivas:
2013. Videokt, Bienal Internacional de Videoarte de Barcelona, curadoiras Nadia Morillo e María Gracia Córdova.
Region =, King Juan Carlos I of Spain Center at NYU, USA. FIVAC 5º Festival Internacional de Videoarte de Camagüey,
Cuba.
2012. Festival ((.mov)) Videoarte en movimiento, Perú. Cuarto Festival Internacional de Videoperformance EJECT en Ex
Teresa, Ciudad de México. Pasíon: Fotografías en la Azotea, Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Obras en coleccións: Colección Galería EFTI. Deputación de Ourense.
www.davidcata.com

Curadora: Carolina Martínez
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Ni conmigo ni sin mí, 01. 2011
Ni conmigo ni sin mí, 02. 2011
Ni conmigo ni sin mí, 04. 2011

A flor de piel, 10. Abuelo Catá. 2013
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NARCISOS

Diego de los Reyes Tovar

Diego de los Reyes ateiga o seu acervo particular de coleccións de novos modelos de masculinidade nunha teima por documentar ao que semella que é un novo home xurdido logo da revolución feminista e, nomeadamente, logo da visibilización da homoafectividade. Esta acadou
unha popularización de roles que se lle viñan atribuíndo comunmente á muller e estandarizou
certos canons que se estigmatizaban no proceder do que debía proxectar a figura do home.
Narcisos, ademais, quere dar unha idea dos novos vieiros polos que navega a fotografía, logo
dunha outra nova democratización, ben distante daquela primeira lanzada por Kodak que
provocara que a fotografía quedara ao alcance de calquera, o que xerara aos amadores do
medio. Esta nova volta está relacionada ao uso do internet 2.0, e á proliferación e utilización
dos perfís das redes sociais.
A tarefa consciente de construír un perfil público, leva aos Narcisos a autofotografarse, a
configurar unha imaxe con límites (pre)definidos para proxectarse ao público. Retratos nos
que os espazos e o corpo transcenden do privado e constrúen unha autofotobiografía que
non sempre coincide coa realidade. Esto é algo recorrente na historia da fotografía, e até da
pintura, pensemos nos retratos encargados polas familias reais europeas. Pero, a rapidez de
vertixe de internet fai que estes retratos non teñan vocación de perdurabilidade –ao contrario
dos que facía Goya– co que definirán unha personalidade válida só para un futuro ben curto.
O autor tenta buscar respostas nos procesos de representación e autorepresentación das
construcións masculinas. Alén do estético, dá chaves en relación ao ego, aos valores, á
pertenza ao grupo ou aos roles e á política, que xeran o debate que deconstrúe o home que,
aínda actual, representa o pasado, tratando de sentar precedentes nunha tarefa de documentación selectiva que xera o modelo, tamén actual, que representa o futuro.

Sevilla 1977
Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid en 2012. Durante a carreira realiza un Máster
en Deseño Gráfico e web na escola C.I.C.E. e cursos de fotografía dixital en escola C.E.S.; anteriormente estudou na
escola de Artes e Oficios de Sevilla especializándose en fotografía artística en 1998. Participou en distintas exposicións
colectivas en Sevilla e traballou como fotógrafo de moda e empresa. Xa en Madrid ve incrementado o seu interese
polos conflitos de identidade, ao igual que polo descubrimento e redescubrimento de diferentes técnicas de expresión
artísticas. Nesta época participa en distintas exposicións colectivas como 2804 Metros, Hotel Aneto, Zaragoza 2012
e 2013; Drawing Area, El Cubo Soma, Sevilla 2012; Postcards from the Edge, Visual AIDS, New York 2013. Foi
seleccionado para o II Encontro de Artistas Novos na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela dirixido por Rafael
Doctor en 2012. Realizou a súa primeira exposición en solitario titulada NARCISOS no centro cultural de Pozuelo de
Alarcón en 2013.
Traballo en intentar buscar as claves nos procesos de representación e autorepresentación das construcións masculinas. Parto da base que estas representacións de xénero teñen fortes lazos con ideas de estéticas, ego, ética, valores,
pertenza ao grupo, roles e política. Intento elixir imaxes do masculino que definan estes estereotipos ou prototipos da
masculinidade actual. O proxecto ten como intención ver se existe.
www.diegodelosreyes.com

Curador: Vítor Nieves

Museo Municipal de Ourense,
do 5 ao 17 de novembro

Narciso Valero
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Narciso tatoo

Narciso desconocido
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Narciso Rubén y Fernando
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YO TAMBIÉN ME ACORDARÉ
DE TODOS VOSOTROS
Habitar un espazo é unha acción complexa pola relación que se establece entre este e a
nosa presenza. Abandonar un espazo é unha acción tamén complexa pola ruptura física e
mental con este.
Ao revivir unha lembranza da nosa existencia a miúdo non conseguimos visualizar «o todo»,
fáltannos datos. Esta reconstrución cargada de ausencia débese á omisión de singularidades,
e é o obviar ou omitir ditas singularidades o que nos permite recoñecer o momento vivido e,
o que é máis importante, lembralo e podelo narrar.
A memoria reafirma a nosa identidade e a do que nos rodea, e con iso a nosa posición no
espazo e no tempo. Un reflexo diso é o asombroso espertar de Gregorio Samsa na Metamorfose de Kafka, que sorprendido dentro dun corpo que non é seu é capaz de identificarse
como el mesmo grazas ao recoñecemento de todo aquilo que o rodea. A memoria, construída
de sensacións e imaxes mutadas, é responsable de axudarnos a «soportar» o paso do tempo.

Casa Museo de María Pita, A Coruña,
do 5 ao 30 de novembro

Antía Moure
Monforte de Lemos 1981
Antía Moure é licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo e posúe un Máster en Xestión Cultural pola Universidade Carlos III de Madrid.
A súa traxectoria, nova pero destacada, ven determinada pola súa presenza en proxectos como o Archivo de Creadores de Matadero, Centro de Creación Contemporánea de Madrid, PhotoEspaña 2008 (Madrid), Observatori 2006,
7º Festival Internacional de Investigación Artística de Valencia ou A Chocolataría, D’S Espazo de Experimentación e
Creación Contemporánea de Santiago de Compostela, entre outros. Así como a inclusión da súa obra en publicacións
especializadas como a recente 100 News Artists de Francesca Gavin publicado por Laurence King (UK), 2010.
Destaca ademais a súa participación en exposicións de tese como Urbanitas. Actitudes urbanas na arte galega actual
realizada no MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, Surrounding Matta-clark, na Galería Carlos Carvalho
de Lisboa ou Ciclo de videocreación no CGAC. E en exposicións individuais na Zona «C» de Santiago de Compostela,
Grandes Batallas, ou Arkhé e El último minuto na súa galería portuguesa e galega respectivamente.
Dende 2005 a súa obra está presente en feiras nacionais e internacionais como ARCO ou Estampa (Madrid), Espacio
Atlántico en Vigo, Dfoto, Feria Internacional de Fotografía Contemporánea e Vídeo (San Sebastián), China Internacional
Gallery Exposition (Beijing), Bridge Art Fair (Nova York), Arte Lisboa, Feira de Arte Contemporánea, ou Colonia Liste
Köln.
Actualmente vive e traballa en Madrid compaxinando a súa actividade creativa coa xestión cultural.
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DIU_ DIÁLOGO INTRA UTERINO
Este traballo é un proxecto fotográfico en desenvolvemento permanente, traballo que dende
a perspectiva persoal e intimista da autora representa as diferentes facetas da súa vida como
muller nun mundo que sempre sobrecarga a este xénero. Suxire ao espectador a reflexión
que se fai unha muller acerca de si mesma e a súa relación co que a rodea.
Trátase de postais íntimas que se expresan a través de fotografías.

Sala de proxectos do Centro Torrente Ballester, Ferrol,
do 5 ao 31 de decembro

Mujer desesperada 1. 2009

Gimena Berenguer
Madrid 1973
Comeza os seus estudos de fotografía en 1990. Ao saír da escola traballou como axudante de estudio de Pedro
López Diez durante catro anos, iniciouse como reporteira gráfica para o grupo Segundamano (1995-2000). Crea a
súa propia empresa de imaxe na Coruña, CI-CLICK, no ano 2002, onde realizou traballos de fotografía publicitaria,
reportaxe social, retrato, tratamento de imaxe dixital, laboratorio B/N profesional e deseño gráfico. En setembro de
2008 actualiza e amplía a súa empresa creando ZLICK, estudio de fotografía, taller de impresión fine art, dirixido a
profesionais da imaxe e galería de arte, proxecto que leva a cabo con Marcos Ferreiro.
Exposicións nas seguintes salas: Sala Alternativa Discorder, Librería María Pandora, Círculo de Bellas Artes, Arco, Pazo
de Mariñan, Zlick Market, Proxecta 09, Ciclo de Jazz 1906, Zlick Gallery...
www.gimenaberenguer.com

Curadora: Carolina Martínez

Mujer desesperada 2. 2009
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Atrapada. 2009
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E X P O

Espejos rotos. 2008

Ausencia. 2010
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DIU. 2011
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AL DESNUDO

Luna Tristá

Cando miro a obra de Luna Tristá, teño a sensación de estar sentada fronte a ela, mirándoa
directamente aos ollos. Vexo mulleres, persoas anónimas que teño a sensación de coñecer,
que me resultan tremendamente familiares. A forza de sedución que posúen as súas imaxes
radica na rotunda capacidade coa que se filtran na nosa propia memoria, evocando sensacións, traéndonos ao aquí e agora fragmentos de nós mesmos. Sensacións duais, lúgubres
e luminosas que se atopan agochadas no noso interior. Esta é a fisura, a violencia coa que
nos irmandamos co seu traballo. O uso do branco e negro contribúe ao feito morriñento
da súa obra, coa fin de regurxitar un falso pasado. Metáfora do anacronismo no que vive a
súa Cuba natal. Conxelada nunha época que non lle corresponde. As súas fotografías son a
cartografía emocional da súa propia existencia, disparos nos que apunta a mulleres que non
coñece. Tomas nas que Luna percorre a escena na procura desa identificación co terríbel,
o fráxil, o grotesco, o que rexeita, o que anhela e o que ama. Instantes nos que trae á luz, a
profundidade da súa propia historia.
Elena Gaztelumendi. 2013

Dosmilvacas.arte, Ponferrada,
do 15 de novembro ao 13 de decembro
Anxiety. 2010

La Habana 1980
No ano 2008 finaliza os estudos superiores en Fotografía Artística na Escola Superior Universitaria de Imaxe e Deseño
de Barcelona-IDEP. Toda a súa obra xira entorno á feminidade, fala dos seus medos, do sexo e a beleza. A súa
obsesión polo pasado lévaa a traballar en branco e negro dando aos seus retratos un aspecto forte e antigo. Directa
e atrevida: «Desexo provocar emocións fortes», «As persoas que espertan a miña atención teñen algo de min. Autorretrátome empregando o corpo de outras». Mulleres, todas elas feitas da mesma materia, levantamento do corpo,
ousado, vivido e forte.
As mulleres que aparecen nas súas fotografías son mulleres que non temen á crítica, que non censuran o seu corpo,
nin a súa orientación sexual, e que responden coa mirada fixa ante o obxectivo. Na súa traxectoria como fotógrafa
cabe mencionar a súa participación no festival BAC, II Festival Miradas de Mujeres, e no MNCA Reina Sofía, dentro do
colectivo YOEXPONGO. Ten exposto en coñecidas galerías como H20, HARTMANN, ou na FUNDACIÒ FOTO COLECTANIA. No 2011 participa en diversas exposicións promovidas pola galería Tagomago de Barcelona, en Madridfoto e
na feira de fotografía Milan Image Art Fair.
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Intimacy series. 2010
Susi. 2011

Untitled. 2009
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LA GALERÍA
DE LOS DULCES SUEÑOS
Se imaxinases un cadro famoso da historia da arte e o puideses modificar ao teu gusto, que
cadro escollerías? Como o cambiarías? Esta foi a primeira pregunta que lles fixemos ás internas do Centre Penitenciari de Dones de Barcelona no verán de 2011, dando lugar, a través
do Taller de Fotografía, á consecución de diferentes proxectos artísticos. O devandito taller
continuou até converterse nunha cita semanal que ofrece a moitas presas a oportunidade de
expresarse a través da arte da fotografía. Entre os diferentes proxectos destaca a publicación
dos calendarios de 2012 e 2013, distribuídos en diferentes cárceres cataláns e tamén nas
casetas da feira de Santa Lucía, na praza da Catedral de Barcelona.
Para a realización destes proxectos traballouse, de forma transversal, xuntamente co Taller
de Pintura, a Sección de Costura e o Peiteado do mesmo Centro. As internas participaron
activamente no proceso de definición, execución e seguimento de cada un dos diferentes
proxectos, asumindo todos os roles de produción. Elas elixiron os temas a tratar e o punto de
vista. Realizaron as escenografías e os elementos de atrezzo, arranxaron e confeccionaron
o vestiario, maquillaron, fotografaron, filmaron e pousaron como verdadeiras profesionais,
dirixidas por Francesca Nocivelli. Art Solidari valorou que debía crearse unha instalación artís-

tica itinerante para que o traballo realizado por estas mulleres privadas de liberdade superase
os muros da prisión e darlle visibilidade. Así naceu, en colaboración co Espai Fotogràfic Can
Basté, A galería dos doces soños.

Centro Cultural Marcos Valcárcel,
do 12 de decembro ao 6 de xaneiro de 2014
Francesca Nocivelli - Colectivo CP Dones Barcelona
Art Solidari é unha ONG, fundada no ano 2000 en Barcelona, que está presente en diferentes barrios da cidade.
Realizamos talleres artísticos e musicais, con persoas en risco de exclusión social, especialmente, nenos e mozos.
A nosa acción é posible grazas a equipos de voluntarios que deseñan, preparan e levan a cabo eses talleres e aos
socios, empresas e organismos públicos que nos apoian economicamente. Nos seu inicios, Art Solidari foi pioneira en
Barcelona, en utilizar a Arte e mais a Música, con fins sociais, polo que recibimos algúns recoñecementos: No ano
2002, o Ajuntament de Barcelona concedeunos o Premio Barcelona Solidaritat, polo noso proxecto Un somriure Musical al Raval. No ano 2006, GREC outórganos o premio Nafent, polo proxecto Donem Color a les Persianes del Raval.
En Art Solidari cremos na arte máis alá da súa propia admiración, máis alá da creación, da composición... Máis alá de
si mesma... O aspecto creativo da persoa potenciado con sinxelos talleres, con actividades asequibles a calquera ser
humano, fai que esperte a máis agochada creación e se materialice como se dun milagre se tratase.

[páxina seguinte]
Las tres Gracias. 2011

El hijo de MacDonald. 2011

El grito. 2011
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Dulces sueños. 2012
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MURDERS IN CHINA
Saco unha foto, clic. Estás morto. Fotografía, imprevista como a vida, precisa como a morte,
Murders acompáñanos como un guía incómodo viaxando polos intersticios que deixan Eros
e Thanatos. Móvese nesa estreita liña e perméao todo como só a fotografía, nalgunhas ocasións, pode facer.
Un corpo que deixa de ser o seu propio corpo e nos pertence a todos como un símbolo, unha
imaxe xeral de como morte e vida traballan xuntas para nos contar un segredo que xamais
chegaremos a saber de todo. É fotografía a fin de contas.
Pablo Pérez Losada,
director do Forum Fotográfic e xerente de Canbasté

Alfonso de Castro
1955
É un fotógrafo e daguerrotipista especializado no retrato, a fotografía de nus e documental. Traballa principalmente
(pero non exclusivamente) con cámaras de gran formato. Tamén se especializa na fotografía do século xix e ten grande
interese nos procesos de impresión alternativos, incluído o platino, o paladio, Van Dyke e cianotipo. Ten unha licenciatura en física e un doutorado en Belas Artes, e foi profesor de fotografía na Facultade de Belas Artes da Universidade
de Barcelona durante moitos anos. A súa área de investigación centrouse na tecnoloxía e a estética da fotografía e
publicou varios artigos críticos e técnicos relacionados con este campo. Viaxa a miúdo por todo o mundo, pero aínda
reside en Zaragoza e Barcelona.
O seu traballo foi influenciado non só por varias importantes tradicións fotográficas, incluíndo fotografía de rúa, retrato
clásico e novo documental, senón tamén por importantes fotógrafos da historia da fotografía, así como fotógrafos
contemporáneos como Ricard Terré, W. Eugene Smith, Garry Winogrand e Diane Arbus.
O seu punto de vista actual da fotografía resólvese ao redor da idea de «exceso» e a súa inextricabilidade de pensamento máis amplo sobre a fotografía.
http://www.alfondc.com/

Fototeca, Tui,
do 22 de novembro ao 7 de xaneiro de 2014

M U R D E R S

Murder in China, 2011
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Murder in China, 2011
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Murder in China, 2011
Murder in China, 2013

Murder in China
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RENDICIÓN
As ruínas seguen, e seguirán durante anos, no cumio do outeiro que predomina
sobre unha chaira de xeso e sal.
«Belchite, herida abierta.» Artigo para o Diario Vasco de Ander Izagirre

O lugar fotografado chámase Belchite, mais podería ser o Londres ou o Berlín da Segunda
Guerra Mundial, o Saigón da Guerra de Vietnam, Bagdad ou Belgrado, por nomear cidades de
conflitos máis actuais. Ao cabo, todos os escenarios das guerras seméllanse demasiado sen
que importen ideoloxías, nacións, culturas, razas... Pois os conflitos falan sempre o mesmo
idioma: o do terror, o do medo e o da morte. E estes son comprensíbeis en todas as culturas
do planeta.
A devandita aldea zaragozana, moi próxima a Teruel, foi arrasada primeiro polo exército
republicano e despois polo fascista. Nunca é nomeado en voz alta por ningún dos dous
bandos, pois os dous fixeron verdadeiras barbaridades polas súas rúas. Porén, a localidade
está gravada na conciencia colectiva de todos e todas, xunto a tantos outros como Guernica,
Mora de Ebro e un longo etc. O motivo é que despois da guerra, o bando gañador decidiu non
reconstruílo. Quizais para ter atemorizada á poboación coa lembranza dunha guerra fratricida
ou, simplemente, porque quería enaltecer a súa vitoria e a súa benevolencia coa construción
dun novo Belchite. A verdade, importan pouco os motivos.

Rendición non pretende dar leccións a ninguén sobre quen fixo o que ou que fusilado está
mellor fusilado. So é un intento, a partires da paisaxe, de conservar a memoria duns feitos
que marcaron o devir histórico da poboación española da segunda metade do século XX. Uns
feitos que pouco a pouco están sendo esquecidos polas novas xeracións, pois xa lles queda
algo lonxe, e que non poden ser debullados. Pois como dicía o meu avó paterno «Naquela
guerra matámonos moito e de mal xeito».

David Salcedo
Caravaca de la Cruz, Murcia 1981
Estudou no Instituto Fotográfico de Cataluña, onde se especializou en fotografía de viaxes, autor e reportaxes en zonas
socialmente conflitivas. O seu traballo persoal estivo exposto en dúas ocasións na galería KOWASA e en varios centros
expositivos de Cataluña e no sur de Francia. Participou tamén en exposicións colectivas no Visa pour l’Image, SONIMAG
foto e co colectivo calle35, do cal é membro. Participou en proxeccións especiais na libraría La Fabrica de Barcelona e
no museo de Belas Artes de Murcia durante as charlas fotográficas de Cienojos. En 2011 o seu portafolios publicouse
na revista FV e presentouse o libro de foto relatos La mano del Sabio (Ed. Amphibia, esgotado).

Espazo Xove de Ourense,
do 4 ao 30 de novembro
Casa Museo de María Pita, A Coruña,
do 4 ao 20 de decembro
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GÓLGOTA. JARDÍN
1
Cando un lugar nos reclama, e en fotografía isto acostuma suceder a miúdo, debemos de
volver a el, sen importarnos se é un lugar que vemos por vez primeira ou un sitio cotián.
Normalmente aí aparecerá o motivo, aquilo do que as nosas fotografías falan. Nese instante
tomamos conciencia do traballo por facer. O tempo que pasa ata que o traballo se converte
en obra forma parte desta, está implícito nela.
2
Ten a natureza unha orde interna que fai parecer que cada cousa cadra no seu sitio. O problema xorde no momento en que decidimos acoutar un fragmento do que observamos para
intentar comprender o que sucede, para amosar o que vemos ou adiviñamos como posible
obra («isto ten cadro», como dixo o pintor). Cando encadramos atopámonos coa obriga de
ordenar doutra maneira, «de compor» e, polo tanto, «xerarquizar» (en palabras de Juan de la
Sota), «darlle importancia a un elemento sobre outros». A única maneira de evitar isto, tras
andar de vagar o tempo que se precise, camiñando á beira do que xa se intúe como imaxe,
é separar a cámara do ollo, afastala da cara estirando o brazo na procura do encontro: velaí
as imaxes que vedes.
3
Son as flores das camelias do xardín familiar, deitadas no chan, o pretexto do fotógrafo
(aquilo que antecede ao texto), materia que nutre a planta na espera doutro inverno, mentres
no verán serven de consolo ao verdor perenne e á beleza que foi noutrora, agora murcha e
apodrecida.
Xabier Fernández

Portal 48, Pontevedra,
do 20 de novembro ao 20 de decembro

Juan de la Sota
Madrid 1957
Desprázase a vivir a Galicia en 1992.
Entre as súas exposicións podemos destacar:
En 1978 na galería Juana Mordó en Madrid.
En 2007 no festival Tarazona Foto.
En 2013 na galería Espacio Sumay en Vilagarcía de Arousa.

Curador: Carlos Puga
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FRACTURAS
Nas súas fotografías podemos observar como os obxectos perden o seu significado inicial
e adquiren outro, xeralmente metafórico. Hai un xogo lingüístico permanente cos títulos das
súas obras, aos que se lles soe conceder bastante importancia. Nos seus traballos fai interseccións entre elementos naturais e culturais. Realiza intervencións en espazos naturais,
outorgando aos obxectos un dobre xogo interpretativo, o que posúe por si mesmo e o que
adquire ao través da imaxe.

Galería Marisa Marimón, Ourense,
do 14 de decembro ao 14 de xaneiro de 2014

Acisclo Novo
Ourense 1970
Escultor e deseñador técnico industrial.
Principais exposicións de índole artística, 2000 - 2013
Eros, colectiva de escultura. Bus Station Space, Santiago de Compostela, 2013.
O gabinete dun aficcionado, colectiva de escultura. Museo Municipal, Ourense, 2013.
Exposición colectiva de escultura. IV Festival Internacional de Xardíns. Allariz 2013.
Exposición de escultura. Bus Station Space, Santiago de Compostela, 2013.
Exposición colectiva de escultura. 10 artistas. Galería A+B.,Pontevedra, 2012.
Colección Alterarte do Campus de Ourense. Sala X – Facultade de Bellas Artes do Campus de Pontevedra. Exposición
colectiva, Pontevedra 2011.
Landscapes of second source. Exposición individual no Club de Golf Montelagre, Ourense 2011.
Entropías. Exposición individual na sala Espacio de Arte do Correo Gallego, Santiago de Compostela, 2011.
Novamente. Novas incorporacións na colección da Deputación de Ourense, exposición colectiva, Ourense, 2008.
Galería Arte Bronce, exposición colectiva. Pontevedra, 2008.

Anónimos. 2013

Dípticos. Exposición individual, Galería Volter, Ourense, 2007 *
Fantasias Republicanas. Outono fotográfico 2006. Museo de Rivadavia. Ourense. 2006*
ANT Art. Exposición colectiva. Xornal A Nosa Terra. Vigo. 2006 *
XIII Bienal de Arte Pintor Laxeiro. Pontevedra. 2006 *
Novas presencias. Exposición colectiva. Museo Municipal de Ourense. Ourense. 2006*
De orilla a orilla. Exposición colectiva. Sala Carrevolta. Valencia 2006
Unha dúcia, por favor. Exposición individual. Sala Alterarte. Vicerreitorado de planificación e desenvolvemento do
Campus Universitario de Ourense, 2006 *
Exposición Arte-Sida. Exposición colectiva, Liceo Ourensán. Ourense, 2006
Zona de exclusâo. Exposición colectiva itinerante. Cámara municipal de Vilanova da Cerveira e Galería Por Amor A
Arte, Oporto, Portugal. 2005 *
Luxuria e rebelión. Exposición individual. Centro cultural Simeón. Ourense. 2005 *
Libro de artista. Exposición colectiva. Fundación Eugenio Granell. Santiago de Compostela. 2004
Lugares da memoria. Exposición colectiva. Centro Cultural Simeón. Ourense. 2003*
Bienal de Vilanova de Cerveira. Vilanova de Cerveira, Portugal. 2003 *
Novos valores. Diputación de Pontevedra. Pontevedra. 2003 *
X Certame de Artes Plásticas «Cidade de Lugo», Concello de Lugo. Lugo. 2003*
VI Bienal Internacional de Arte, Fundación Araguaney. Premio Idelfonso Sánchez Mera. Santiago de Compostela.
2002 *
Emergentes, no Outono da Parra. Exposición colectiva na Casa da Parra. Santiago de Compostela. 2002 *
Estado de sitio, exposición colectiva, Galería Sargadelos. Ourense, Madrid, Barcelona. 2002 *
Tocar fondo. Exposición colectiva. Galería Espacio 48. Santiago de Compostela. 2002
Pequenos formatos. Exposición colectiva. Galería Visol. Ourense. 2002
Sin título exposición individual. Galería José Lorenzo. Santiago de Compostela. 2002
XI Bienal de Arte pintor Laxeiro. Lalín. 2001*
Arte TVG. Exposición colectiva. Colección de Arte Contemporánea da Televisión de Galicia, Santiago de Compostela.
1999 *
Mutantes. Exposición individual. Galería Obradoiro de Artes, Tamallancos. Ourense 1998*
Galiza en Pedra, Cinco Escultores en Directo, exposición colectiva. Concello do Carballiño. Ourense. 1998
(*) Exposicións con catálogo

Hula-hop. 2013
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Mutante. 2013

A fabula das abellas. Díptico. 2013
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CONTORNA

Lidia Alonso

As tres series presentadas nesta exposición teñen varias características comúns: son realizadas por mozas novas, teñen a súa orixe na facultade de Belas Artes de Pontevedra e tratan
diferentes aspectos do seu propio contorno, a sociedade rural galega, rebelándose fronte a
posicionamentos ridiculizantes.
Coinciden ademais as tres series en que foron realizadas con cámaras analóxicas de medio
formato, tirando as copias sobre papeis baritados de sales de prata. Non é que reneguen da
imaxe dixital, de feito tamén a usan, mais nestes traballos non a empregaron por consideraren que mediante os procedementos tradicionais podían obter imaxes de mellor calidade.
Feito que neste caso se pode tomar como unha metáfora de que non se debe desbotar o
vello, polo feito de selo, sempre que se empregue cunha visión contemporánea.
Manuel Sendón
As tres series pertencen aos traballos de fin de grao, dirixidos por Manuel Sendón na Facultade Belas Artes de Pontevedra no ano 2012.

Sala Alterarte do Campus de Ourense,
do 25 de novembro ao 3 de xaneiro de 2014

Arca, O Pino 1990
En Cousas de avós, fotografa diferentes obxectos realizados polo seu avó a partir doutros deteriorados ou obsoletos.
Estes novos obxectos, pensados sempre en función da súa utilidade, son produto dun grande enxeño e imaxinación.
Esta serie pon de manifesto dunha forma moi clara o espírito reciclador que sempre tivo o labrego galego, espírito
que no seu momento foi ridiculizado por moitos urbanitas e que hoxe está presente nas sociedades industriais máis
avanzadas. Lidia fotográfaos sobre un fondo neutro, descontextualizándoos, para subliñar as súas formas e poñelos en
valor como se se tratase de obxectos escultóricos.

Olaia Fernández
Alfoz,1989
Propúxose fotografar a arquitectura do seu contorno, a Mariña luguesa, mais ao sentirse rodeada por construcións
paralizadas, sen rematar, decantouse por dirixir o seu obxectivo a estas estruturas que quedaron a medias ao rebentar a
burbulla inmobiliaria. Como este fenómeno non foi exclusivo de Barreiros, ampliou posteriormente o espazo de traballo
a outros lugares de Galiza. A través da serie Se vende, composta por imaxes moi coidadas dende un punto de vista
formal, pon de manifesto a agresión ao territorio e a irracionalidade destas construcións, que sen planificación e sen
demanda social responde unicamente a intereses especuladores.

Julia Ferradás
Lalín 1990
En Queridiñas aborda as casas abandonadas do seu contorno, a comarca de Lalín, partindo da idea de que a casa na
sociedade labrega galega ten un sentido moito máis profundo que o que ten unha vivenda en xeral, para ela a casa é
«como unha nai para todos os que a habitan», e «agora tan só son vestixios do que foron antano, pedras amontoadas
que, pouco a pouco, parecen querer unirse á paisaxe que as rodea desaparecendo case por completo entre a maleza
e as malas herbas» e rematan presaxiando a morte da sociedade rural tradicional, feito ante o que se posiciona Julia.

Curador: Manuel Sendón

C O N T O R N A

Lidia Alonso
Da serie Cousas dos avós, 2012.
50 x 60 cm
Bromuro de Prata
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C O N T O R N A

Olaia Fernández
Da serie Véndese, 2012
46 x 60 cm
Bromuro de prata

C O N T O R N A

Julia Ferradás
Da serie Queridiñas, 2012
30 x 40 cm
Bromuro de prata
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OCULTACIÓNS E INEXISTENCIAS
1. O lugar de lugares, a cidade, conserva no centro primixenio ou novos centros circunvalantes, as sedes económica, política, xurídica, mercantil e relixiosa. As actividades que non se
consideran atractivas estética ou moralmente son centrifugadas fóra dos límites sucesivos
da cidade. Tamén ocultas, fóra da vista, quedan estruturas funcionais sen estatus canónico
de belas.
A acción produtiva xera o mesmo resultado centrífugo co ser produtor. No centro rendible só
cabe un pequeno grupo, e o resto, por capas de pobreza, vaise establecendo como pode até
chegar ao límite da marxinalidade. En xeral, a distancia física é económica, o confinamento
decreta a inexistencia dalgúns aspectos da vida social; blíndanos fronte a colectivos ou lugares; pero non só: a práctica automática das regras dentro-fóra exacérbase como garante
da estabilidade decretando incluso a inexistencia de certas prácticas privadas ou íntimas.
2. A aproximación ao feísmo pódese facer intentando esculcar como está o noso conflito ético
coas regras dentro-fóra do lugar, e para iso nada mellor que furgar no oculto, no inexistente,
no que as regras consideran pouco decoroso, xa sexa dentro da vivenda ou fóra dela, no
ámbito privado ou no de práctica social, construtivo ou paisaxístico. Quizá poidamos ver se
comezamos a envialo case todo máis alá do fóra.
Esa foi a pretensión da proposta ocultacións e inexistencias que fixemos a un grupo de sete
fotógrafas e sete fotógrafos: que desde a reflexión artística soubesen desvelarnos formas
novas de ver o estado da cuestión, ás veces a través da poesía e outras do rigor case antropolóxico.

a equipa de colaboradoras directas da conselleira que interviron como mediadoras e portavoces. Tratábase de impor a supresión dos bodegóns de xoguetes eróticos da fotógrafa Sara
Sapetti tanto no catálogo como na propia exposición, supresión á que se opuxo frontalmente
o curador. O dato é relevante porque foi a culminación do proxecto expositivo e demostrou a
pertinencia do mesmo.

Museo Municipal de Ourense,
do 30 de outubro ao 17 de novembro

Fotografías de Mati Álvarez Rodríguez, Javier Álvarez Soto, Emilio Araúxo,
Emilio Cendón González, Daniel Díaz Trigo, Federico García Cabezón, Carolina Martínez Rodríguez, María Meseguer, Vítor Nieves, Carme Nogueira,
José Paz, Sara Sapetti, Alba Vázquez Carpentier e Marta Villoslada.
Producida por Difusora de letras, artes e ideas, SL
Curador: Xosé Lois Vázquez
Para máis información:
[www.outonofotografico.com/2012/pdf/ocultacions_e_inexistencias.pdf]
http://edicionsanteriores.outonofotografico.com/2011/pdf/ocultacions_e_inexistencias.pdf

3. Esta exposición foi censurada pola patrocinadora, a Consellería de Vivenda e Solo da Xunta
de Galicia o día 23 de abril de 2007 ás 12:00 horas; acción coral na que interveu activamente

Vista da exposición no Museo Municipal de Ourense. 2013

Ou o libro do OF 2012, pax 125 e no de 2011, pax. 35
Esta exposición dispón de catálogo propio
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FRAGMENTOS DE AMNESIA
É un traballo que trata sobre a memoria e o olvido. Imaxes que son instantes que se esquecerían se non fosen fotografados.
Aparentemente non sucede nada relevante, en realidade sucede o tempo, a propia vida.

Ollo Ledo, Ourense, do 4 ao 30 de novembro

NO GRANDE AZUL
No curto período que fotografei aos traballadores do mar interesábame ensinar, polo menos
intentalo, as características do seu estilo de vida alén de tratar de evocar os sentimentos de
illamento, dureza e melancolía que eu sentía cando estaba con eles, ou que cría que eles
sentían. Por iso non considero este traballo como un exercicio de fotografía editorial aínda
que sirva dentro dese mundo aos ollos do editor que o desexe «destripar». A algúns dos
mariñeiros cos que máis tempo me relacionei chegueilles a explicar as miñas intencións,
algúns entendéronas, uns gozaron dos seus retratos cando llos dei, contándome eles, que
nunca ninguén os retratara dese xeito. Houbo certos detalles que vivín en común en todos os
barcos: a algúns notábaselles grande satisfacción por ter unha visita que rachase coa rutina;
ningún patrón me deixou pagar nin un só euro de comida e en todos os barcos recibín parte
do quiñón da pesca que sempre me obrigaron a levar para casa, mesmo nunha sesión dunha
noite na que o barco non pescase case nada.

Exponav, Ferrol, do 28 de outubro ao 30 de novembro

Vista da exposición no Museo Municipal de Ourense. 2011
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Alicia Seoane
Ferrol, 1982
Nacín en Ferrol, desde os 14 años, estiven vivindo fóra de Galicia, descubrín a fotografía cando de nena me retrataba
o corpo sen saber que estaba descubríndome a través da imaxe. Despois de estudar xornalismo, decidín dedicarme
por completo ao que máis me apaixoa, a fotografía. Actualmente traballo de fotógrafa freelance, e imparto talleres
para todas as idades.

Curadora: Rita Ibarretxe
Para máis información: [http://edicionsanteriores.outonofotografico.com/2012/pdf/alicia_seoane.pdf]
ou o libro do OF 2012, pax 16

José Romay
Pontevedra 1978
Estudou fotografía na Escola de Arte Antón Faílde de Ourense e Belas Artes na Universidade de Vigo.
Traballou para La Voz de Galicia, Diario de Arousa, Diario de Pontevedra. Publicou o seu traballo en diversas revistas
nacionais e internacionais e expuxo en diversas exposicións individuais e colectivas.
En 2009 publicou o libro NO GRANDE AZUL, documental sobre a vida e traballo da xente do mar.
Ten obra na colección do Museo do Mar de Galicia e en coleccións particulares. Gañou e foi accésit en diversos
concursos ou bolsas fotográficas como: 1ª bolsa fotográfica O Mar, Concurso do Fondo Galego de Cooperación,
Premio Novos Valores da Diputación de Pontevedra, A Imaxe de Galicia, Revela. Premio Internacional de Fotografía
aos Titulares dos Dereitos Sociais... Na actualidade dedícase ao documental fotográfico por conta propia, imparte
obradoiros fotográficos e realiza encargos comerciais.

Para máis información:
http://edicionsanteriores.outonofotografico.com/2011/pdf/rodriguez_jose2.pdf

ou no libro do OF 2011, paxs. 134, 163
Esta exposición dispón de catálogo propio
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SOAPLAND. A ARTE DE ATAR
A primeira exposición de David R. Toro en Europa convértese nunha das itinerancias do Outono Fotográfico. Presentada o ano pasado en Ourense, viaxa este ano cara Barcelona, nunha
nova sala que gaña o festival, o Espai30.

Espai 30, Barcelona,
do 20 de novembro ao 31 de decembro
David R. Toro
Lugo 1977
Tras cursar fotografía na Escola Ramón Falcón en Lugo crea a súa propia empresa, Falcatruada, que recibiu varios premios de innovación empresarial (Universidade de Santiago de Compostela, UNIEMPRENDE, Fundación Confederación
Empresarios Lucenses, Fundación «Unha Galicia Moderna» da Coruña...). Posteriormente abandona a empresa para
encontrar outros proxectos máis interesantes, por ese motivo trasládase a Londres onde estuda Medios de Comunicación para traballar como freelance en diversos proxectos.
Actualmente reside en Xapón onde realiza traballos de moda e nus.

Curador: Vítor Nieves
Para máis información:
http://edicionsanteriores.outonofotografico.com/2012/pdf/david_rodriguez_toro.pdf

Vista da exposición no Museo Municipal de Ourense. 2012

ou no libro do OF 2012, pax 32

SEN CANON
O obxectivo desta serie é atacar o canon de beleza imposto ás mulleres polos mass media, as
marcas, a publicidade, a moda e a beleza en xeral. Creáronse unha serie de pezas plásticas
concibidas coa propia linguaxe publicitaria, para criticar as mensaxes lanzadas habitualmente
desde as marcas e os medios de comunicación, que someten a muller a unha escravitude
estética constante, frustrándoa cada día máis.

Espai 30, Barcelona,
do 20 de novembro ao 31 de decembro
Xosé Teiga Pontevedra
Xosé Teiga estuda a especialidade de Vídeo na Facultade de Belas Artes de Pontevedra e deseño na ESAD especializándose en gráfica publicitaria. Máis tarde realiza un posgraduado de especialización no Instituto Europeo di Design e
un máster en redacción publicitaria no Creative Institute de Madrid. Complementou a súa formación con workshops en
fotografía e arte con mestres como Ariadna Rinaldo, Isabel Muñoz, Daniel Canogar, Xavier Ribas, Stefan Ruiz, Christian
Boltanski, Tony Crag, etc. e clases mestras con Oliviero Toscani, Paul Graham, Antoine D’agata, Karen Knorr, Angel
Marcos, Neil Stuart, Eugenio Recuenco, Nadav Kander, etc. Participou en numerosas exposicións internacionais como
ARCO, Art Cologne, Art Turín, Expo Sevilla... e gañou diferentes bolsas: Novos Valores da Deputación de Pontevedra,
Bolsas de creación artística da Deputación de A Coruña, Beca Canon Lab en el Mide.

Para máis información:
http://edicionsanteriores.outonofotografico.com/2012/pdf/xose_teiga.pdf

ou no libro do OF 2012, pax 38

Vista da exposición no Espazo Xove de Ourense. 2012
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Carolina Martínez

Ítaca permanece sempre no noso ser máis profundo: é o que somos. Ítaca conforma a nosa
existencia e devir, a nosa topoloxía do amor e permanencia. Son as raíces que nos perseguen
toda a vida.
Este traballo quere representar a vivencia, recordo e permanencia dos lugares aos cales volvo
dunha ou doutra maneira e nos cales nada me é alleo.
Nun intento de reconstrución e busca da miña propia esencia a través do espazo, comecei
a fotografar aquilo que me resultaba propio e íntimo, busquei imaxes que salpicaban a miña
memoria coa cor e a forma da que se tinguen os recordos, con esa aura de confusión e
idealización que acompaña todo o que nos é grato.
Pouco a pouco fun reconstruíndo a miña arqueoloxía persoal a través dos lugares comúns nos
que habitou a miña infancia e polos que se desenvolveu a miña adolescencia. Os mesmos
que na miña busca insaciable sempre me acompañaron retina en man como lugar-refuxio e
que, de forma onírica a través das imaxes, foron condensando o meu arraigamento á Terra, á
casa matriz na cal as nosas pegadas son as fendas en pedra do tempo.
O traballo, aínda inconcluso (sospeito que sempre o estará, pois un nunca acaba de estar
ao día coas súas emocións), chegou a portos inesperados ao atopar a morte no seu camiño,
parindo así unha nova vertente nel: a dos baleiros, a dos recordos que se prenden do peito,
os baleiros habitados polo esquecemento.
O tempo, loto de Ulises, veleno voraz que nos afasta de Ítaca nalgún bordo inesperado,
convértese en doce brisa que nos devolve ao lugar común, ao refuxio onde todo permanece.
O Val, febreiro 2011

Café Peñasco, O Carballiño,
do 4 ao 30 de novembro

Nacín un luns, supoño que por iso, son hiperactiva. Son loura e gústanme as cousas que saben a amorodo. As miñas mellores sensacións están ligadas á auga. Paseo por museos, bares e cemiterios. Sempre escribo con tinta negra.
Son obsesiva, Bon Vivant e pasaxeira inaudita, viaxo con compulsión e a miña fame infinita de coleccionar imaxes faime
recalar en máis dun porto ávida por ver e comprender. Ninguén xamais me regalou flores. Non entendo a vida sen
paixón. Odio a apatía. A miña neurose por transducir a vida en imaxes que poder comprender, faime levar sempre enriba unha cámara. Son unha cazadora de momentos e acaparadora de experiencias. Necesito fotografar para entender
o mundo, para sentirme parte del e para posuír de forma eterna sensacións infinitesimais.

i n t e trí tsuelcoc i ó n
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LIVRES
Curador: Tono Arias

Sala Dispara, A Estrada, do 5 de outubro ao 30 de xaneiro de 2014
Foi Fox Talbot a quen se atribuíu a publicación do primeiro libro de fotografía aló polo ano
1844, El lápiz de la naturaleza; era un álbum con fotos pegadas. Dende aquela lévanse
editado moitos libros de fotografía, agora no 2013 algúns seguimos creando libros con fotografías pegadas, e tamén coa máis avanzada tecnoloxía.
Dispara presenta LIVRES, unha mostra do que está a acontecer dos fotolibros, para iso invitamos a fotógrafas e fotógrafos de prestixio internacional como Alan Harvey, Rob Hornstra,
Ricardo Cases ou o galego Xulio Villarino, entre outros, e xuntámolos no mesmo espazo con
artistas que usan a fotografía para crear a súas obras, que están empezando, e que aínda
non teñen publicado ningún proxecto, polo que temos o seu traballo impreso pero en copia
única en forma de maqueta, do que será, ou non, un libro impreso en offset e cunha tirada
determinada de exemplares.
Os Fotolibros gozan actualmente dun interese crecente no mundo, os fotógrafos utilizan
este formato para crear pezas artísticas en si mesmas: un deseño personalizado, o emprego
do papel, a encadernación, narración coa colocación das imaxes. Nalgúns casos podemos
encontrar unha historia narrada ou unha transición de imaxes que transmiten sensacións,
asombro e fascinación; o visionador déixase levar polo tacto do papel, polo seu cheiro e a
visión sucesiva de imaxes que suxiren novas ideas e emocións, que gardan, nalgúns casos,
segredos que hai que ir descubrindo pouco a pouco, con cada mirada.
Sempre se pensou que a fotografía é o reflexo da «realidade», ou polo menos a expresión
artística que máis se aproxima a esta, ao que acontece nun momento dado. Nestes intres
que vivimos, isto xa non é así, a fotografía sendo moitas cousas, é ademais a creadora desa
«realidade» e a «realidade» é agora máis ficción que nunca, é a mesma natureza de Talbot,
pintada a lapis.
Na mostra podemos ver os libros e imaxes de:

INTERNACIONAL
zoé beausire, where the birds used to sing
filiPe CasaCa, Blue Mud Swamp
VinCent delbrouCK, As dust alights
Carolyn draKe, Two Rivers
daVid alan HarVey, (based on a true story) Magazine
rob Hornstra e arnold Van bruggen, Sochi Project
ben KrewinKel, A possible life
JoHn MaClean, New Colour Guide
italo Morales, Overnight Generation
susana PaiVa, electronic landscapes
Martin Parr, Life´s A Beach
CHristian Patterson, Redheaded Peckerwood
aleC sotH e brad zellar, LBM Dispatch - Colorado, Three Valleys, Michigan, Upstate, Ohio

GALIZA
Dispara books: tono arias, NÓS
Fabulatorio: luís díaz díaz, A casa do Oscar. siMona rota, Ostalgia
JaVier fernández Pérez de lis, Esta no es mi casa
antón garCía freire, Entrudo
xosé lois gutiérrez faílde, Aires de familia
xosé Marra, da pel

Carolina Martínez, iphonesía
Manuel Martínez, 24 10 06
ana rello, La niña necesita playa
rubén rodríguez de torres, Walking Alone
Cé toMé, Consecuencia, río Lagares
xulio Villarino / KaleV eriCKson, 2/9 Space Kitties

RESTO DO ESTADO
aleMán, (No) soy de aquí
Julián barón, DOSSIER HUMINT
Fiesta Ediciones: riCardo Cases, La caza del lobo congelado. ViCente Paredes Furtivos. gustaVo eloi giMeno, Helsinki No, Hellsinki
sergio Hernáez, El sueño polar
BsideBooks: ignasi lóPez, Periferics e xabier ribas, NOMADS
enriC Montes, El buscador de prodigios, El eco de las cosas, El domador de sueños, 20 ways
to disappear
Ca lÍsidret Edicions: aleix PladeMunt, ALMOST THERE e roger guaus THE HUB e L´INASSOLIBLE
Marta soul, Idilios
Phree: Carlos sPottorno, The Pigs. eduardo naVe, A la hora, en el lugar. Juan santos, Me
acuerdo. Jonás be, El Palentino. PaCo góMez, PHOTO POCHE 103. Juan Valbuena, Noray e V.
PENINSULA de eduardo naVe & Juan Millas
Photobook Club Madrid
Cuadernillos
bonifaCio barrio HiJosa, Passe, il faut que tu suives cette belle ombre que tu veux
PatriCia bordonaba, Último viaje de vuelta
Juan Cires, Historia y poesía
G., I Paredes
riCardo garrido robles, Cuaderno de ejercicios para poetas visuales
olMo gonzález, Ruido Gris
beatriz s. gonzález JiMénez, escribo pájaros
antonio graell, MZM
Matt JoHnston, The Blue Lagoon
lu lantana, Las paredes hablan
andrés Medina, Tránsito
ViCtoria Miñana, Año 2000
PePe MurCiego, Imagen real
ignaCio naVas, Siete banderas para un fracaso
Miren Pastor, Entonces volvió la luz
iVán del rey de la torre, Lo ves y no lo ves
Photobook Club Madrid, Photobook Club Madrid AÑO I
a3factos
MarCos arroyo, El sueño de la razón produce monstruos (éste va con unas gafas 3D)
bonifaCio barrio HiJosa, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
iñigo beristain, N
Juan Cires, Le ballon rouge / Павловский парк
riCardo garrido, Lección de peluquería
olMo gonzález, Instrucciones para tropezar en una ciudad cualquiera
edurne Herrán, CV tres delicias
andrés Medina, Nebûla
rodrigo raMos, In fraganti
ana ValenCiano, DESPLEGA3DOS
Nanoediciones, Ministerio de los Andares Tontos
g., Dunce / Tonto de capirote
lu lantana, L’Avenir Incertaine
ana zaragoza, La famille Poirot I

L I V R E S

Zoé Beausire
where the birds used to sing
Suíza 1987
Vive en Berlín. Licenciada en Comunicación Visual, Fotografía, ECAL, Lausanne, 2010. Realizou talleres con Grégoire
Alexandre, Tony Cederteg & Marcus Palmqvist, Raphael Hefti, Natacha Lesueur, Marco Poloni, Andrea Thal, Tonk.
Proxectos destacados: huis clos, sur le fil, blondes, extase, fragments I, blind, rosette, mauricette et roby, tremblement.
No 2012 publica con Kominek books rosette, mauricette et roby.
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Carolyn Drake
Two Rivers
Estuda Cultura e Historia de América na década dos 90, interesándose polo documental. Deixou o seu traballo de
oficina en Nova York para interactuar co mundo físico a través da fotografía. Estudou na ICP e entrou no programa
de postgrado na Universidade de Ohio. En 2006, trasládase a Ucrania, onde creou foto historias ao longo do país,
mentres estudaba ruso e ucraniano. Dende 2007, Carolyn traballa en Asia Central. Con Two Rivers, explora as fronteiras cambiantes, as historias e os sistemas de vida nos espazos xeográficos entre Afganistan, Irán, Rusia e China. O
libro, auto publicado en xullo de 2013, é unha colaboración coa escritora Elif Batuman e o deseñador Sybren Kuiper.
O segundo proxecto, aínda en curso, é unha colaxe de fotos, debuxos e textos sobre os Uyghurs en Xinjiang, China.
Carolyn é beneficiaria dunha bolsa Guggenheim, unha bolsa Fulbright, o Premio Documental Lange Taylor, un premio
World Press Photo, e foi finalista para o Premio Santa Fe. Expuxo no Museo Pitt Rivers de Oxford, Third Floor Gallery
en Cardiff, Somerset House, en Londres e no Festival de Fotografía de Nova York, entre outros lugares. Impartiu talleres
de fotografía en Copenhague e Almaty, e deu conferencias a nivel internacional.

Ricardo Cases Orihuela
La caza del lobo congelado
Alicante 1971
É licenciado en ciencias da información pola Univesidade do País Vasco, Bilbao. En 2006 entra a formar parte do colectivo de fotografía Blank Paper. Ten publicado os libros La caza del lobo congelado, belleza de barrio e Paloma al aire.
«O seu traballo fotográfico está ralacionado sempre cos anhelos profundos do ser humano: os anhelos profundos e
universais do cidadán da sociedade de masas que loita contra a banalidade nun esforzo por trascender e confronta
a súa dignidade a un medio sempre glorioso. Para iso orienta a súa mirada ás expresións do floclore contemporáneo
buscando a verdade do español entendido como un home de pobo obrigado a vivir na cidade na modernidade máis
alá dunha apariencia Pop distanciada e cínica, interésalle o humano e antropolóxico. Máis aló do social e o documental
interésanlle as pulsións sinceiras e universais que latexan baixo a superficie banal, kitsch e pouco glamurosa da España
contemporánea.» Luis López Navarro

Xosé Lois Gutiérrez Faílde
Aires de familia
Lalín 1976
Estudou Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela; estudos que completou cun doutoramento
en Madrid. Ten publicados dous libros coas súas fotografías, El tercer monje (autoedición-Residencial Desfavorable,
Madrid 2005) e ERA -con Claude Royet-Jornoud e Emilio Araúxo- (CGAC, Santiago de Compostela, 2008). Realizou
numerosas exposicións en galerías e museos de Santiago de Compostela, Ourense, Bilbao ou A Estrada. Actualmente,
vive e traballa en Sarria.
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David Alan Harvey

Xosé Marra

(based on a true story) Magazine

da pel

San Francisco, California 1944
San Francisco, California 1944, é un dos fotógrafos americanos máis destacados. É membro da prestixiosa axencia
MAGNUM dende 1997; publicou numerosas reportaxes na revista National Geographic, e en 1978 foi nomeado pola
revista Magazine Photographer fotógrafo do ano da Asociación Nacional de Fotógrafos. Harvey é actualmente editor da
revista BURN onde dá oportunidades de publicar aos fotógrafos novos emerxentes.

Antecedentes penais: fotoxornalista xardiñeiro e poeta en horas libres, non fixo a mili (declarado inútil polas forzas
armadas), non fala inglés, rexeitou expoñer en París, mide 1,49 metros (talvez menos), gosta de cociñar pero non de
lavar a louza, soña a miúdo esperto, estuda as bolboretas e outros bechos... e ten outros vicios ocultos.

Carolina Martínez
iphonesía

Rob Hornstra
Empty Land, Promised Land, Forbidden Land
Holanda 1975
Dende que rematou os estudos adícase á fotografía documental, traballando en proxectos a longo prazo por todo o
mundo, sendo o máis destacado Sochi Project centrado no territorio de Sochi cidade, futura sede dos xogos olímpicos
de inverno. Fixo tamén exposicións individuais, produce series documentais e funda e dirixe o espazo Fotodok Space
para a fotografía documental.

Nacín un luns, supoño que por iso, son hiperactiva. Son loura e gústanme as cousas que saben a amorodo. Os miñas
mellores sensacións están ligadas á auga. Paseo por museos, bares e cemiterios. Sempre escribo con tinta negra.
Son obsesiva, Bon Vivant e pasaxeira inaúdita, viaxo con compulsión e a miña fame infinita de coleccionar imaxes
faime recalar en máis dun porto ávida por ver e comprender. Ninguén xamais regaloume froles. Non entendo a vida
sen paixón. Odio a apatía.
A miña neurose por transducir a vida en imaxes que poder comprender, faime levar sempre enriba unha cámara. Son
unha cazadora de momentos e acaparadora de experiencias. Necesito fotografar para entender o mundo, para sentirme
parte del e para posuír de forma eterna sensacións infinitesimais.

L I V R E S

Enric Montes
20 ways to disappear
Barcelona 1969
Durante anos foi profesor de fotografía no Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya entre outros centros e escolas, e
dende 1993 expón regularmente a súa obra en diferentes galerías e festivais. Recentemente foi finalista en Photoespaña no Premio Mejor Libro de Fotografía del año (2010 e 2012); expuxo Prodigios en Kowasa Gallery (2012) e no
Festival Mapamundistas de Pamplona (2012).
É o editor dos seus propios libros de fotografía: El viaje vertical (2009), El eco de las cosas (2010) e El domador de
sueños (2011), que se exhibiron na exposición colectiva e itinerante sobre libros de artista Passant Pàgina. El llibre
com a Territori d’Art (2012) organizada polo Departamento de Cultura da Generalitat de Catalunya e en La autedición
expuesta do último Festival Scan (2012), Tarragona. En 2013 publicou o seu último traballo: 20 ways to disappear.
Tamén realiza talleres, tanto infantís como para adultos, e imparte servizos personalizados de asesoramento e edición
na realización de fotolibros. A Enric gústanlle os libros que fan voar e mostran distintas maneiras de ver as cousas.

Xavier Ribas
NOMADS
Fotógrafo, profesor de fotografía da Universidade de Brighton (Inglaterra) e da Universidade Politécnica de Valencia.
Formado en Antropoloxía Social na Universidade de Barcelona (1990) e Fotografía Documental na Newport School of
Art, Media and Design de Gran Bretaña (1993). A súa obra forma parte das coleccións dunha vintena de museos e
centros de arte de Europa, como o Stedelijk Museum de Amsterdam, a Fotocollectie Universiteit Leiden, o MACBA de
Barcelona, o CAAC de Sevilla, o MUSAC de León, ou o CGAC de Santiago de Compostela. Recibiu o Premio Leica de
PHotoEspaña (1998) e numerosos encargos fotográficos de institucións como o Centre National des Arts Plastiques
de Francia, a International Photography Research Network Fellowship, o Fondo Fotográfico Universidad de Navarra, a
Universidade de Toulouse ou a Fundación Telefónica. Vive e traballa en Brighton e Barcelona.
Territorio, periferias, baleiros urbanos, vida cotiá, memoria, pegadas, violencia... «O esquecemento é como un sumidoiro que protexe o mundo das inundacións» (William Faulkner).
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Juan Valbuena
Noray e V
Madrid 1973
É fotógrafo fundador da axencia NOPHOTO, profesor no Máster Internacional de Fotografía EFTI e director da editorial
PHREE. Os seus proxectos persoais teñen que ver coa viaxe e a memoria, cunha especial aproximación á relación entre
o ser humano, a fotografía e o territorio: despois de pechar o seu extenso traballo sobre La Ancha Frontera (19992009) co libro de viaxes Noray (PHREE, 2012), desenvolve outros dous proxectos que acabarán tamén en forma de
libro: Un Lugar de La Mancha (iniciado en 2006) sobre a súa memoria ligada ao territorio do que toda a súa familia é
orixinaria e o proxecto Salitre (2009-12), unha experiencia de edición e fotografía compartida cos habitantes de orixe
senegalesa dunha casa-patera en Madrid (España).
Desenvolveu proxectos profesionais para marcas, entidades e institucións públicas e privadas como AECID, AG Palermo, Amnistía Internacional, Ayuntamiento de Madrid, British Council, Casa Árabe, CNCA Chile, FGV, Instituto Cervantes, KPMG, Ministerio de Cultura España, El País Semanal, Fnac, Fundación La Caixa, Fundación Telefónica, La Casa
Encendida, La Fábrica, Nokia, TBWA España e Público.

Xulio Villarino
Space Kitties
Fazouro, Foz 1969
Reside dende 1998 no Porto de Bares, Mañón (A Coruña). É diplomado pola Escola Universitaria de Formación do
Profesorado de EXB de Lugo.
A súa formación fotográfica é autodidacta. Iníciase na fotografía aos 16 anos, e en 1993 comeza a súa carreira como
fotoperiodista en La Voz de Galicia, diario no que traballou, nas edicións de A Mariña (Lugo) e Vigo, até o ano 2001 en
que decide dedicarse ao fotoperiodismo de forma independente. Na actualidade as súas reportaxes de produción propia son distribuidas pola Axencia Cover de Madrid ao tempo que é colaborador de distintos medios de comunicación.
Obtivo distintos premios, entre eles Luis Ksado en 1998, Fuji Europress Photo Awards na fase española en 1999 e
mención de honra na fase europea o mesmo ano. Finalista Injuve en 1999. Finalista Luis Valtueña en 2000 y 2001.
Premio Ortega y Gasset 2000. Premio Fuji categoría Viaxes 2002 e Noticias 2003. Finalista Reve!a 2006. A súa obra
encóntrase en coleccións públicas e privadas.
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HABITAR
Habitar é unha proxección. A relación co espazo vital que ocupamos soe ser sempre bidireccional. Os lugares actúan de elemento definitorio da nosa propia condición de persoas. Inevitablemente nos vemos moldeados polas rutinas e espazos que habitamos, pero ao mesmo
tempo existe un paralelismo innegable entre as persoas independentemente do lugar que
habitan.
Estas interrelacións entre o medio habitable e as persoas plásmanse nos cinco traballos de
que consta HABITAR, visións dun mundo contraposto e á vez idéntico.
O diálogo establecido a través do visionado de lugares tan contrapostos como As Neves,
Tánxer, Barcelona, Brasil ou as aforas de Valencia intenta dilucidar como a pegada humana
muta por completo a concepción dun espazo, pero como este á súa vez moldea os costumes
e carácter de quen o habita.

Hicham Gardaf
Tánxer 1989
Nace e vive en Tánxer. Autodidacta que se afana en fotografar a paisaxe
da súa cidade natal intentando sacar a impronta poética de cada situación.

Silvia Mella
As Neves 1988
Licenciada en Xornalismo e en Fotografía pola Escola
Antonio Faílde.
Sen título

Curadora: Carolina Martínez

No Importa taller creativo, A Coruña,
do 22 de novembro ao 15 de decembro

Juan Casanova Ruano
Ferrol 1974
Director de arte e fotógrafo. Tras 10 anos de
traxectoria profesional a súa obra envocouse na
fotografía de autor coa súa obra ensaio sobre a
felicidade na India.

Sen título

A vila pasada

E X P O

[páxina seguinte, arriba á esquerda]

Pablo Mella Sánchez
A coruña 1975
Arquitecto. Membro da asociación de artistas
plásticos galega. Membro de NO IMPORTA taller
creativo. Profesor dos obradoiros de fotografía da
Universidade da Coruña.

07. 2012

[páxina seguinte, arriba á dereita]

Jesús Arenas
Madrid 1982
Fotógrafo volcado na cidade e a construción
humana como temas centrais da súa obra. Está
interesado en obter lecturas alternativas e ilustrativas da realidade arquitectónica e urbanística
actual.

Silencio
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POSTAIS PARA NINGUÉN
O mail art consiste no intercambio de pequenas artes por medio do correo postal. Este movemento naceu a principios dos anos 60, un dos seus creadores é o americano Ray Johnson
(Grupo Fluxus) que retomou o que no seu día comezaran outros artistas como os dadaístas
Marcel Duchamp, Hugo Ball, Tristan Tzara, etc.
Neste medio de expresión non existen regras impostas polas institucións oficiais, nin marchantes, nin galeristas, non existe a venda, todo é exposto... A arte é libre.
Curadora: Carolina Martínez

Estudio Abierto, Ferrol,
do 31 de outubro ao 30 de novembro
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Fotoforum Lumen

Canto dura unha hora? Cal é a intensidade dun día? Como medimos o pulso do tempo? Como
nos relacionamos co espazo e o tempo?
24 fotógrafos
24 horas
24 imaxes
24 x 24 é un proxecto que nace dende Fotoforum Lumen e que ten como fin explorar as relacións existenciais que aparecen entre as vidas de 24 individuos no transcurso dun mesmo
día. Para iso, durante o día 24 de maio (dende as 00:00 h. até as 24:00 h.), 24 fotógrafos
documentaron cada hora dese día cunha fotografía.

Ars Lumen Fotografía, Ourense,
do 24 de outubro ao 20 de decembro

O FORUM é unha iniciativa dun grupo de persoas unidas a través da súa paixón pola Foto e
por contar historias.
Participantes: Simón López, Pablo López, Carolina Martínez, JJG Meizo, Pablo
Mella, Borja Mucientes, Rosa Neutro, Mario Nodar, Emilio Pardo, Eduardo
Pérez, Iago Polo, Isaías Prieto, Alba Ricoque, Helena Segura - Torrella, Gosia Trebacz, Z, Roi Alonso, Luis Barreiro, Marta Barros, Rocío Brage, Iciar
C. C., Juanjo Galdo, Iván Guillén, Eduardo Hermida
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FOTOAPLAUSO
Fotoaplauso é un colectivo que nace en 2010, como resposta ao desexo dos seus compoñentes (Edu González, David Hornillos, Enrique Iglesias, Álex López, Valerio Platania e Igor
Retana) de mostrar os seus traballos e, en pouco tempo, tamén o de outros moito autores
e autoras.
A característica principal do colectivo é o desenvolvemento da súa actividade na rúa. Son o
primeiro colectivo na península dedicado exclusivamente á proxección de fotografía na rúa.
Defenden a proxección porque é un xeito co que, calquera persoa, pode elaborar un traballo
sen os custes que teñen outras formas de producción. Defenden a rúa porque se lles presenta como o entorno máis libre e democrático de exposición.
Grazas á ligazón combinación destes dous elementos, é posíbel que nas sesións de Fotoaplauso convivan nomes consagrados da fotografía con outros que aspiran a selo.
A proxección que nos envían ao Outono Fotográfico para a rúa de Ferrol, mostrará os traballos
de Por orde de aparición):

Capela do Centro Torrente Ballester,
día 15 de novembro ás 20 h.
Bego Antón

Rafael Ruiz

Sergio Castañeira

Valeria Saccone

www.fotoaplauso.org

Vicente Paredes

Iñaki Domingo

Juanan Requena

Autores, por orde de aparcición
Bego Antón, Butterfly Days
Rafael Ruiz, Greyhounds Inside
Vicente Paredes, Furtivos
Fabiola Cedillo, Fisión Nuclear
Sergio Castañeira, Lost Keys
Iñaki Domingo, El ojo en la llaga
Gustavo Alemán, (No) soy de aquí
Cristina de Middel, Afronautas
Federico Clavarino, La burrasca
Valeria Saccone, Priroda Operetta russa in tre atti
Juanan Requena, Black&wRite
Rafael Arocha, Medianoche
María Serrano, Ciudad Utopia
Iván del Rey de la Torre, Fin

Rafael Arocha

Gustavo Alemán

María Serrano

Fabiola Cedillo

Cristina de Middel

Federico Clavarino

Iván del Rey de la Torre

historias
da fotografía
galega
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GALICIA ENTRA NA MODERNIDADE
Centro Sociocultural Novacaixagalicia de Vigo,
do 17 de decembro ao 25 de xaneiro de 2014

1. Xosé Piñeiro Priegue «Pepe Esteirán»
ARQUIVO ESTEIRÁN. 1966-1977
María Esteirán, filla de Xosé Esteirán, recolle nesta mostra unha pequena escolma do traballo realizado polo fotógrafo entre 1966 e 1977. Trátase dunha primeira cata no arquivo do
fotógrafo, que abrangue máis de catro décadas. A selección oscila entre o retrato individual
e a ocupación do espazo público: rondallas, eventos deportivos, etc., pero tamén amosa
a actividade marítima e pesqueira nos portos e a exhibición do poder. Hoxe, no marco do
Outono fotográfico e grazas ao financiamento do Concello de Noia e ás achegas individuais
de máis de trinta persoas, entre veciños de Noia, compañeiros de profesión de Xosé Esteirán,
xente da cultura e amigos, sae á luz un fotógrafo de oficio, autodidacta, que, como a maioría
dos fotógrafos locais da época, empregaba os recursos que tiña á man, pero que destaca
pola atención e o esmerado coidado nos retratos de grupo, así como pola súa capacidade
para mirar «entre-portas», para explorar os bordos do que acontece diante da cámara, que
abre o obxectivo, durante a visita dunha dignidade eclesiástica a unha escola, e documenta
o aspecto xeral dunha aula a comezos dos setenta, ou que nos deixa imaxes do que ocorre
na cociña durante a celebración dun banquete de voda. A súa é unha perspectiva xenerosa
co mundo e coa xente.

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

Curadoras: María Esteirán e Sabela López Pato
Para máis información:
http://edicionsanteriores.outonofotografico.com/2012/pdf/xose_pineiro_priegue.pdf

ou no libro do OF 2012, pax 131

Retrato de grupo nunha voda, Portosín. 1969
Retrato. 1969
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Botadura do Breogán, proxecto de navegación prehistórica, A Barquiña, Barro, Noia. 1972
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GALICIA ENTRA NA MODERNIDADE
Centro Sociocultural Novacaixagalicia de Vigo,
do 17 de decembro ao 25 de xaneiro de 2014

2. José Vázquez Arias «Rizo»

TRES DÉCADAS DE IMAXES PRODIXIOSAS. OURENSE C.A. 1940-1975
Curador: Antón Piñeiro
O FILLO DO MUIÑEIRO QUE RETRATOU A CARA AMABLE DUNHA ÉPOCA
A mecánica que utilizaba para facer da arte da fotografía o seu modo de vida, era a seguinte:
nas vilas máis grandes, tal como Allariz, O Carballiño, Xinzo de Limia ou Celanova, adoitaba
alugar un pequeno escaparate dalgún negocio, ou encomendáballe a alguén a tarefa da
venta directa das fotos e el dedicaba o día a disparar en canto a luz solar llo permitía. Logo,
levaba as películas impresas a Ourense, dedicándolle un tempo aos labores do revelado
(normalmente en tiras de dúas, tres ou catro fotografías repetidas) para despois penduralas
do escaparate desta ou aquela vila, no mercado ou na feira seguinte. A fama do fotógrafo
chegou a ser tal que os negocios das vilas onde o Rizo penduraba as fotos acabaron por
converterse en pequenos santuarios iconográficos aos que acudían mozos e mozas, novos e
vellos, en verdadeira romaría, co fin de ver o resultado daquela inesperada instantánea que
a semana anterior o Rizo lles roubara ou aqueloutra estudada escenificación que el mesmo
provocara entre os grupos de amigos e amigas para inmortalizar o feliz momento.
Dotado dunha comunmente aceptada facilidade para as relacións humanas e para a conversa, aí era onde radicaba gran parte do seu segredo para captar o momento máis natural,
tanto en nenos, coma en mozos, coma en vellos, e para facer que a presenza da cámara non
lle restase espontaneidade ao instante. Velaí, con qué vimbios foi quen de retratar a cara
amable dunha época na que a dureza da vida do campo e a saudade da emigración non foron
suficientes para ocultar a necesidade de procurar uns intres de felicidade ao que, incluso
naqueles tempos, a xente tiña dereito.
Morreu, Xosé Vázquez, un día de primavera –o 15 de abril de 1975– no mesmo lugar de
Casasoá no que nacera, tan só cincuenta e oito anos atrás. Unha morte que, en cambio,
nunca será tal en canto nalgunha casa galega alguén siga alimentando a nostalxia ou se
siga emocionando, mesmo coma se estivese gozando dunha lambetada, ao reparar nalgunha
daquelas fermosas «galletas» do Rizo.
Todas as fotografías están sen datar e sen identificar.
Existe libro editado pola Deputación de Ourense, a extinta Fundación Caixa Galicia
e o Centro de Cultura Popula Xaquín Lorenzo

G A L E G A

José Vázquez Arias «Rizo»
Casasoá, Castro Caldelas 1917-1975
Naceu no lugar de Casasoá, pertencente á parroquia de San Xoán de Camba, no concello de Castro Caldelas, o día
16 de febreiro de 1917, no seo dunha familia labrega. O pai, ademais dos labores do campo, rexentaba un muíño.
Aínda moi novo decidiu dedicarse á fotografía, recibindo as primeiras nocións en Ourense ademais de no Ferrol e
supostamente en Vigo. A comezos dos anos 40 marcha a Monforte para aprender o oficio con Vila e pouco despois
instala o seu estudio en Castro Caldelas e empezou a fotografar todo canto obxecto en movemento pasaba por diante
da súa cámara.
O alcume do Rizo, co que acabou gravando as placas fotográficas, herdouno do seu avó e non tiña máis segredo có
da enrolada cabeleira dos Vázquez de Casasoá.
Tentou ampliar os horizontes cara outros lugares da súa inmediata xeografía, tomando como centro de referencia a
cidade de Ourense, onde chegou a contar cun estudio no número 11 da rúa de Lepanto. Dedicouse durante máis
de dúas décadas a percorrer as feiras da xeografía ourensá, enchendo carretes e carretes en todas elas para logo
volver aos lugares onde as fixera para vendérllelas aos protagonistas. Durante os veráns dedicábase a percorrer as
máis sonadas festas e romarías.
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UN SÉCULO DE FÚTBOL NO BARCO (1913-2013)
Exposición
Coordina Xabier Roo Abril
Neste ano 2013 o equipo de referencia pra os/as afeccionados/as ao fútbol na cabeceira de
Valdeorras, o Centro de Deportes Barco, vén de celebrar o cuadraxésimo aniversario da súa
fundación. Porén, o chamado «deporte rei» tiña xa nesa altura (1973) unha longa e interesante historia que nos leva a remontar varias décadas na liña do tempo, até os primeiros anos
do século XX, cando o football arriba á comarca e prende con forza entre a mocidade que
o practica e mais un público de toda condición que o segue e impulsa. A mostra Un século
de fútbol no Barco ofrécelle ao espectador un percorrido pola memoria gráfica local coas
imaxes dos pioneiros deste deporte hoxe de masas, dende a formación dos primeiros clubs
-que de non mudaren de nome arestora serían centenarios- até os nosos días. Asistimos ás
primeiras competicións e torneos locais, coincidindo case sempre polas festas, ou á devolución da visita a equipos das localidades veciñas. Hai na recompilación un espazo tamén pra
o achegamento ás individualidades, ás «figuras» do momento que causaban sensación entre
a apaixonada torcida local, mesmo con algúns nomes que transcenderon os lindeiros da
comarca e chegaron a acadar sona e fortuna en prestixiosos clubs profesionais da Primeira
e da Segunda División. Reviviremos cos seareiros/as as datas sinaladas e os fitos históricos
(que os houbo: finais, títulos, ascensos de categoría, partidos amigábeis con grandes equipos...) e levaremos como mellor poidamos as pequenas frustracións ou as etapas escuras
en que parecía que todo ía esborrallar. Neste rastrexar polo álbum das nosas lembranzas
futbolísticas atopamos tamén a pegada de recoñecidos nomes da fotografía local, como o
Rufino, o Pancho ou o Ismael, que nos achegaron a través da cámara a súa particular visión
deste deporte e fenómeno social. Velaquí, pois, unha centuria sintetizada nesta escolma de
fotografías de afoutos e suorentos rapaces, de soños de nenos e dos que xa non o son tanto,
de paixón compartida por unhas cores, tras do valo ou na bancada. Outra vez, o balón está
no centro. E vai botar a rodar...

Teatro Muncipal Lauro Olmo, O Barco de Valdeorras,
do 13 de novembro ao 7 decembro
Futbolistas do Club Deportivo Barco co neno Arturo Rodríguez «Turi»
no campo de Calabagueiros, ca. 1949

RAÍCES
Organizada pola Fundación Cum Laude, fundación ourensá que ten como fins o fomento e
a difusión cultural.
Curadora: Ángeles Rodríguez Baliño

No restaurante Nova, Ourense, do 15 ao 30 de novembro

S/d

outono aberto
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Castelo de Santa Cruz, Oleiros, do 16 de novembro ao 16 de decembro

O leitor da rua escura. 2012

o meu PORTO de vista...
É o Porto ribeiriño, coas súas xentes, que pretendo mostrar. Despois da Sweet d’Ouro (Santa
Marinha), dos Plebeus Avinteses, da Casa dos Açores do Norte e Galería Porta 22 (Porto) e
da Galería 302 (Porto), é agora a 31 edición do Outono Fotográfico a abrir as súas portas
á miña exposición composta por 12 imaxes dunha cidade que adoro e que a fotografía me
levou a (re)descubrir.
José Saramago di: «Ao final, o Porto, para verdadeiramente honrar o nome que ten, é, primeiro de todo, este longo regazo aberto para o río, mais que só do río se ve, ou intúe, por
estreitas bocas pechadas por muriños, pode o viaxante debruzarse para o aire libre e ter a
ilusión de que todo o Porto é a Ribeira».

Porto 1955
Pereira Lopes nasceu no Porto, a 1 de Outubro de 1955. Ao fim de 11 dias, já recuperado do nascimento, foi viver
para Avintes. Até hoje. O interesse pela fotografia começa pelos 16 anos, quando ainda frequentava a Escola Industrial
e Comercial de Vila Nova de Gaia e a Amateur Photographer era de leitura obrigatória. Começa a fotografar, de forma
sistemática, em 2005. Em 2006, é convidado a participar no livro de fotografia Olhares. Em 2007, faz um Curso de
Fotografia, no IPJ do Porto. Em Fevereiro de 2011, fez a sua primeira exposição colectiva, a convite de Victor de Almeida responsável pela Galeria Olhos d`Arte, no Porto. Da Luz e do Olhar, foi a sua primeira exposição individual, é um
conjunto heterogéneo de 24 trabalhos que desde Setembro de 2011 passou pela Galeria Olhos d`Arte (Porto), Galeria
Plebeus Avintenses (V.N. de Gaia), Biblioteca Municipal de Aguiar da Beira, Museu Municipal de Esposende e agora se
apresenta na Biblioteca Municipal de Mangualde. Do meu PORTO de vista..., é a segunda exposição individual com
imagens das gentes e locais da cidade Invicta, passou pela Sweet Douro (V.N. de Gaia), Galeria Plebeus Avintenses,
Casa dos Açores do Norte (Porto) e Galeria Porta 22 (Porto) e agora apresenta-se no 31º Outono Fotográfico. Tal
como um livro a árvore tem folhas foi a sua terceira exposição individual. Imagens escritas, foi o seu quarto projecto
individual ao qual associou textos poéticos da escritora Fátima Cardoso. Participou ainda nas exposições colectivas:
Árvores. Pintar o Porto, 2º Encontro Luso-Galaico, Portus Cale e Pintar o Porto II. É editor de dois blogs que tratam de
assuntos de fotografia, a saber: http://aluzclara.blogspot.com e http://gravidosilêncio.blogspot.com cuja qualidade já
foi referenciada pela revista brasileira Serrote, editada pelo Instituto Moreira Salles (Rio de Janeiro).

Pereira Lopes

#1. 2012

CENAS ÚMIDAS
Chuva, suor, rio e lágrimas, cenas úmidas do dia-a-dia no mercado do Ver-o-Peso, em Belém
do Pará, no centro da Amazônia brasileira. Aqui, as pessoas trafegam, trocam, vendem, compram e se deliciam com as cores, sabores e aromas típicos da região.
Belém do Pará, Brasil 1956
Exposição Individual Olhar Viajante - Galeria de Arte MABEU, Belém/2012. Exposição coletiva permanente, no Museu
das Descobertas, À Descoberta do Novo Mundo, Belmonte/Portugal/2009.
Exposiçãos coletivas: Projeto 16:16 – SESC Boulevard/2011. Diversidade Religiosa Brasileira – Curadoria Guy Veloso
e Michel Pinho – Fotoativa/2011. Meu primeiro Círio- SESC Boulevard/2010. Peregrina – Espaço Cultural Banco da
Amazônia/2010. Ars Lex – CCBEU/2009. Almas à Nu – Portugal/2008. Foto Varal – Belém/2007.
Salões: «Pequenos Formatos», Unama/2012. «Pequenos Formatos», Unama/2010. «Salão da Vida», Hosptal Ofir
Loyola/2010. «Primeiros Passos», CCBEU/2009. «Primeiros Passos», CCBEU/2008.
Premiações: Fotografia realizada para a artista plástica Berna Reale, 1º prêmio do Arte Pará 2009, atribuído à sua
fotoperformance Quando Todos Calam. Menção Honrosa – «Primeiros Passos», CCBEU/2009. Publicações: The
Washington Post Journal, pela agência Reustrs – cobertura carnaval de Óbidos – Jan/2012. Revista Fotografe Melhor
– Agosto/2009 – página dupla com entrevista e imagens. Livro Almas a Nú – Portugal/2008. Livro Feminina Lente –
2008. Publicações em revista japonesa de turismo, no Jornal Diário do Pará, em sites brasileiros e portugueses: www.
anamokarzel.com, www.olhares.com/anamokarzel, www.flickr.com/photos/anamokarzel/
Vídeo/Fotografia: Direção de fotografia do vídeo feito para a peça de teatro Nó de 4 Pernas - Belém/2012.
Oficinas/Workshop
Facilitadora: Oficina Olhar em Foco - Avançado - Fotografia Noturna com a atriz Diana Flexa - StudioDez, Belém/2012.
Oficina Olhar e Foco - Básico - StudioDez com casal de modelos profissionais, Belém /2012. Oficina Olhar e Foco StudioDez. Modelo cantora Juliana Sinimbu, Belém /2012. Ensaio fotográfico e a mágica do olhar.– Caiana Filmes.
Modelo: cantora Adriana Cavalcante, Belém/2011. Liderança em Foco – Grupo de executivos para a empresa Alubar,
Belém/2011. Liderança com arte – Curta metragem para executivos da empresa Alubar, Belém/2011.
Participante: Oficina Fotográfica Luz e Cor com Guy Mohalen, Paraty em Foco/2011. Leitura Cinematográfica –
Projeto Curta em Circuito com Wladimir Cunha, Belém/2011. Produção de Documentário – Caiana Filmes com
Walério Duarte, Belém/2011. Direção de Cinema – Projeto Curta em Circuito com Fernando Segtowick, Belém/2011.
Experiência Multimídia com o coletivo Garapa – Belém/2010. Documental mágico – Novos olhares na fotografia com
Alejandro Chaskielberg, Paraty em Foco, Rio de Janeiro/2010. O livro e o trabalho autoral na fotografia - A Concretização de um Livro com Cláudio Edinger, Paraty em Foco, Rio de Janeiro/2010. Lightroom, edição de imagem com
Clício Barroso, Belém/2010. Oficina da Luz com Luiz Braga, Belém/2010.
Acervo: Museu das Descobertas - À Descoberta do Novo Mundo, Belmonte/Portugal.

Ana Mokarzel
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Sendim. 2012
Niágara #2. 2012

NIÁGARA - A BALADA AZUL
Niágara é nome de filme. Filme com a mítica Marilyn.
Niágara é nome de rio. Rio verde-esmeralda.
Mas Niágara é mundialmente famosa pelas suas exuberantes quedas de água. Uma maravilha de 53 metros de alva espuma que se precipita de um precipício verde sobre a «Sereia
do Nevoeiro» que se baloiça suavemente numa aventura que faz as delícias de forasteiros.
A natureza partilhada por 2 países – Canadá e EUA.
Um local feito de cor e magia.
Uma balada feita de vestes azuis. Um azul transparente, num dia cinzento que por vezes viu
raiar o sol.
Porto, 1962
Curso de Iniciação à Fotografia a Preto e Branco e Técnicas Laboratoriais de Revelação tirado no Espaço T no Porto,
2000, conduzido por Luís Miguel Ferraz. Workshop Fotográfico da Fundação de Serralves «A Arte de Ver», 2007,
sob a orientação de António Sá. Workshop «Fotografia Arqueológica» no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa
com o fotografo Danilo Pavone, 2010. Curso de Iniciação a Desenho e Pintura a Aguarela com a pintora Antonieta
Castro, 2007.
Exposições Individuais (participação com fotografia): 2007 – Uma Janela Aberta para a Vida - Holmes Place Boavista
- Porto e Espaço Moda e Arte Ana Santos, Matosinhos. Perspectivas - Espaço Moda e Arte Ana Santos, Matosinhos
2008 – O Outro Lado - Espaço Moda e Arte Ana Santos, Matosinhos. 2009 - Amanhecer - Espaço Moda e Arte
Ana Santos, Matosinhos e Centro de Estudo Sabiamente, Porto. 2010 – Azul - Na Rota das Grandes Civilizações e
dos Grandes Impérios - AXA Seguros, Porto e Museu Municipal da Póvoa de Varzim. Encruzilhadas - 10 Séculos de
Civilização Clássica - Museu D. Diogo de Sousa, Braga. Caleidoscópio Açoriano - Casa dos Açores do Norte, Porto.
2011 – Grécia Terra de Deuses e de Lendas - Museu D. Diogo de Sousa, Braga. Império Azul I – Fundação Dr. Luís
Araújo, Porto. Império Azul II – Museu D. Diogo de Sousa, Braga. 2012 – Berberes e Tuaregues – Museu D. Diogo
de Sousa, Braga. Paralelismos – Casa dos Açores do Norte, Porto. As Fénix Renascidas – Museu D. Diogo de Sousa,
Braga. 2013 – Sri Lanka, no País do Ouro Verde – Museu D. Diogo de Sousa, Braga. Canadá Analógico – PT Pró,
Lisboa. Par’Além de... (Projecto Interioridades) – Museu D. Diogo de Sousa, Braga. Mundi Prospectus – Galeria 302
(Banco Santander/Totta), Porto.
Livro onde me encontro referenciado: Fragrâncias de Luz, Edições Vieira da Silva (Lisboa).
Colecções onde me encontro representado: Casa dos Açores do Norte, AXA Seguros, Centro de Estudos Sabiamente,
Fundação Dr. Luís Araújo, Museu D. Diogo de Sousa, Museu Municipal da Póvoa do Varzim e em diversas colecções
particulares.

Luis Reina

O COMBOIO JÁ NÃO PASSA AQUI... [proxección]
Eram 105 Km de linha férrea que desapareceram em toda a sua extensão.
Com o saque do ferro, e o abandono dos edifícios, a pilhagem instalou-se ao longo da via...
A vegetação tomou conta do troço colectivo, quando não o fizeram os locais para aumentar
um pouco de terreno às suas propriedades, autarcas criativos que se apoderaram do traçado
serpenteante para construir ciclo vias inúteis, intempéries que fizeram desabar taludes ou
gargantas talhadas na rocha.
Os edifícios foram esventrados, ruíram em alguns casos, ocupados por gentes que neles
instalou armazéns agrícolas ou rebanhos de ovelhas... Muitas pedras talhadas estão agora
noutras construções, modernaças, privadas, e de gosto duvidoso...
Quando nos movemos pelo Planalto Transmontano e olhamos para o estado em que se encontra todo este património, não é fácil ficar indiferente. È uma dor de alma, um nó no estômago, uma revolta imensa; e este não é exemplo único daquilo que está a ser destruído em
Portugal em nome do «progresso».
O comboio já não passa aqui...
Já não há bulício nas estações, não há fumo nem o cheiro a hulha queimada pelas redondezas, não se sente o som das locomotivas...
Restam-nos algumas fotografias para imaginar a vida de uma linha morta.

Rabatejo 1952
Luís Raposo nasceu no sul de Portugal numa vila das lezírias em 1952. Muito jovem passou a residir na cidade do
Porto e aí cumpriu a escolaridade e os cursos de Artes Decorativas, estudos de Pintura da ESBAP, Fotografia e a
formação de Projectista de Arquitectura.
Professor de Desenho no ensino oficial desde 1978, foi frequentando acções de formação em Teatro, Design Gráfico
e de Mobiliário, desenvolveu projectos em Fotografia, tanto Documental como Conceptual, criou e administrou a Galeria
Manifesto em Chaves e em 1997 desvinculou-se do contrato com o Estado português.

Luis Raposo
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Librería Eixo, do 4 ao 30 de novembro

Colexio de Arquitectos de Vigo, do 13 ao 30 de novembro

Transitando. 2013

Fragmentos 011. 2012

LINGUAXE DE TERRA
Cada instante na vida temos a oportunidade de gozar da felicidade máis sincera e verdadeira da
que somos capaces de ter, o amor que a terra nos demostra ofrecéndonos todo o que nos dá, é
o máis grande e sinxelo á vez que temos xunto á vida.
No camiño a percorrer, as imaxes máis insignificantes énchennos de gozo e dita para desfrutar
de momentos tan belos como esenciais en nós mesmos, así, na «linguaxe da Natureza» o máis
pequeno tórnase grande e exemplo de beleza e sinxeleza.

FRAGMENTOS [VIGO]
Fragmentos [Vigo] forma parte dunha serie que comezou en Coruña, continuou con Santiago
e segue en Vigo. A serie FRAGMENTOS aproxímase a esta realidade construida seleccionando
coidadosamente entre esas mensaxes, buscando o momento, a perspectiva, para presentarnos
unha nova realidade. Unha realidade persoal e propia do fotógrafo. O interese non está na representacion da realidade senón na abstracción plástica e a xeometría que desta se nos presenta.
Acostumados a percibir a arquitectura dende a identificación dos seus volumes ou os espazos
que xenera, este proxecto fixa un marco para descubrirnos pequenos detalles das obras máis
recentes e de interés realizadas en Vigo. Obras usadas como excusa, onde a manipulacion da
perspectiva, o xogo de sombras, os reflexos e as texturas dos materiais descobrennos un mundo
rico en matices e sensacións.
Curadora: Rita Ibarretxe

Cea 1976
Creadora dende a súa orixe, avanza polo camiño diario a base das súas conexións coa creación esencial da terra e o
universo unidos na esencia da imaxe e as palabras ou mensaxes, que dende a básica esencia lle chegan para seren
transmitidos e recreados en imaxe e en texto. O seu lugar actualmente está formado por un simple ser e estar e chegar co
seu labor ao público que de calquera maneira logran alcanzar a visión da súa obra e encherse con ela.

Asun Adá

Vigo 1979
Arquitecto pola ETSA de A Coruña.
Traballa como arquitecto dende o 2004.

Roi Alonso Padín

P O R T A F O L I O
Centro Sociocultural da Trisca, A Coruña, do 4 ao 30 de novembro
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Sala Mitte, Barcelona, do 30 de outubro ao 29 de novembro

A Lagoa. 2013

Pământeşti (das terras). 2013

A LAGOA
Como nun local estraño no que entras para respirar o que é case irrecoñecible, a leira da Lagoa
é a presenza de alguén desaparecido, a morada duns avós que lembro, coa confusión da primeira infancia, entre vagas imaxes que volven agora para re-imaxinar a relación entre netas e
avós. Volver significa reconstruír o espazo (tempo) e apropiarse del. Devolverlle a vida en min e
procurar no silencio certas reminiscencias.

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

Vilagarcía de Arousa 1988
Licenciouse en 2011 en Comunicación Audiovisual na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de
Santiago de Compostela, tendo estudado o último curso na Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. En xullo de 2012
remata a Post-graduación en Fotografía, Proxecto e Arte Contemporánea en Lisboa. É autora, entre outros, dos proxectos
fotográficos OUTRA (2007), Memoria (2010), Segunda pel (2011-2012) e A Lagoa (2011-2012). Participa en setembro de 2012 na exposición colectiva VERDE co seu traballo A Lagoa no Palacio Galveias de Lisboa. Tamén se dedica á
performance e ao vídeo experimental. Forma parte do colectivo PRENOM, que traballa no campo do vídeo e do deseño.

Moldavia 1982
Moldava de nacemento e dende hai uns anos galega de adopción, formoume a vida e axudou a Facultade de Artes de
Oradea, Rumanía. Funme buscando e atopando no deseño de roupa, a ilustración, a pintura, o bodypainting, a videoarte,
o vjing e a fotografía. Con iso consigo sobrevivir e ser feliz, que non é pouco.

Mar Catarina

Natasha Lelenco
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B O D E G Ó N
Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 5 ao 30 de novembro

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

Dedal. 2013

Pesa más el tiempo que los
recuerdos. 2012

A MIÑA PEQUENA MERCERÍA
A miña pequena mercería é unha pequena homenaxe ao traballo desenvolvido durante máis de
setenta anos, primeiro polo meu pai e despois por min. Esas pequenas cousas que vendemos
cada día e non lles damos maior importancia e con todo, ademais da súa beleza, déronnos de
comer a toda a familia.
Saber extraer a súa beleza interna e poder expresala é o motivo da colección.

METÁFORAS VISUALES
Colección fotográfica baseada en metáforas sobre obxectos ou sobre persoas. Expresan sentimentos, continxencias e relacións entre elementos e, ademais, cada fotografía pode posuír
varios planos inmersos e expresar realidades subxectivas a cada espectador. Moitas das fotografías non están exentas dunha crítica social e/ou de ironía.

O Carballiño 1945
Fotógrafo autodidacta, foi fundador da Asociación Fotográfica O Potiños no ano 82. Participa activamente en todas as
manifestacións artísticas da provincia, recibindo numerosos premios.
Autor participante asiduo no Outono Fotográfico, a súa obra está case sempre marcada polos detalles. Esas pequenas
cousas, vivencias que nos marcan, e que reflicten a súa inquedanza.

A Coruña 1952
Nacín na Coruña, na cidade vella, unha tarde brumosa de finais de agosto, de alá, polo “52”. Comecei a miña andadura
fotográfica a finais dos anos 60. Xeólogo, especializado en Paleontoloxía, actualmente son profesor na Universidade de
A Coruña. Vincularon a miña obra fotográfica coa fotografía metafórica: matáforas visuais – «poesía visual», aínda que
o uso deste último concepto o encontre abondo inexacto e ambiguo. Semanticamente «poesía visual» é un concepto o
bastante amplo como para que unha paisaxe poida ser poética sendo visual ao mesmo tempo. As metáforas créanse e/
ou indúcense e, por iso, considero máis acertado o uso deste outro concepto.

Manuel Blanco Guerra ‘Manolo Celta’

Román Montesinos

R E P O R T A X E
Café de Arlés, Ponferrada, do 3 ao 31 de outubro

Niño 3. 2013
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Liceo de Ourense, do 16 ao 30 de novembro

Comunidades organizadas en resistencia. 2012

ESPEJOS
Existe outro mundo máis alá deste, que vemos poboado de éxtase e agonías borrados no devir
dos tempos, afundidos no ocaso e que aínda así ás veces poden renacer. Existen segredos,
esperanzas, dores e agonía apenas murmurados. Éxtase e condena, ceos e infernos, vellos e
nenos. Miradas doces, tenras, soñadores eternos, optimistas impertérritos, paixón e serenidade.
Existen e aí están. Simplemente míraos, ao redor teu, tan próximos e tan afastados. Existen
habitacións, lugares que agochan recunchos, solpores que se afunden nas sombras, cimbros
salvaxes, vales sombríos, existe a natureza e tamén as súas criaturas. Existen os homes, seres humanos que calan e falan, que suspiran e soñan, e o seu silencio oculta profundidades
lamacentas ás veces, luminosas outras, e as súas palabras, inevitablemente, perderanse para
sempre na maxia da imaxe.

MULTINACIONALES EN GUATEMALA. RIESGOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS
DEFENSORES DEL MEDIOAMBIENTE
Os defensores da xustiza ambiental avogan pola defensa de dereitos humanos e colectivos que
están en relación coa protección do medio ambiente. Forman parte da mobilización popular para
a resistencia a proxectos insostibles que con frecuencia implica unha ameaza para intereses
privados que teñen como obxectivo primordial a obtención de beneficios lucrativos por enriba de
consideracións de dereitos humanos e ambientais. Unha maior demanda e competencia polos
recursos naturais tivo como resultado un aumento do acaparamento de terras, da explotación
dos recursos e dos intentos para privatizar os bens xestionados polas comunidades. Os activistas e xornalistas que denuncian estes temas son arrestados ilegalmente, acosados, reciben
ameazas e violacións de morada. Ademais, os asasinatos e desaparicións son alarmantemente
comúns. Os responsables destes abusos operan en nome de gobernos nacionais ou empresas
transnacionais.

Avilés 1972
Cando o resto dos nenos do barrio xogaban a policías e ladróns a través de tantas cidades onde viviu, J. Ángel (Abaloo)
decidiu que el xogaría a viaxar coas imaxes. En realidade, quizais non houbo decisión. Quizais certas imaxes nos elixen a
nós e non pode un senón abandonarse a eses mundos de soños e regresar unicamente cando lle lembraban que tiña que
facer os deberes ou comer a merenda. E quizais a modo de premonición esa evasión tan temperá significou un modo de
aliviar a carga da vida adulta. Unindo realidade e maxia. Nostalxia daqueles momentos onde o tempo, as leis e o espazo
se esvaecían entre as súas mans. E probablemente tamén unha necesidade de mostrar aos demais nenos a beleza que
nos rodea por todas partes. Un berro, onde queira que estean xogando.

Friebourg, Suíza 1978
Víctor Barro fotografa utilizando o pseudónimo de FOTOSconLETRA para ofrecer imaxes realistas e intensas. Que transmiten a forma de vida de persoas comprometidas, que dan todo por aquilo que cren que vale a pena. Imaxes ao límite
tomadas en calquera situación e en calquera lugar do planeta.
Realiza imaxes cheas de emoción e mensaxe. Denunciando agresións ao medio ambiente e aos dereitos humanos. Mostrando persoas que resisten, se mobilizan e transforman co seu esforzo a sociedade na que viven.

J. Ángel Alonso García

Víctor Barro
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R E P O R T A X E
Casa do Concello do Carballiño, do 4 ao 30 de novembro
IES Chamoso Lamas, O Carballiño, do 3 ao 30 de decembro

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

Botes. 2013

Entrando en la iglesia. 2009

PEGADAS DE SPRAY
Marabíllame estar viva e descubrir todo canto sucede ao meu arredor, dándome conta de que
vivir é un luxo, incuestionable.

CONSUMATUM EST
A Semana Santa de Bercianos de Aliste leva intrínseco o valor da orixinalidade. Calquera fotografía da Semana Santa Berciana detén os tempos. Os homes, uns vestidos coas capas alistanas de pastor, outros coas súas mortallas, percorren o camiño do Calvario baixo un ceo de
lousa. Son casteláns vellos, que parecen plantados como cipreses nun camiño sobre o que se
proxectan longas sombras de tardes alistanas. Baixo a lá das capas ou a túnica branca de liño,
asoman mans grandes e callosas, de veas e tendóns marcados polo traballo á intemperie, dedos
deformados pola artrose, fortes como gadoupas que sosteñen fachóns, boinas e misais. Os pés
aparecen calzados con zapatos mil veces lustrados, coiros vellos de suor, tempo e po.

Málaga 1959
Na Escola de Arte San Telmo de Málaga coñecín unha parella de graffiteiros que me ensinaron unha visión distinta do
que eu pensaba desta arte, grazas a eles tomei contacto con outras persoas que gozan facendo arte e paréceme unha
experiencia excepcional. Quero darlles as grazas a todos os que me permitiron realizar as fotografías.

Toro, Zamora 1947
Implicado na disciplina fotográfica dende a idade de dezaseis anos, realiza os seus primeiros traballos de temática costumista na área da cidade de Toro e de vivencias persoais relacionadas coa amizade, utilizando para iso cámaras fotográficas
Yashica e Borlander. A partir dos vinte e sete anos desenvolve traballos de reportaxe documental concernentes ao patrimonio artístico da cidade de Toro e o seu alfoz, dedicados a labores arquivísticas particulares, usando para iso cámara
Rolleiflex SL35 con óptica Schneider.
Tras un dilatado período retoma a actividade fotográfica no ano 2009, adaptándose na súa totalidade ás novas tecnoloxías
dixitais tanto en captura como en técnicas de post-procesamento da imaxe. Na actualidade encóntrase inmerso nun
proxecto sobre a etnografía da comarca zamorana de Aliste, expondo en diversas ocasións e obtendo varios premios.

Dolores Carretero Vaquer

Félix Marbán Junquera

R E P O R T A X E
Casa do Concello de Piñor, do 4 ao 30 de novembro
Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 4 ao 20 de decembro
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Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 4 ao 30 de novembro

Acordeón. 2012

Pintando soños. 2013

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

VIAXE A PRAGA
Capital da República Checa. Noutros tempos capital do Reino de Bohemia.
Arquitectura, música, literatura, historia, cultura... Praga está considerada unha das cidades
máis fermosas do mundo, Praga sorprende polo ben coidadas que están as prazas, as rúas e os
edificios do casco histórico, que é Patrimonio da Humanidade...
Praga está chea de lendas, de soños, e de parellas de namorados que cruzan o río Moldava
pola Ponte de Carlos, collidos das mans, e sentindo dentro o rebulir das bolboretas eternas...
Estas fotos son un humilde intento de amosar unha pequena parte da enorme fermosura de
Praga.

O Carballiño 1950
Autodidacta de formación, participa por sexto ano consecutivo no Outono Fotográfico xunto con outros membros da
Asociación Fotográfica «O Potiños» de Carballiño, da que é membro activo dende a fundación en 1985.
Foi correspondente do periódico La Voz de Galicia na comarca de O Carballiño de 1978 a 1982 e vencellado á directiva
do Cine Club local entre 1975 e 1989. Ten colaborado na edición de varios libros de fotografía sobre O Carballiño, con
especial interese na recompilación de fotos vellas desta comarca.

Camba (Laza) 1969
Gústame vivir despacio, andar a pé, observar as cousas a modiño buscándolles a alma...
E tamén me gusta facer fotos. Cando teño a cámara nas mans o tempo desaparece: non existe nin o pasado nin o futuro,
todo é presente que se vai voando. Miro, encadro, disparo... e noto como unha ledicia fonda me percorre por dentro.
Cando estou facendo fotos son feliz.
Formo parte da Asociación O POTIÑOS, e participo no Outono Fotográfico dende o ano 2007.

José Luis Diz

Juan Rúa
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R E P O R T A X E
Edificio Sociocultural de Pantón, Ferreira de Pantón,
do 10 ao 26 de novembro

Expo Galería Arte_K3, Vigo, do 8 ao 30 de novembro

Sen título

Sen título. 2013

WELCOME TO TURQUEY
Istambul é unha cidade de contrastes e de ineludibles divisións: situada entre dous continentes,
Europa e Asia; entre dous mares, o de Mármara e o Mar Negro, e entre dous mundos, o tradicional e o moderno, percíbese nas súas rúas o convivir da poboación tradicional e da xuventude
máis cosmopolita e contemporánea. A cidade encóntrase tamén dividida endemicamente entre
os partidarios do actual goberno (pro-islamista moderado) e os que apoian as recentes protestas
ao redor da Praza de Taksim, iniciadas pacificamente como oposición á demolición do Parque
Gezi, aínda que iso se converteu soamente nun pretexto que esgrime unha razón de fondo: opoñerse ao autoritarismo do goberno. Atraído inicialmente por esta característica de diversidade
e división cultural, xorde este traballo fotográfico salpicado accidentalmente polos disturbios
de Taksim, e que, dende unha perspectiva persoal e intimista, representa os contrastes dunha
cidade demasiado oriental como para ser europea e tamén demasiado occidental para ser
asiática.

ENTRE MARBELLA E TORREMOLINOS
Entre Marbella e Torremolinos refrexa os derradeiros días de vida no manicomio de Castro, que
foi pechado definitivamente en febreiro de 2011.

Ourense 1979
Da fotografía analóxica á dixital e cun comezo autodidacta, cursa estudos de Fotografía Artística na Escola de Arte e
Superior de Deseño Antonio Faílde. Residiu en distintas cidades da xeografía española, aínda que na actualidade vive na
súa cidade natal, Ourense, onde segue desenvolvendo a súa fotografía.
Participou en diversas exposicións entre as que destacan a 6ª International Triennial of Fine Arts de Istambul ou a Feira
Internacional de Arte Contemporánea de Marbella, entre outras.
O seu traballo fotográfico divídese en dúas vertentes: unha máis próxima ao documentalismo pero dende unha perspectiva
persoal e íntima, e outra próxima ao bodegón artístico mediante a creación de fotografías que intentan dar resposta ás
inquietudes do autor.

San Cosme de Barreiros 1949
Realizou o pé de 50 exposicións entre individuais e colectivas. Proxectos recentes: Universos Cohabitados nos Camiños a
Santiago, exposta en Bos Aires (Arxentina) e Paisandú (Uruguai) e realizado xunto co artista-performer uruguaio-arxentino
Alejandro Masseilot. A Muralla Cohabitada, 50 persoeiros da cultura de Lugo, relacionados coa muralla. Entre Marbella e
Torremolinos, que reflicte a vida dos derradeiros días no manicomio de Castro. Dous documentais, un para a exposición
Entre Marbella e Torremolinos e outro, A Chocolateira, sobre o tren de Villaodrid a Ribadeo.
Algunhas publicacións: Catro x Vinte, catro Autores, editado pola Deputación de Lugo, 1988. 40 anos de fotografía en
Lugo, 1998. Realiza as portadas da publicación mensual Entremuros da que se editaron 43 números, 2001/2005.
12345, catálogo da exposición, 2010. Guía de Arquitectura de Lugo, COAG, Lugo, 2011. A Muralla Cohabitada, 2012.

Berto Macei (Roberto Vázquez)

Xosé Reigosa Piñeiroa

F O T O A C T I V I S M O
Ateneo de Ourense, do 4 ao 30 de novembro

·

F O T O G R A F Í A S
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Pazo de Almuzara, Boborás, do 4 ao 30 de novembro
IES Señorín, O Carballiño, do 3 ao 30 de decembro

Manuel Ruiz. Japan. 1997

Luis Rabanal. Paisajes sentidos. 2012

FALANDO EN PRATA III
Este ano 2013, o Ateneo de Ourense volve a participar no Outono Fotográfico coa terceira
edición de «Falando en prata».
Trátase, como a de anos anteriores, dunha mostra de fotografía actual con métodos tradicionais
(non dixitais) de máis de trinta autores de todo o estado que teñen en común o uso de técnicas
tradicionais ou históricas.
De aí o título da mostra, que fai referencia á utilización das sales de prata como elemento sensible á luz e formador das imaxes.
Ao término da exposición no Ateneo toda a colección, seguindo os pasos das anteriores edicións
2011 e 2012, emprenderá unha itinerancia por distintas sedes en todo o estado.

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

FALANDO EN PRATA II
[Edición do ano 2012]

Participantes: Jesús B. Limárquez, Jordi Boada, Arturo Canalda, Roberto Carbajo,
Juan F. Carrasco, Lucía Chacón, Omar Chamí Masip, Michael Chelton, Antonio
Delgado, Amador Díaz, Antonio Mª. Garrido, Ricardo Garrido, Pablo González,
Alfonso Gorostiza, Rodrigo Herrero, José J. G. Meizoso, Francisco J. Mejías,
Antonio Juárez, Cristian Kirby (Chile), Mariasun Lamarain, Fermo de Luck,
Alejandro Martell, Màrius Ortiz, Xosé Manuel Otero, Rafael Pasadas, Juan
Ramón Pérez, José Poyatos, Luis Rabanal, Ossain Raggi (Cuba), Luis Rodríguez,
Eduardo Rodríguez Ochoa, Andrés Victorero e César Vita
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Expresándote en el Pop Art, Ourense, do 5 ao 25 de novembro

D A

C I D A D E

Edificio Facultades do Campus de Ourense, do 15 ao 30 de novembro

Sen título

Sen título

TEXTURAS
O contacto coas texturas nos primeiros anos de vida, a través do sentido do tacto, espértanos a
percepción do que está fora de nós e móstranos o camiño da relación cos obxectos e coas persoas. A través do contacto, polo que sentimos a dor, o paso do tempo, a firmeza, a fraxilidade, a
suavidade, a rudeza é posible mudar de estado de ánimo, de posición física e xulgar a realidade
imprevista do frío ou a calor como amiga ou inimiga. As texturas non son invariables. Sofren ou
gozan da erosión do tempo e van configurando un mapa de impresións de longo ou curto percorrido que nos transmite evocacións persoais de moitos tipos. Tocar, tocar, tocar permite ver sen
mirar, adiviñar significados atribuídos ás cousas, os materiais, as cores, os emprazamentos. Nas
texturas podemos acadar paz ou ansiedade, durmir ou espertar, probar ou rexeitar, querer ou
detestar. A textura viste e espide, acouga ou expón. É disposición, estrutura, orde de elementos
e materiais que impresionan profundamente.

SONS DO ENTROIDO
O presente proxecto audiovisual persigue abordar non só o rexistro vívido da multiplicidade de
imaxes asociadas ao entroido, senón tamén a súa deriva sonora, unha dimensión de suma importancia dentro do desenvolvemento múltiple que o ritual da celebración chega a desenvolver.
A evolución do ritual, como a do humor, lévanos dende o máis visceral, en que o significado se
apodera dos participantes, cunha execución fundamental na performance, até formas nas que
o modo en que se vehicula o significado implica unha conexión arbitraria entre un referente
comunmente aceptado e o participante, é dicir, os disfraces. Aínda así, esta derradeira forma
pode terminar conlevando a unha perda da participación, ao converter os participantes en espectadores, meros consumidores de entretemento. Esta última é, paradoxalmente, a forma máis
senlleira en que a esencia do Entroido pode ser terxiversada, importando formas impostadas
que eluden a natureza propia do orixe que a interacción busca transmitir. Iso, lamentablemente.
Proxección continuada das imaxes ao través dunha vella televisión, acompañadas dos sons
típicos desta festa do Entroido.

O Barco 1958
Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago de Compostela. Afeccionada á fotografía e
á imaxe, formou parte da directiva do Cine clube Groucho Marx de O Barco e da Asociación Cultural Sementeira; promoveu
a exposición fotográfica Mulleres do istmo de Tehuantepec no ano 2006 no Centro Comarcal Valdeorras, e participou
anteriormente no Outono Fotográfico como impulsora e directora do audiovisual Deixa voar o teu maxin. É autora dos logotipos das oito edicións do Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo celebradas
en Galicia e do logotipo do Grupo Galego de Estudios para a Formación e a Inserción Laboral da USC. O pasado mes de
xullo colaborou coa Asociación de Santa Mariña de Augas Santas na exposición fotográfica organizada no Atrio da Igrexa
con motivo da festividade da Santa.

1999-2000 UNESR/CTE (Venezuela) Creativo realizador audiovisual.
2003 EICTV (Cuba) Curso de dirección de fotografía cinematográfica.
2004 ESCAC (España) Master en dirección de fotografía cinematográfica.
Desenvolvemento profesional: 2004-2006 OFF Films (España) Realizador audiovisual. 2006-2013 Reporteiro gráfico
do xornal La Región.

Margot Valcarce

Miguel Ángel López Rodríguez

F O T O A C T I V I S M O
Cristaleira do Edificio Facultades do Campus de Ourense,
do 29 de novembro ao 20 de decembro

·

A N A C O S

D A

C I D A D E
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Taberna da Corte dos Bois, Sandiás, d0 5 ao 30 de novembro

Sen título

POSTAIS DENDE UN POBO EMBARGADO
...Al fin de la batalla y muerto el combatiente,
vino hacia él un hombre y le dijo:
«¡No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
César Vallejo

O TREN SI, MAIS NON ASÍ - VÍAS OLVIDADAS
Un traballo colectivo de varios/as fotógrafos/as que nos mostran nas súas imaxes os custes do
chamado progreso coa chegada a Galicia do tren de alta velocidade (AVE), as terribles desfeitas
medioambientais, a destrución de paraxes milenarios, os abusos á cidadanía do rural, e como
non, a incomunicación de moitos lugares coa desaparición das vellas vías e o peche de múltiples
estacións.

A Habana doe no corazón coma os amores que van morrendo aos pouquiños, coma os soños
que se deixan aparcados, coma o verán que esmorece pasado o solsticio. Mais sabemos que
sempre ficaremos namorados dese amor, namorados do noso soño máis íntimo e o verán sempre volta a acariñarnos o corazón. Os verdadeiros combatentes nunca deixan a loita, trascenden
á morte. MORRE-LOITA-VIVE! POR SEMPRE A MIÑA HABANA.

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

Martiño Pinal Fernández

Participantes: Víctor Barro, Pedro Díaz Fernández, Diego Charry Facio, Idoia de
Luxán, Óscar Pinal, Rosa Veiga, Jorge R. Lago
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Biblioteca do Campus de Ourense, do 4 ao 22 de novembro

N O M E

P R O P I O

Espazo Xove de Chantada, do 4 ao 26 de novembro
Sala de Exposicións do BBVA, Vigo, do 5 ao 24 de decembro

Maitines
Natalia Figueiras

Bágoas. 2012

Cada vez que te veo
Miguel Rodfer

CHOIVA DE BÁGOAS
Achegarse dende o ámbito artístico ao que se denomina unha acción sobre a natureza, reflectida
en pequenos puntos do contorno urbano, como no caso dos parques nas cidades, os cales son
zonas verdes e naturais no medio do bulicio e ornamentación do contorno urbano. Vemos estes
espazos como acceso directo a un anaco de natureza viva e latente. A partir deste significado
que se nos achega, concorremos en crear unha acción sobre o medio natural potenciándoo
e aportando un significado volvendo o metafórico e metafísico á linguaxe física e xestual. O
medio natural, e as árbores máis concretamente, sofren os efectos devastadores dos incendios
forestais que asolan a nosa provincia cada ano. E por que non transmitir este sentimento de
maneira figurativa creando

ES DE DÍA EN AUSTRALIA
Nocturno é o momento no que o soño impide seguir mirando, nocturna é a toma intencionada
que o fotógrafo recolle mentres outros dormen, nocturno é o sentimento de individualidade
que desprende a imaxe soa e nocturno é o son silencioso que acompaña mentres é de día en
Australia.
Curadora: Rita Ibarretxe Garza

Miguel Rodfer Ourense 1987

Colectivo nacido en 2010 e formado por 3 compañeiras, artistas e licenciadas en Belas Artes pola Universidade de Vigo.

Fotógrafo profesional. Técnico Superior en Fotografía Artística EASD Antonio Faílde, bolsado en estudos fotográficos para
Etiopía EASD Antonio Faílde e prácticas profesionais en Nolatípicafoto, Ourense.
Natalia Figueiras Ourense 1976
Docente, investigadora e fotógrafa, dende 2001 en entidades públicas e privadas. Licenciada en Historia da Arte, especialista universitaria en Conservación de Patrimonio Histórico Artístico e Técnico Superior en Fotografía Artística.
Saínza Trébor Cangas do Morrazo 1986
Técnico Superior en Fotografía Artística pola EASD, Antonio Faílde, Auxiliar de Cámara na película Faro sin Isla e cocreadora
de Diamond Raw (proxecto común en xoiaría e fotografía).
Ramón Rodellar Entrimo 1986
Fotógrafo profesional.Técnico Superior en Fotografía Artística EASD Antonio Faílde e PFC en Fotografía con fibra óptica.
Sara Costas Vigo 1991
Fotógrafa profesional.Técnico Superior en Fotografía Artística EASD Antonio Faílde e PFC de Anatomía Deformada. Actualmente cursa Belas Artes.
Brais Seara Allariz 1981
Técnico Superior en Fotografía Artística pola EASD Antonio Faílde, traballou en Adolfo Domínguez como fotógrafo de moda,
para os Festicultores cubrindo o festival Reperkusion, e colaborando con diversas publicacións nacionais, actualmente
fotógrafo profesional por conta propia.

COLECTIVO METT03.04

GRUPO FOTOGRÁFICO PUNTOONCE

Bibiana Lorenzo, Silvia Ojea, Andrea Valado

F O T O A C T I V I S M O
Casa das Asociacións de Cornes, Santiago de Compostela,
do 4 ao 30 de novembro

·

C O N

N O M E

P R O P I O
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Casino do Carballiño, do 3 ao 30 de decembro

Esquerda
Lupe Vázquez

Sobremesa de cebra á feira
Carolina Lorenzo

Mundo Celta.
Alberto Lora Varela

VERMELLO
Percepción e reflexións persoais arredor da cor vermella. Sinais, formas, reflexos, ráfagas,
ideas,... Pegadas fugaces dunha cor rechamante, evidente e misteriosa.
Curador: Ángel Cordero Gómez
Autores: Pedro Carrete, Ángel Cordero, Rubén Fabeiro, Carolina Lorenzo, Rodrigo Moreiras, Brais Quintero, Carlos Rodríguez, Pablo Santiago, Basti Soto,
Alfredo Varela, Antón Varela, Lupe Vázquez, Paola Velo, Manuel Vicente

SOMOS ASÍ
Esta mostra amosa as habilidades e intereses dun colectivo de novos profesionais recén titulados no Ciclo Superior de Imaxe na EISV (Escola de Imaxen e Son de Vigo).
O conxunto de imaxes supoñen un crisol de temas e estratexias visuais que representan a cada
autor pero que colectivamente supoñen a visión dunha nova xeración de profesionais incorporándose ás tarefas da comunicación.
Mostra organizada pola EISV (Escola de Imaxe e Son de Vigo).

Carolina Lorenzo A Coruña 1972
Logo de editar moitas imaxes doutros, no 2011 comeza o seu percorrido fotográfico na Escola de Imaxe e Son coruñesa.
No 2012 realiza dúas exposicións colectivas e unha individual.
Lupe Vázquez A Coruña 1978
O seu interese pola arte, arquitectura e deseño gráfico lévana cara a fotografía, estudándoa na Escola de Imaxe e Son coruñesa. Obtivo premios e participou en varias mostras colectivas e individuais tanto de fotografía como doutras disciplinas.
Antón Varela A Coruña 1981
Antón Varela é un fotógrafo de Caión (A Coruña). Leva os últimos 12 anos formándose e traballando en diversos eidos da
imaxe, o audiovisual e o deseño. Nos últimos tempos dedícase principalmente ao deseño gráfico.
Pablo Santiago Pontedeume 1989
Despois de formarse na realización e na imaxe audiovisual, sente a necesidade de aprender o que é a fotografía máis alá
da técnica, e sobre todo, a como transmitir unha idea cunha imaxe.
Paola Velo Fernández Rotterdam 1979
Estudou Enxeñaría Industrial na Universidade de Vigo e máis tarde Técnico de Laboratorio de Imaxe no IES Virxe do Mar
de Noia. Compaxina o traballo coa ampliación de estudos no eido audiovisual.

Aula K

Participantes: Cristian Álvarez Diéguez, Ángel Barreiro Ribadulla, Sheila Bazo

Abeledo, Víctor Castro Pérez, David Dueñas Rodeiro, Rosalía Fernández Pulido,
María Ferrete Martínez, Iván Brais García Vázquez, Ana Caterina Garrido Sousa,
Amantia González Calvo, Andrés Hermelo Bermúdez, Begoña Hermo Pereira,
Yaiza Lago Figueroa, Miguel Ángel López González, Paula López Pereira, Alberto
Lora Varela, Luis Nogueira Rey, Alberto Otero López, Pablo Pastoriza Nogueira,
Ana María Prado Sobrino, Andrea Rodríguez López, Iria María Santos López, Antía Serantes Velasco, Iria Torres Prieto, Iván Vicente Ouviña
EISV VIGO
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Casino do Carballiño, do 4 ao 30 de novembro

N O M E

P R O P I O

Ateneo Ferrolán, do 2 ao 31 de outubro

Después de la ducha. 2011

Tamil School (Indian). 2013

SPANISH DREAM
Reflexión crítica sobre a crise económica e as súas consecuencias. En España, en particular,
esta circunstancia viuse acentuada pola famosa burbulla inmobiliaria. A idea fai referencia ao
American Dream como símbolo do que ansía todo o país, o obxectivo final que hai que alcanzar
na vida: ter unha vivenda en propiedade. Este desexo lexitimou un modelo social baseado na
produción indiscriminada e amparado pola especulación bancaria. O soño fíxose anacos e, como
herdanza, temos un territorio infestado por obras que quedaron sen rematar, ruínas prematuras
que xa forman parte da nosa paisaxe. Alude ao emocional, recreando escenas familiares en
obras sen rematar. O aspecto pouco doméstico dos espazos contrasta coa normalidade das
escenas cotiás provocando a reflexión sobre unha sociedade que, arrastrada polo afán de se
converter en propietaria, esqueceu o verdadeiro sentido do habitar.

Ana Amado
Arquitecta pola ETSAC Coruña, postgrao en Ilustración Creativa e Técnicas de Expresión Gráfica (Escola de Arte e Deseño
EINA), Barcelona. Máster en Arte, Museoloxía e Crítica Contemporáneas, Máster en fotografía Lens, Madrid. É asistente do
fotógrafo Marc Steinmetz en Estados Unidos.

MALAYSIAN ELEMENTARY SCHOOL
Entrar nos colexios de primaria malaios supón somerxerse nun mundo de cores pastel onde a
masa multicultural adapta o uniforme nacional ás súas crenzas relixiosas e á propia identidade
dos nenos. A educación preescolar e primaria, de 4 a 13 anos en Malasia, é a que asegura unha
correcta alfabetización e asimilación de conceptos culturais imprescindibles.
Debido á multietnicidade que caracteriza o país, o goberno determina que existan dúas tipoloxías de escolas primarias compartindo plan de estudos e o ensino do inglés e do malaio:
Escolas Nacionais Malaias e Escolas Nacionais Non-Malaias, á súa vez divididas en Escola China
e Escola India. Ademais das tres etnias predominantes, encontramos colexios que atenden comunidades nativas do país, moitas delas sen relixión e con idioma propio.
A elección de escola é supostamente libre; a realidade que nós encontramos é que en cada
centro predominaba a etnia de cada tipoloxía.
Curadora: Carolina Martínez

Marta Marcos
Arquitecta, especialidade de Urbanismo pola ETS de Arquitectura de A Coruña. Máster de rehabilitación e Renovación
Urbana da Universidade de Santiago de Compostela e Máster de especialización en construción con madeira, Wood Program, Aalto University de Helsinki. Ao longo da súa traxectoria profesional colaborou en diferentes estudios de arquitectura.
Exerce como profesional independente.

David Simón Martret e Blanca Galindo coñecéronse no Pati de la Llotja do festival Emergent de Lleida

Doutora arquitecta pola ETSAC A Coruña, Máster de Arte, Museoloxía e Crítica Contemporáneas da USC. Dende o ano
2003 desenvolve traballos no ámbito da arquitectura, o urbanismo e a curadoría de exposicións. É profesora na ETSAC e
está realizando investigación posdoutoral na Barlett School of Architc, Londres.

2011, onde presentaban os seus traballos. A mediados de 2012, deciden combinar visións e comezan a traballar xuntos
desenvolvendo proxectos fotográficos sobre todo con base documental. En decembro de 2012 realizaron un proxecto de
impresións da ciudade de St. Petersburgo que verá a luz en forma de auto publicación. En 2013 realizaron unha residencia
artística en East Coast Artist in Residency en Kuantan (Malaysia), unha exposición e un taller no Museo de Arte de Pahang,
son finalistas na categoría de retrato individual no KL International Awards e participan nas proxeccións de Obscura Photo
Festival en Penang (Malaysia). En 2013 o seu traballo mostrouse tamén en Évora (Portugal), Nápoles (Italia) e Barcelona.

BIO COLECTIVO ARTÍSTICO CADELASVERDES

LEAFHOPPER PROJECT

Luz Paz

F O T O A C T I V I S M O
Casa da Cultura de Melgaço, do 2 de dec. ao 6 de xaneiro de 2014
Casa do Curro de Monção, do 6 ao 31 de xaneiro de 2014
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Detrás do Marco, Vigo, do 15 de novembro ao 13 de decembro

Id, Ego y Superego
Sara Priego

De alas. 2013
Álex Carral

En tus manos
Marcos Faria
En tus garras. 2012
Héctor Guzmán

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

ESTENO PHOTO
Esta exposición é produto dun ano de traballo dalgúns compañeiros que integran Arte_K3, a súa
inquietude pola fotografía estenopeica tivo orixe en diversas actividades que Arte_K3 organizou
durante o ano 2012 e agora compártese nesta exposición.
Curador: Tony Vacas

Sara Priego Vigo 1976

Participantes: Luisa Lorenzo, Isabel Janeiro, Mila Fernández, Mercedes López,
Myriam Amaro, Mariluz García, Maricarmen Izquierdo, Manuel Blanco, J.L. Diz,
Felipe Gallego, Juan Rúa

Álex Carral
España 1989
Fotógrafo autodidacta. No seu primeiro ano incorporado á Asociación Fotográfica O Potiños asombra aos socios coa súa
creatividade e frescura. Entre cursos e tutoriais logra un estilo propio.

Héctor Guzmán
México DF 1968
Fotógrafo independente de retrato, produto, arte. Profesor de diferentes modalidades fotográficas tanto analóxicas como
dixitais. Reside actualmente no Carballiño.

AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA O POTIÑOS

Afeccionada á fotografía dende idade moi temperá, intégrome no Movimiento Arte_K3 no ano 2011. Dirixo e imparto
monográficos de historia da fotografía dentro do grupo.
Marcos Faria Vigo 1975
Fotógrafo afeccionado, en 2011 intégrome no Movimiento Arte_K3 colaborando en actividades e axudando ao crecemento do grupo dentro do ámbito fotográfico.
Sofía Cernadas Madrid 1983
Fotógrafa afeccionada, empeza a súa andaina dentro do Movimiento Arte_K3 no ano 2011, colaborando activamente en
todas as súas actividades e axudando ao crecemento do grupo dentro do ámbito fotográfico.
Tony Vacas Buenos Aires 1969
Fotógrafo profesional e membro fundador do Movimiento Arte_K3. Actualmente é o director do grupo, coordinando e
organizando todo o que no grupo xorde.
Iria Cruz Vigo 1986
Fotógrafa afeccionada, únome ao movemento Arte_K3 no ano 2012. Agora colaboro activamente en todas as actividades
do grupo, axudando ao crecemento deste dentro do ámbito fotográfico.
Kike Martínez Vigo 1969
Fotógrafo afeccionado, son un dos compoñentes máis antigos do movimiento Arte_K3. Dende entón colaboro en todas
as actividades que van xurdindo no grupo.

ARTE_K3
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C O N C U R S O S
Liceo de Ourense, do 2 ao 15 de novembro

Ventisca. Miguel Angel Jelusich Diz

XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO CLUB ALPINO OURENSÁN
1º Premio: «Ventisca» de Miguel Angel Jelusich Diz, Vigo (1968)
Accésit: «Salto» de Alberto Ferreiro Fernández, Ourense (1973)
Accésit: «¡A Presa É Miña!» de Pedro Seoane López
Participantes: Mundi Fernández Calvo, Marga Blanco Abad, Pedro Díaz Fer-

Elcercano, Ourense, do 4 ao 18 de novembro

Lugares cercanos XV. Luis Antonio Díaz de Burgos

XVII CERTAMEN FOTOGRÁFICO VIÑA DO CAMPO
Primeiro premio: «Lugares Cercanos XV» de Luis Antonio Díaz de Burgos
Segundo premio: «En reposo» de Angel Benito Zapata
Terceiro premio: «La cultura del vino» de Luis María Barrio Sáenz
Accésit: «Día de vendimia en Tomelloso» de Juan Félix Chacón Funes

nández, Ernesto Fernández Maseda, Víctor Barro, Rafael Valle Pérez, Miguel
Ángel Jelusich Diz, Alfonso González López, Agustín Villaverde, Alberto Vila
Garrido, Antonio Díaz Vilela, Elisa Delrio Alonso, Javier Moldes Magdalena,
Karina Pérez Vidal, Lucas Rodríguez, Pablo Fernández Sangil, Ramón Vila
Garrido, Vanesa Anca Gómez, Pedro Seoane, Maite López Losada, Jesús
María Fariñas Álvarez, Alberto Ferreiro Fernández, Marcos Vidal López, Mar
Pallás Vallerós

Miguel Angel Jelusich Diz
Vigo 1968
Tería eu uns doce ou trece anos cando, xogando cos meus primos no bosque, descubro eses grandes espazos abertos
polos montes, bosques, praias e cantís da costa da Vela e praias de Barra e Nerga, no Hío. Máis adiante, por razóns de
traballo, descubro e sinto a chamada da natureza, descubrindo outros espazos naturais da xeografía galega, primeiro os
máis pretos da miña casa, O Galiñeiro, As Illas Cies, A Serra do Suído, O río Tea, logo outros máis afastados, O Courel, Ancares, A Costa da Morte... e vendo as paisaxes, as formas, os contrastes, as luces e cores é cando penso en retratar todo
iso, e así, como afeccionado, métome no mundiño da fotografía. Logo, xa no Club Alpino Ourensán, hai uns nove ou dez
anos, é o que me dá máis xogo para poder seguir desfrutando doutras paisaxes (alta montaña, Paredes de escalada...), e
dunha xente que desfruta coma min, de toda esta natureza.
E así ata o día de hoxe, o meu traballo e as miñas afeccións relaciónanse con eses espacios naturais.

Participantes: Miguel Planells Saurina, José Manuel Carratalá Baeza, Fernando
García Fernández, Mario Pardo Martínez, Antonio Pérez Rodríguez, Julio Carrasco Andrés, Josue Guerra Santana, Margarita Dopereiro Rodríguez, Julio Guadarrama Conde, Francisco José Fernández Hernanz, Manuel Juan Otero Pérez

Miguel Angel Jelusich Diz

Luis Antonio Díaz de Burgos

C O N C U R S O S
Edificio Politécnico do Campus de Ourense, do 11 ao 29 de novembro
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Sala 15 Anos da Asociación Xuvenil Amencer, Ourense,
do 4 ao 30 de novembro

Cucs morera
María Pilar Picas Abella

Ofrezo silenciosamente
a levedade da vida
Irene Martínez Abella

X CERTAME DE FOTOGRAFÍA DA UNIVERSIDADE DE VIGO
Obras premiadas e seleccionadas no certame.

Vigo 1
Marcos Dimola

MOCIDADE EN MARCHA
Fotos pertencentes ao concurso da Federación de Centros Xuvenís de Galicia Mocidade en
marcha, imaxes de mozas e mozos que propoñen, que din, que pensan, que constrúen, que
cambian...

Irene Martínez Abella
Sanxenxo 1988
Licenciouse no ano 2011 en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente cursa estudos
de grao na Facultade de Belas Artes de Pontevedra

María Pilar Picas Abella
Barcelona 1965
Viviu en Barcelona até o ano 2002, no que se traslada a Pontevedra. É afeccionada á fotografía dende nova por herdanza
paterna. Traballou de comercial publicitaria nunha revista técnica de fotografía até 1998, ano no que decidiu dedicarse
a campos máis artísticos, e entrou na Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, para estudar a arte e o deseño da xoiería.
Participou nas exposicións Colectiva de l’escola d’Arts i Oficis, 1999; Encadena’t, Primavers del disseny de Barcelona,
2000; Barnajoia, 2001.

Irene Martínez Abella - María Pilar Picas Abella

Participantes: José Romero Paradela, Nieves García Barragán, Jorge Pérez Cebreros, Alejandro Pobledor Barrado, Lucía Turnes Garabal

Marcos Dimola
Italia
Voluntario europeo que estivo en Vigo durante tres anos facendo voluntariado en Abertal.

Marcos Dimola
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C O N C U R S O S

Biblioteca antiga de Celanova, do 31 de outubro ao 30 de novembro
Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo do 2 ao 31 de decembro

OUTRAS EXPOSICIÓNS DE CONCURSOS

FOTOS DO CONCURSO DE CHANTADA

Espazo Xove de Chantada,
do 28 de novembro ao 20 de decembro
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE
OURENSE, O BARCO E VERÍN
O concurso está destinado á captación de fondos gráficos para a súa edición con
fins expositivos, de humanización dos espazos comúns ou singulares dos centros
do Servizo Galego de Saúde na provincia de Ourense, e publicacións propias da
Xerencia de Xestión Integrada, como carteis, programas, manuais, folletos, etc… Nel
poden participar todos os traballadores/as con praza nas súas distintas unidades
administrativas, centros de saúde e hospitais. Que en conxunto agrupan a un colectivo
próximo aos 6.000 traballadores.
A arte está nas mans

Manola González Carballo

Da serie Reminiscencias

Inma Vilanova

ESTAMPAS DUNHA ROMARÍA
Fotografías do concurso convocado pola organización da «XII Romaría Etnográfica Raigame
2013», celebrada en Vilanova dos Infantes o 17 de maio.
O premio á mellor serie fotográfica foi para Inma Vilanova polo seu traballo «Reminiscencias» e
Ana Iglesias obtivo unha mención especial por «Vilanova, pasado e presente».
O premio á mello fotografía recaeu en Manola González Carballo por «A arte está nas mans», o
segundo premio foi para José Izquierdo León por «Eu tamén quería tocar» e o terceiro premio
para Mª Elena Abad Martínez por «A la sombra de la torre». Carmen Ferreiro Seoane obtivo unha
mención especial por «Selando» e concedéronse accésits ás fotografías de Anibal Cid Babarro,
Sara Cid Feijoo e José Antonio Novelle Cao.

Manola González Carballo - Inma Vilanova

Hospital Santa Maria Nai, Ourense, do 5 ao 30 de novembro

I N D I V I D U A I S
Edificio Sociocultural de Pantón,
do 29 de novembro ao 31 de decembro
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Centro Sociocultural das Fontiñas, Santiago de Compostela,
do 9 ao 30 de decembro

The guitar string theory of recessions. 2013

GRAN VIA, 0
Gran Vía, 0 componse de fotografías documentais que mostran persoas reais que desenvolven
a súa vida nas rúas, naquel espazo público que para o resto dos cidadáns non é máis ca unha
mera zona de tránsito. Cada fotografía complétase coa presenza de mensaxes textuais preexistentes que xogan un papel fundamental na configuración da imaxe final, unha combinación que
cuestiona a realidade ou ficción de ambos os dous «documentos».
É dicir, tanto as fotografías como os textos son «reais» xa que carecen de manipulación ningunha. Con todo, nin os textos explican ou describen o contido das fotografías, nin as fotografías
nos serven para entender ou completar os textos.
Finalmente, as imaxes de Gran Vía, 0 serven tamén como metáfora dun mundo separado por
unha inmensa brecha entre o discurso e a realidade.

PARQUE NACIONAL DE ECRINS, ONDE AMANECE SOBRE SERACS
Esta non é máis ca unha historia de montaña e de montañeiros. Unha historia de compañeirismo,
de solidariedade e de superación. Tamén se cadra de ecoloxía e de reivindicación, unha experiencia na procura de respostas ás preguntas de sempre: por que o frío ou a fame? Por que soportar o
cansazo? Somos se cadra soamente coleccionistas de cimas? Por que asumir os riscos de pendurarse dun fío no baleiro? Que hai nas cristas e nas cimas nas que buscamos o límite?
Amanece sobre Seracs é un proxecto de divulgación dos deportes de montaña e escalada. Pero
tamén quere ser un medio para amosar o fráxil equilibrio natural que estamos a romper co cambio climático. En particular debido á actividade humana nas zonas máis opulentas do planeta.
Viaxamos ao longo do verán de 2013 ao parque nacional de Ecrins, nos Alpes Franceses, coa
intención de dar a coñecer unha das zonas de montaña mellor conservada e máis descoñecida
de Europa. Alí escalamos e acadamos algunhas das cimas máis senlleiras coa intención de
achegar á poboación os valores de compañeirismo, superación e solidariedade que envolven a
montaña. E igualmente, ser testemuñas de primeira man da situación límite na que se atopan
os glaciares dos Alpes, como un dos principais indicadores da necesidade urxente de esixir
«xustiza climática».

Barakaldo 1972
Fascinado pola fotografía dende que teño uso de razón e principalmente autodidacta, comezo a «estudar» os seus conceptos, técnicas e metodoloxías na adolescencia. Tras licenciarme en Filoloxía Inglesa e pasar por diversos talleres no BBAA de
Bilbao e na Tate Modern en Londres, dou o salto ás exposicións; primeiro, no espazo off-line e posteriormente, na Galeria
On-Line PhotoArte Komite. É nesta última onde presentei os meus últimos traballos e onde desenvolvín as miñas últimas
liñas de investigación que me permitiron dar un importante salto cualitativo na calidade da miña obra.
Na actualidade, combino a miña posición como fotógrafo residente en PhotoArte Komite cos meus traballos no aeroporto
de Bilbao.

Fribourg, Suíza 1978
Víctor Barro fotografa utilizando o pseudónimo de FOTOSconLETRA para ofrecer imaxes realistas e intensas, que transmiten a forma de vida de persoas comprometidas, que dan todo por aquilo que cren que vale a pena. Imaxes ao
límite tomadas en calquera situación e en calquera lugar do planeta. Realiza imaxes cheas de emoción e mensaxe.
Denunciando agresións ao ambiente e aos dereitos humanos. Mostrando persoas que persiguen os seus soños. É
autor de varias exposicións sobre Alpinismo e colabora con revistas e publicacións especializadas. Alpinista, escalador e
militante ecoloxista: comprometido co que fai.

Igor Calvo Alonso

Víctor Barro
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I N D I V I D U A I S
Casino Mercantil de Pontevedra, do 7 ao 13 de outubro

Centro Cívico A Ponte, Ourense, do 4 ao 30 de novembro

Mi nombre es Legion. 2011
Maternidade. 2013

GARRANOS: OS CABALOS SALVAXES DE GALICIA
A exposición recolle unha parte importante da vida no monte dos garranos, os cabalos salvaxes
de Galicia, desde que nace o poldro ata a vellez. Poldros, poldros quincenos (12 a 18 meses),
adultos e vellos. A selección natural polos lobos e outros factores ambientais, como a dureza do
pasto e o territorio boscoso e abrupto, tamén cobran importancia na exposición.
A dureza da selección natural mantén os caracteres primitivos, rústicos destes animais: de peito
estreito, panzudos, pero non gordos; robustos e paticurtos, pero áxiles. Sobreviven os que se
adaptan. Conservan os caracteres de hai 20.000 anos, aqueles que estaban representados nas
covas de Altamira, Lascaux, Tito Bustillo etc. Os caracteres que aparecen de novo no monumento da Praza de España en Vigo. Os caracteres que seguen a deixarnos admirados.

Vigo 1954
Biólogo especializado en anfibios. Tese sobre píntegas (Salamandra salamandra) do noroeste ibérico en 1985. Profesor de
ensino secundario dende 1986. Estudos de campo sobre mamíferos grandes (mastozooloxía) dende 1993. En concreto,
vídeos e artigos científicos en prensa sobre Rebecos en Picos de Europa (1993 a 2008) e Relacións entre garranos e
lobos en Pontevedra dende 2007. Besteiro, propietario de 9 garranos dende 2008 e afeccionado ao vídeo e á fotografía
de fauna salvaxe dende 1993.

Santiago Bas

ODIOS, DIOSAS Y OTROS DESAGÜES DE MI IMAGINACIÓN
É un pequeno percorrido pola fotografía de temática fantástica realizado entre os anos 2011 e
2013. Unha continuación no seu universo de anxos e demos, do ben e do mal...

Rotterdam 1969
Técnico en Imaxe e Son (EIS 1992). Traballa dende hai máis de 20 anos ligado aos medios de comunicación radiofónicos
e dedicado á fotografía. Gústalle traballar o retrato e os espazos para crear imaxes de temática fantástica e gótica, que é
sobre o que trata esta exposición. Dende hai varios anos ven realizando outras mostras individuais e colectivas. A última,
Anxos, demos e outros retratos divinos da morte percorreu durante dous anos toda Galicia e aínda segue a ser exposta.

Isidro Cea Cabanelas

I N D I V I D U A I S
Casa da Xuventude de Ribadavia, do 4 ao 30 de novembro

Olho. 2013

LUZ, COR E MOMENTO; COMPOSIÇõES DE LUANDA
Ter ficado sem a minha máquina fotográfica foi um grande infortúnio. E cingiu os meus disparos
a um iPhone, que trazia já no bolso. Virtude tecnológica. Da captura de um instante ao disparo
repetido em busca da melhor composição, esta série fotográfica resume quatro meses de fotografia em Luanda, meses de uma intensa e peculiar actividade fotográfica que, sabe-se lá
porquê, cessou. Já não disparo há outros tantos meses.

203

Centro Cultural Fernando Casas e Nóvoa, Oroso,
do 4 ao 30 de novembro

Praia das Catedrais. 2012

PAISAXES NO RECORDO
Fotografías que mostran diversas paisaxes dos recunchos máis enigmáticos e sorprendentes da
comunidade galega. Todas elas captadas dende un punto de vista persoal e artístico.

Chaves 1987
É economista, auditor sénior na multinacional Ernst & Young, actualmente a trabalhar em Luanda, Angola. É também coprodutor da Husma, Lda e gerente da Meios e Ambientes, Lda. Foi co-produtor do Festimge.
Com apenas 14 anos, foi o vencedor do 2º concurso de fotografia A vida na escola, realizado pela Escola Fernão de
Magalhães, de Chaves. Também em 2001, ganhou o primeiro prémio, no escalão juvenil, do Prémio Figueira da Foz
2000 de fotografia.
Em 2007 realizou uma exposição individual Efémero composto no Teatro Municipal de Vila Real.

Santiago de Compostela 1989
Formación académica: Título de Grao en Belas Artes no Campus de Pontevedra pola Universidade de Vigo (2009-2013).
Exposicións: Curadora da exposición Cuando lo efímero se hace tangible no C.S.S A Rocha (2012). Curadora da exposición La belleza y el paso del tiempo no C.S.C A Trisca (2013). Exposición colectiva Jardines Mentales na Sala X (facultade
BBAA). Exposición colectiva Miradas con alma no C.S.C. Fernando Casas e Nóvoa.

Jonas César

María del Cielo

204

I N D I V I D U A I S
Expo Galería Arte_K3, Vigo, do 5 ao 28 de decembro

Centro Sociocultural O Castiñeiriño, Santiago de Compostela,
do 4 ao 30 de novembro

Combarro. 2012

Arriba esas porras. 2013

ANO
Proyección-instalación-festa-mala saña-ironía. todo é fotografía dirixida tanto a miradas intelixentes como estúpidas.

FORMATO PANORÁMICO
Fotografías panorámicas realizadas principalmente en Galicia, con algunhas de Barcelona e
Huesca. Obtivéronse todas con programas informáticos, unindo varias fotografías e logrando a
panorámica final. Moitas delas abranguen 360º.

Madrid 1963
Nado na Vía Lactea, é ciudadán de Lavapiés e Yakarta por motivos diversos e marabillosos. Aos 12 anos, tres meses
e un día viu unha imaxe de Julia Margaret Cameron titulada «Carlyle like a rough block of Michael Angelo’s sculpture»;
nunca vira nada tan fermoso e siguiu intentando facer algunha fotografía que se aproximase á emoción que sintiu ao ver
esa imaxe. Según foi crecendo e engordando descubriu espazos marabillosos para gozar como son: os paseos marítimos,
estacións de autobuses, cuartos de baño dos bares, museos de escultura, centros de traballo infantil, cemiterios, garaxes,
aparcamentos, encrucilladas de estradas, ascensores, gasoliñeiras.
O seu traballo fotográfico abarca varios motivos como son os sepulcros, amigas vestidas, amigas espidas, suxetadores,
cemiterios de animais, series de televisión, obras de teatro, etc.

Vigo 1967
Monxe budista, fotógrafo e escritor. Leva realizadas máis de 50 exposicións de fotografías por toda Galicia. Imparte clases
de meditación e fotografía. Escribiu o libro Meditaciones de un monje budista e realizou o documental Meditación, fuente
de vida.

Pablo María García Llamas

Martín García Pérez

I N D I V I D U A I S
Centro Sociocultural do Ensanche, Santiago de Compostela,
do 4 ao 30 de novembro
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Aparthotel Arenteiro, O Carballiño, do 4 ao 30 de novembro
Casa do Concello do Carballiño, do 3 ao 30 de decembro

Al final de la escalera. 2012

Temores VII. 2012

BRUMAS E TEMORES
Esta serie pecha o traballo de investigación elaborado ao redor do concepto do espazo doméstico como espazo de tortura, que cristalizou en 2012 na miña tese doutoral titulada «El hogar
como exilio latente».
A existencia dun relato ao redor da idea do fogar fragmentado acolle trala súa poética experiencias vitais que van dende a infancia maltratada até a vellez solitaria, pasando pola vida conxugal
claustrofóbica ou o confinamento doméstico. Advírtese, entre ceos tempestuosos, a fraxilidade e
o desequilibrio de quen se encontra á deriva, exiliado no seu propio fogar onde a casa extrae referencias constantes ao baleiro dunha convivencia imposible. O fogar fragmentado actúa como
o corpo amputado: parece esta a pedir axuda a berros, mais, aínda así, faino en silencio, onde
se limita a soportar a súa dor infinda

SOMBRAS NO TEMPO
Exploración urbana, así se coñece o tipo de fotografía que realizo. Capturas en lugares abandonados tratando de roubar con cada disparo o último alento de vida dos diferentes lugares e
a súa historia, e mostrar unha realidade que nas miñas fotos toca o irreal. Unha mestura de
beleza, melancolía e decadencia que queda plasmada en cada fotograma e que nos mostra
un mundo que se escorrega entre a veracidade do contorno e as fantasías que constrúo coas
miñas fotos. O que desexo é transmitir co meu traballo esa sensación de atravesar o tempo,
atrapando ao visitante nunha soa mirada emprendendo así unha viaxe alucinante a través de
todas as miñas imaxes.

Ourense, 1973
Licenciada en Filoloxía. En 2012 obtén o título de Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Os seus comezos vincúlana dentro da denominada «arte efémera» a través de diversas intervencións no medio natural ou a
práctica da performance, en diferentes mostras como Chámalle X (Facultade Belas Artes Pontevedra, 2007). Participou en
diversas mostras relacionadas con reivindicacións feministas como Fem Art (Barcelona, 2006) ou Voilà la Femme (Marín,
2009) e realizou instalacións específicas para Outonoarte (Coruña, 2008). Algunhas das súas propostas foron recollidas
en feiras como Puro Arte (Ifevi, Vigo, 2009) ou Jaal Photo (Madrid, 2013), en diversas galerías como A.dfuga e Metro
Arte (Santiago de Compostela) ou en bienais como a XI Pintor Laxeiro (Lalín, 2013).

Ourense 1959
Nacín en Ourense e estudei na Universidade de Santiago; comecei a facer fotografías con 14 anos e aínda que na Arte
me iniciei co debuxo, a paixón por capturar imaxes terminou por me conquistar. A miña primeira cámara réflex merqueina
no ano 1982 e con ela viaxei por Francia, Alemaña, Suíza, Holanda, Portugal e, como non, España. Pero como ante
todo seguía sendo debuxante, coa chegada da era dixital abríuseme a porta a un mundo onde podía facer ámbalas dúas
cousas nunha. A miña primeira exposición fotográfica fíxena co colectivo Kedadas Vigo en Vigo en 2010, a seguinte foi en
Ourense co mesmo colectivo, e a última na sala da Deputación de Ourense co colectivo Violeta.

Ana Gil

Gloria María Pedrouzo

206

I N D I V I D U A I S
Espazo Xove de Ourense, do 4 ao 30 de novembro

Sen título. 2013

LUZ
LUZ é xogar. Xogar co pasado, co futuro. Coa horizontalidade e coa verticalidade, coa ilusión.
Maxinar.
A luz éo todo. Sen luz non hai nada. Só escuridade. A luz permítenos ver, mirar, verificar e
trabucar. A luz ilumina e deforma. Crea sombras, siluetas e formas. A luz deslumbra, delimita,
mira. A luz márcanos o camiño. Unha escura luz guíanos cara ao noso destino. Un destino agora
aínda escuro.
Cada un dos nosos pasos esixe luz, e esa luz determina o propio paso. Esa luz é a nosa pegada,
que se apaga ou fica dependendo da luz que a ilumine.

Centro Sociocultural José Saramago de Vite, Santiago de Compostela,
do 4 ao 30 de novembro

Festa da Historia. 2012

DE FESTAS
Esta é unha serie de fotos formada por intres, lugares, xentes... que traballan en unión para que
non caian no esquecemento as nosas raíces. Con estas imaxes quero aproximarvos ás distintas
poboacións que nos fan lembrar aos nosos ancestros, e así tentarvos a que os vaiades ver, escoitar, participar, saborear... gozar en definitiva e así axudar a que este labor siga para adiante.w

Castro Caldelas, Ourense 1988
Licenciado en Dereito e en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade da Coruña. A súa formación fotográfica foi completamente autodidacta. Finalista e galardoado en varios concursos entre os que destacan o Xuventude Galicia
Crea 2010, entre outros. Centrado principalmente na fotografía de rúa, fundamentalmente realista e caseque documental
en certos casos. Estudo das relacións entre xentes e lugares. Roubo de momentos evitando poses e artificios tanto na
toma coma no procesado. Criterio de mínimo retoque e uso recurrente do branco e negro.

Pousada (Maside) 1965
Fotógrafa autodidacta, que estudou deseño en Ourense relacionado coa ourivaría, ramo no que traballa. Pertence á Agrupación Fotográfica O Potiños do Carballiño. Leva participado en exposicións en distintos centros comarcais de Galicia, ten
publicadas fotografías en distintos medios de comunicación e participa por sétima vez no Outono Fotográfico.

Javier López Prol, arceibe

Luisa Lorenzo Álvarez

I N D I V I D U A I S
Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo,
Santiago de Compostela, do 4 ao 30 de novembro

Última función (El correccional). 2012

DONDE HABITA EL OLVIDO
Esta serie de fotos está realizada na súa totalidade en sitios abandonados, onde pretendo reflectir a beleza das distintas estancias que visito.
A miúdo, moitos destes espazos encóntranse xa vandalizados, ou esnaquizados polo paso do
tempo, carecendo de interese fotográfico. Polo que encontrar estes sitios moitas veces se fai
tarefa difícil.
A busca constante de abandonos, levoume a viaxar a distintos lugares de España, Alemaña,
Bélxica, Luxemburgo ou á veciña Portugal.
As composicións que se ven nas miñas fotos, están feitas con distintos obxectos antigos que son
atopados no lugar, e como tal alí quedan.
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Asador Veracruz, O Carballiño, do 4 ao 30 de novembro

Charco. 2013

ESPEJOS
A mirada é crítica, e a cada paso que damos cara o mesmo, esa mirada cambia, a sinxeleza non
sería comprendida sen o complexo.

Vigo 1967
Fotógrafo freelance, con experiencia no campo deportivo, social, arquitectura, xornalismo, vodas, etc.
Ultimamente, e buscando novas inquedanzas, estou realizando un novo concepto de fotografía artística en espazos abandonados, onde pretendo reflectir a beleza das distintas estancias en decadencia que visito.
Actualmente estou realizando periódicas exposicións en distintas salas de Galicia, para posteriormente facelo en territorio
nacional e Portugal.

Ourense 1976
Afeccionada á fotografía dende hai sete anos, colaboro con distintas iniciativas socio-culturais (Arteficial...), participei nas
últimas edicións do Outono Fotográfico e en todas as edicións de Arteficial.

Iñaki Matilla Nieto

Sonia Míguez Amil
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I N D I V I D U A I S
Ateneo Ferrolán, do 2 ao 30 de outubro

Solpor en Frouxeira. 2012

AUGAS DE GALICIA
Se por algo destaca Galicia é pola enorme cantidade de recursos hídricos: fontes, regatos, ríos,
mar... Grazas a este líquido a vida pode prosperar en todos os recunchos.
Nesta exposición recóllese unha boa representación dos nosos parques naturais e ríos virxinais,
sen esquecer a actividade industrial que domina o uso das rías e dalgúns dos habitantes das
nosas fragas.

Fotógrafo especializado na fotografía de Natureza. Membro fundador de Wildlife Photography Society e da Sociedad
Fotografía y Biodiversidad.
Promotor do Congreso Internacional de Natureza e Fotografía de A Coruña
Director da revista Naturaleza Salvaje.
Obtivo máis de 40 premios de fotografía a nivel nacional e internacional. Impartiu máis de 50 cursos de fotografía a colectivos de fotógrafos, deseñadores gráficos e investigadores, tanto en asociacións fotográficas como no ámbito universitario.
Participa en diferentes exposicións a nivel nacional. Con carácter individual organizou máis de dez exposicións. Colaborou
en varios libros. Na actualidade busca editor para as súas últimas producións: O Courel e Costa Ártabara. As súas fotos
edítanse con frecuencia en almanaques, dípticos, folletos, pósteres, carteis e revistas de divulgación da natureza.

Fran Nieto

Galería Besada, O Grove, do 4 ao 30 de novembro

Sen título. 2013

IMAXINA QUE...
Imaxina que...

Valga 1983
Estudei fotografía artística na Escola de artes Mestre Mateo e Imaxe na Escola de imaxe e son de vigo. Empecei estudos
de Belas Artes no ano 2009, aínda sen rematar.
Nos últimos anos traballei como fotógrafa na Escola Naval Militar (Marín) e a partir de 2011 traballo como fotógrafa
autónoma co meu propio estudio de fotografía situado en Valga-Pontevedra.

Rosi Pardal Aragunde

I N D I V I D U A I S
Photo Art, Ourense, do 15 de novembro ao 12 de decembro
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Na vía pública en Ourense, do 14 ao 30 de decembro

Sen título. 2009-13

AHORA MISMO
Fotógrafo referente no espazo polaroid, móstranos a súa traxectoria e evolución da película
instantánea, partindo da antiga polaroid, pasando polas novas producións que foron xurdindo
co paso do tempo, como instrumento empregado; todas as súas instantáneas xorden da sx70,
obtendo un resultado único tanto para o formato como polas tonalidades logradas, unha metamorfose latente que xorde en imaxe e diferentes emulsións, reflexos ocultos onde o tempo non
se detén na propia imaxe senón que segue a evolucionar por si mesma como o propio autor
que segue experimentando mediante a imaxe para conseguir romper coa indiferenza que a
sociedade nos implanta.

LAISSER FAIRE
Revisita fotográfica a lugares que sufriron a agresión dos incendios e que foron documentados
na publicación de Difusora de Letras, Artes e Ideas titulada Laisser Faire, Os incendios en Galiza.
Testemuños 2004 - 2006 de Alba Vázquez Carpentier.

Palma de Mallorca 1980
Cursou Realización Audiovisual na súa illa natal e acabou especializándose en son en Barcelona. Alí sería onde descubriría
a súa grande motivación: a fotografía como medio de expresión. Ao longo da súa traxectoria foi pasando por diferentes
eidos, dende exposicións colectivas e individuais como a última e recente Creus en mi (Galeria La Real, Mallorca), colaboracións a nivel audiovisual destacando a participación na película Ingrid de Eduard Cortés onde actuou, realizou fotografía
fixa e fixo a imaxe do cartaz oficial do filme. Realizou diferentes vídeos musicais, dos que destaca os realizados ao Grupo
Varaverde. É creador, editor e realizador da publicación monotemática 23, xunto a Eva Morell, Ana Cabello e Eduard Bagur,
e recentemente fotógrafo creativo para unha importante firma de moda.

Ourense 1982
Técnica Superior de Imaxe pola Escola de Imaxe e Son da Coruña, dedícase profesionalmente á fotografía e vídeo
documental. Fotógrafa dos libros Nunca Máis, a voz da cidadanía, Feísmo? Destruír un país, Os instrumentos musicais na
tradición galega; autora de Laisser Faire, os incendios en Galicia. Testemuños 2004-2006 (todos editados por Difusora
de Letras, Artes e Ideas).
Exposicións: Novas Presenzas, casa da Xuventude de Ourense, 2004; Unha ducia de veciños, Coruña, 2012; Ocultacións
e inexistencias de 2007, 2011, 2012, 2013.
No campo do vídeo, ademais de realizar a filmación das obras de Sarabela Teatro, MITEU, MOTI e FITO, participou como
realizadora en varias reportaxes entre as que destacan Cidade Babel (2011), Os que habitan en nós e como autora e
realizadora de Onde as rúas non teñen nome (2012).

Alberto Polo Iañez

Alba Vázquez Carpentier
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I N D I V I D U A I S
Casa da Cultura de Monforte de Lemos, do 1 ao 14 de novembro

Photo Art, Ourense, do 13 de decembro ao 10 de xaneiro de 2014

Sen título. 2010

Sen título

LUCES DA FESTA
As noites na feira son máxicas.
Fascínannos miles de luces en movemento e apárvannos estridentes reclamos, música, xente
que ri...
A miña exposición quere recrear ese ambiente mirando todo o que brilla cos ollos ilusionados
dos nenos, recollendo os cheiros de garrapiñadas e algodón de azucre.
Sabemos que nuns días todo desaparecerá: as luces apagaranse, os feirantes recollerán os seus
trastes e todos volveremos ás nosas pequenas vidas... pero até entón...

ISLANDIA N1
As fotografías retratan distintas paisaxes e ambientes de Islandia, tendo como fío condutor a
única estrada que dá a volta ao redor do país, a N1. A viaxe faise no sentido contrario ás agullas
do reloxo, como se se tratase de ir en contra do tempo, o contorno de natureza exuberante e a
ausencia case total de persoas é un feito que reivindica un espazo máxico no que amparados na
súa mitoloxía habitan elfos e fadas.

Lugo 1964
Licenciada en medicina, especialista en oftalmoloxía, realizou exposicións en cafés e librarías e fixo pequenas colaboracións
en revistas. Ultimamente comezou a dedicarse á fotografía de forma profesional, colaborando con revistas como Traluz
lukus e Eco revista do eixo atlántico, e realizou traballos como axendas, directorios, fotografía para web, catálogos, etc.
Exposicións: 2009: Molduarte, Cedeira; Raskeler, Vigo; Sala Uxío Novoneira, Lugo; Sala Juana Francés, Madrid; Liceo
de Betanzos. 2010: INAP, Madrid; Espazo aberto da escola de negocios INGAFOR, Vigo. 2011: revista Extramundi, 800
aniversario da catedral de Santiago; Liceo de Betanzos; Outono Fotográfico, Ourense; Casa Habanera, Guitiriz. Imaxe
cedida para o cupón da ONCE no centenario de Álvaro Cunqueiro. 2012: Casas da cultura de Sarria, Chantada, Monforte;
Oficina de turismo de Ribadeo; Galería Termes, Vigo. 2013: Casa da cultura de Chantada.

Ourense 1977
Estuda Imaxe e son e fotografía artística na EASD e completa con cursos na North Karelia Politechnics de Finlandia, no
London college of printing e Central Saint Martins. Ao mesmo tempo que se forma teoricamente nestes centros completa
a súa formación de xeito práctico colaborando con outros fotógrafos. Na actualidade desenvolve a súa faceta profesional
colaborando con distintos medios de comunicación, editoriais e axencias de publicidade.

Mercedes Rancaño

Santi Rodríguez

I N D I V I D U A I S
Centro Cultural Fernando Casas e Nóvoa, Oroso,
do 4 ao 30 de novembro
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Sala Rivas Briones, Vilagarcía de Arousa,
do 15 de novembro ao 13 de decembro

Jökulsárlón. 2012

Alemana. 2013

UNHA TABERNA NO CAMIÑO
As portas dunha taberna ao carón do Camiño de Santiago ábrense tódolos días para recibir
aos peregrinos de todo o planeta cada un dun sitio distinto, e cada persoa un mundo diferente.

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

O Pino 1984
Rematei de estudar fotografía artística no ano 2004.
Dende entón comecei a traballar para medios de comunicación, primeiro en El Correo Gallego e posteriormente en El País.
Actualmente traballo nun estudio fotográfico centrado basicamente na reportaxe social.

Caión, A Coruña 1981
Antón Varela é un fotógrafo de Caión. Leva os últimos 12 anos formándose e traballando en diversos eidos da imaxe, o
audiovisual e o deseño. Nos últimos tempos dedícase principalmente ao deseño gráfico.
Antón Varela obtivo premios e participou en varias mostras colectivas e individuais tanto de fotografía como doutras
disciplinas.

Patricia Santos Mosquera

Antón Varela
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C O L E C T I V A S
Concello de Maside, do 4 ao 30 de novembro

Lucas Rodríguez. Anochece sobre el valle blanco. 2012

ALPINISMO E ESCALADA NO MACIZO DO MONT BLANC
Este é un traballo de divulgación que pretende achegar ao público os deportes de aventura na
natureza. Invitando ás-aos galegas-os a practicalos e achegando o espírito de superación e
compañeirismo que os envolve.
Este traballo realizouse na expedición aos Alpes franceses levada a cabo por tres escaladores
galegos durante o verán de 2012: Ernesto Fernández, Lucas Rodríguez e Víctor Barro.
Quere ser un percorrido por algunhas das actividades de escalada, clásica e deportiva, así
como de alpinismo máis senlleiras. Dende a ascención ao Grand Capucin pola vía dos suízos
ou a arista de Cosmiques até a escalada deportiva nas Aiguilles Rouges ou a via ferrada do
Plateau d’Assy, todas elas situadas nun espazo único e incomparable no mundo: o macizo do
Mont Blanc.
Curador: Víctor Barro

Víctor Barro
Frigourg 1978
É fotógrafo especializado en deportes de montaña e escalada. Alpinista e membro do Club Alpino Ourensán.

Lucas Rodríguez
Ourense 1994
Os tres autores son escaladores e membros do Club Alpino Manzaneda e da federación galega de montaña. Lucas
Rodríguez gañou o premio do concurso fotográfico do CAM 2011.

Ernesto Fernández
Ourense 1974
É escalador e alpinista, afeccionado á fotografía e membro do Club Alpino Ourensán.

Asociación Cultural as Agromadas, Seixalbo, 17, 23, 24 de novembro

Sara Antepazos. Sen título. 2013

500 MOIOS DE VIÑO
O día 29 de xuño de 2013 os veciños de Seixalbo en Ourense, a través da Asociación Cultural
Agromadas, celebran a súa inimitable Festa de extinción dos Foros. Dende unha perspectiva
próxima e integrada quíxose documentar fotograficamente a experiencia de ser partícipe e descubrir como un pobo viste e lembra, a través dunha emotiva reconstrución teatral, un pasado
concreto. En 1859 Seixalbo quedaba liberado do pago de 500 moios de viño ao cabido e bispo
da cidade. Esta loita e consecuente final de duras relacións feudais ponse de manifesto agora
nesta celebración, diante dun pobo unido e satisfeito ao construír coas súas propias ideas.
A observación, a admiración e a implicación foron os ingredientes necesarios para narrar as
emocións sentidas en primeira persoa, ao poder ser partícipe desta experiencia.

Sara Antepazos
Vigo 1981
Técnico Superior en Fotografía Artística EASD Antonio Faílde, Ourense e Fotografía de Moda Ben Bright e Manuel Becerra.
Escola de Fotografía Espai d’Art Fotogràfic de Valencia. Actualmente estuda Belas Artes.

Natalia Figueiras
Ourense 1976
Docente, Investigadora e fotógrafa, dende 2001 en entidades públicas e privadas. Licenciada en Historia da Arte. Especialista Universitaria en Conservación de Patrimonio Histórico Artístico e Técnico Superior en Fotografía Artística.

Miguel Rodfer
Ourense 1987
Técnico Superior en Fotografía Artística EASD Antonio Faílde, bolsado en estudos fotográficos para Etiopía EASD Antonio
Faílde e prácticas profesionais en Nolatípicafoto, Ourense.

C O L E C T I V A S
Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense,
do 6 de novembro ao 8 de decembro
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OUTRAS EXPOSICIÓNS COLECTIVAS
12 OLLOS, 24 MIRADAS

Casa da Cultura de Pontedeume, do 15 ao 29 de novembro
A MIÑA LUZADA ILUMINARANOS A TODAS
Exposición organizada pola ONG Implicadas no desenvolvemento.

Espazo Xove de Chantada, do 9 ao 25 de outubro
CIDADES E VILAS
Exposición do Colectivo O Potiños.

Sala Permanente de O Potiños, O Carballiño,
do 4 ao 30 de novembro
NOITE DE RONDA V [proxección]

Colectivo Violeta: Asun Adá, Socorro Álvarez, Sarai Costas, Flora
Fernández, María Ferreiro, Natalia G. Devesa, Ángela García, Tareixa
Grande, Ana Iglesias, Ana Nieto, Elena Nieto, Iolanda Rodríguez, Alba
Rubín, Ana Skette, Saínza Trébor e Rosa Villar
Centro Cultural Marcos Valcárcel, o 29 de novembro ás 20:15 h.
MOSTRA DOS CURSOS DE FOTOS DIXITAIS 2013 DE MONFORTE DE LEMOS

Casa da Cultura de Monforte de Lemos, do 2 ao 15 de decembro
MIRADAS COMPARTIDAS EN LA PRAXIS FOTOGRÁFICA
Despois da teoría é unha exposición conformada por fotógrafos inquedos, sedentos de saber.
A curiosidade, as ganas de seguir aprendendo e o desexo de progresar no oficio fotográfico
leváronos até a escola de fotografía dirixida por Gloria Rodríguez, La Petite École. A escola anteriormente tiña sede en Madrid, pero durante este ano puidémola gozar na cidade de Ourense.
Os creadores que participan na exposición conforman un grupo heteroxéneo, con diferentes
idades, procedencias, formación e, en definitiva, con diferentes miradas. Mais cando esa mirada
se comparte sobre unha mesa de luz, con outros fotógrafos nun aula, as outras miradas, a
miradas alleas, solápanse sobre o teu propio traballo, asumíndoas, de maneira consciente ou
non, como propias.
Quizais sexa esaxerado afirmar que todo o traballo é colectivo, pero hai algo diso se nos atemos ao anterior. A exposición nace da discusión nos diferentes cursos de La Petite École, das
opinións compartidas, da crítica construtiva, mais nace, sobre todo, daquilo que está despois da
teoría: a experimentación e a praxe fotográfica.
Ignacio García Gómez del Valle
Curadores: Gloria Rodríguez e Ignacio García Gómez del Valle

Participantes: Natalia Figueiras, Emilio Guntiñas, Sara Costas, Alfonso Pereira, Miguel
Rodfer, Sainza Medraño, Reimon Entrimo, Carla Otero Cedeira, Tamara Barros,
Miguel Cid, Jose Antonio González, Lydia Castro, Akiko Maruyama
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FOTÓGRAFAS/OS PARTICIPANTES,
CON FOTO NESTE CATÁLOGO
Asun Adá 184
Juan Adrio 106
Gustavo Alemán 172
Lidia Alonso 155
Roi Alonso 171
J. Ángel Alonso García 187
Roi Alonso Padín 184
Mati Álvarez Rodríguez 158
Javier Álvarez Soto 158
Ana Amado 196
Duarte Amaral Netto 27
Sara Antepazos 212
Bego Antón 172
Emilio Araúxo 158
Jesús Arenas 169
Rafael Arocha 172
Víctor Barro 187, 201
Santiago Bas 202
Fernando Bayona 33
Zoé Beausire 165
Gimena Berenguer 134
Manuel Blanco Guerra ‘Manolo Celta’ 186
Sharon Boothroyd 16
Cristina Brea Lodeiro 88
Raquel Calviño 88
Igor Calvo Alonso 201
Bubi Canal 26
Nicolás Cancio 191
Álex Carral 197
Dolores Carretero Vaquer 188
Sergio Castañeira 172
Juan Casanova Ruano 168
Ricardo Cases Orihuela 165
Alfonso de Castro 144
David Catá 122
Mar Catarina 185
Caxigueiro 101
Isidro Cea Cabanelas 202
Fabiola Cedillo 172
Emilio Cendón González 158
Jonas César 203
José Chazo Vega 88
María del Cielo 203
Federico Clavarino 172
Xulio Correa 68
David de la Cruz Sánchez 118
Nena Diamon 88
Luis Díaz Díaz 88
Luis Antonio Díaz de Burgos 198
Daniel Díaz Trigo 158
Marcos Dimola 199
José Luis Diz 189, 197

Bela Doka 21
Iñaki Domingo 172
Luisa Dörr 10
Carolyn Drake 165
Marcos Faria 197
Rafael Fariña Aboy 88
Félix Fernández 36
Olaia Fernández 156
Xabier Fernández 78, 89
Julia Ferradás 157
Natalia Figueiras 194
Nuria Figueiredo 89
Xosé Anxo Fontenla ‘Chas’ 112
Anna Fox 20
Ana Fresco 89
Ana Galan 21
Juanjo Galdo 171
Blanca Galindo 196
Mariluz García 197
Federico García Cabezón 158
Pablo María García Llamas 204
Gonzalo García Matalobos 88
Martín García Pérez 204
Hicham Gardaf 168
Miguel Ángel Gaüeca 30
Ana Gil 205
Emer Gillespie 22
Jorge Miguel Gonçalves 16
Manola González Carballo 200
Sandra González Oubiña 89
Ernesto González Torterolo 102
Xosé Lois Gutiérrez Faílde 165
Héctor Guzmán 197
Zuzana Halanova 18
David Alan Harvey 166
Rob Hornstra 166
Rita Ibarretxe Garza 89
Maricarmen Izquierdo 197
Valentín Jaramillo 28
Miguel Angel Jelusich Diz 198
Álvaro Laiz 60
Natasha Lelenco 185
Aude Léonard 96
Pereira Lopes 182
Javier López Prol, arceibe 206
Miguel Ángel López Rodríguez 192
Alberto Lora Varela 195
Bibiana Lorenzo 194
Carolina Lorenzo 195
Luisa Lorenzo Álvarez 206
Mireille Loup 15
Berto Macei 190
Jesús Madriñán 30
Félix Marbán Junquera 188
Marta Marcos 196

Xosé Marra 166
Pascual Martínez 74
Irene Martínez Abella 199
Carolina Martínez 158, 162, 166
David Simon Martret 64, 196
Iñaki Matilla Nieto 207
JJG Meizo 171
Pablo Mella 169, 171
Silvia Mella 168
María Meseguer 158
Cristina de Middel 172
Juan Marcos Míguez Cortizo 89
Sonia Míguez Amil 207
Ana Mokarzel 182
Román Montesinos 186
Enric Montes 167
Julia Montilla 34
Marta Moreiras 27
Antía Moure 130
Borja Mucientes 171
Rosa Muñoz 32
Rosa Neutro 89, 104, 171
Fran Nieto 208
Vítor Nieves 158
Mario Nodar 171
Carme Nogueira 158
Acisclo Novo 152
Alejandro Nóvoa 90
Cynthia Nudel 82
Silvia Ojea 194
Vicente Paredes 172
Rosi Pardal Aragunde 208
Emilio Pardo 171
José Paz 158
Luz Paz 196
Gloria María Pedrouzo 205
Elisa Pereira 90
Eduardo Pérez 171
Gonzalo Pérez Mata 29
José Pérez Moldes 90
Paula Pez 90
María Pilar Picas Abella 199
Martiño Pinal Fernández 193
Xosé Piñeiro Priegue 174
Iago Polo 171
Alberto Polo Iañez 209
Edu Ponces Roldan 92
Sara Priego 197
Isaías Prieto 171
Carlos Puga 90
Santiago R. Gavín 90
Luis Rabanal 191
Mercedes Rancaño 210
Luis Raposo 183
Xosé Reigosa Piñeiroa 190

Luis Reina 183
Ana Rello 91
David Rengel 60
Juanan Requena 172
Iván del Rey de la Torre 172
Diego de los Reyes Tovar 126
Xavier Ribas 167
Alba Ricoque 171
Miguel Rodfer 194
Lucas Rodríguez 212
Santi Rodríguez 210
Eutropio Rodríguez 57
Rubén Rodríguez de Torres 91
Florencia Rojas 28
Jana Romanova 19
José Romay 160
David R. Toro 161
Juan Rúa 189, 197
Manuel Ruiz 191
Rafael Ruiz 172
Ixone Sádaba 29
Valeria Saccone 172
David Salcedo 148
Patricia Santos Mosquera 211
Sara Sapetti 158
Helena Segura - Torrella 171
Alicia Seoane 91, 160
María Serrano 172
Juan de la Sota 150
Alba Sotelo 91
Marta Soul 32
Laura Stevens 15
Xosé Teiga 161
Jonathan Torgovnik 23
Sandra Torralba 35
Luna Tristá 138
Alicia Valiño Cea 91
Cecilia de Val 25
Andrea Valado 194
Juan Valbuena 167
Margot Valcarce 192
Ramón Vaquero 91
Antón Varela 211
Lupe Vázquez 195
José Vázquez Arias «Rizo» 176
Alba Vázquez Carpentier 158
Rocío Verdejo 30
Verónica Vicente 110
Xulio Villarino 167
Marta Villoslada 158
Ian Waelder 116
Z 171
Alena Zhandarova 17
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OUTRAS/OS FOTÓGRAFAS/OS PARTICIPANTES CITADAS/OS NESTE CATÁLOGO
Elena Abad Martínez 200
Cristian Álvarez Diéguez 195
Myriam Amaro 197
Vanesa Anca Gómez 198
Andres Antuña 191
Ángel Barreiro Ribadulla 195
Luis Barreiro 171
Víctor Barro 193, 198, 212
Marta Barros 171
Tamara Barros 213
Sheila Bazo Abeledo 195
Manuel Blanco 197
Marga Blanco Abad 198
Jordi Boada 191
Rocío Brage 171
Iciar C. C. 171
Arturo Canalda 191
Roberto Carbajo 191
José Manuel Carratalá Baeza 198
Julio Carrasco Andrés 198
Juan F. Carrasco 191
Lydia Castro 213
Víctor Castro Pérez 195
Sofía Cernadas 197
Lucía Chacón 191
Omar Chamí Masip 191
Diego Charry Facio 193
Michael Chelton 191
Miguel Cid 213
Anibal Cid Babarro 200
Sara Cid Feijoo 200
Pedro Cortiñas 191
Sara Costas 194, 213
Iria Cruz 197
Jose Ramón Cuervo-Arango 191
Antonio Delgado 191
Elisa Delrio Alonso 198
Amador Díaz 191
Nena (Vanessa Díaz) 86
Pedro Díaz Fernández 193, 198
Antonio Díaz Vilela 198
Vicente Dolz 191
Margarita Dopereiro Rodríguez 198
David Dueñas Rodeiro 195
Reimon Entrimo 213
Jesús María Fariñas Álvarez 198
Ernesto Fernández 198, 212
Mila Fernández 197
Rafa Fernández 191
Mundi Fernández Calvo 198
Rosalía Fernández Pulido, 195
Pablo Fernández Sangil 198

Alberto Ferreiro Fernández 198
Carmen Ferreiro Seoane 200
José Ferrero 191
María Ferrete Martínez 195
Natalia Figueiras 212, 213
Felipe Gallego 197
Florencio García 191
Nieves García Barragán 199
Fernando García Fernández 198
Iván Brais García Vázquez 195
Antonio Mª. Garrido 191
Ricardo Garrido 191
Ana Caterina Garrido Sousa 195
Jose Antonio González 213
Pablo González 191
Amantia González Calvo 195
Alfonso González López 198
Juan José González Meizoso 191
Alfonso Gorostiza 191
Julio Guadarrama Conde 198
Josue Guerra Santana 198
Iván Guillén 171
Emilio Guntiñas 213
Eduardo Hermida 171
Andrés Hermelo Bermúdez 195
Begoña Hermo Pereira 195
Francisco José Fernández Hernanz 198
Rodrigo Herrero 191
Mónica Irago 86
José Izquierdo León 200
Isabel Janeiro 197
Antonio Juárez 191
Cristian Kirby 191
Yaiza Lago Figueroa 195
Mariasun Lamarain 191
Augusto Liger 191
Jesús B. Limárquez 191
Paula López Pereira 195
Mercedes López 197
Pablo López 171
Simón López 171
Miguel Ángel López González 195
Maite López Losada 198
Luisa Lorenzo 197
Fermo de Luck 191
Idoia de Luxán 193
Sergio Martell 191
Alejandro Martell 191
Philippe Martín 191
Xuco Martín 191
Kike Martínez 197
Carolina Martínez 171
Akiko Maruyama 213
Sainza Medraño 213
José J. G. Meizoso 191

Francisco J. Mejías 191
Javier Mejías 191
Ángel Miñambres 191
Javier Moldes Magdalena 198
Juan Manuel Moncloa 191
Ricardo Moreno 191
Mani Moretón 191
Luis Nogueira Rey 195
José Antonio Novelle Cao 200
Eduardo Ochoa 191
Màrius Ortiz 191
Xosé Manuel Otero 191
Carla Otero Cedeira 213
Alberto Otero López 195
Manuel Juan Otero Pérez 198
Mar Pallás Vallerós 198
Mario Pardo Martínez 198
Rafael Pasadas 191
Pablo Pastoriza Nogueira, 195
Chou Pequeira 86
Alfonso Pereira 213
Juan Ramón Pérez 191
Miguel Pérez 191
Jorge Pérez Cebreros 199
Antonio Pérez Rodríguez, 198
Gregorio Pérez Saavedra 191
Karina Pérez Vidal 198
Óscar Pinal 193
Miguel Planells Saurina 198
Alejandro Pobledor Barrado 199
José Poyatos 191
Ana María Prado Sobrino 195
Ossain Raggi 191
Jorge R. Lago 193
Miguel Rodfer 212, 213
Ramón Rodellar 194
Fermín Rodríguez 191
José Luis Rodríguez 191
Laura Rodríguez 191
Lucas Rodríguez 198
Luis Rodríguez 191
Andrea Rodríguez López 195
José Romero Paradela 199
Xaquín Rosales 86
Pablo Santiago 195
Iria María Santos López 195
Brais Seara 194
Pedro Seoane 198
Pedro Seoane López 198
Antía Serantes Velasco 195
Angel Siero 191
Ángel Sotelo 191
Iria Torres Prieto 195
Gosia Trebacz 171
Saínza Trébor 194

Lucía Turnes Garabal 199
Damián Ucieda 26
Tony Vacas 197
Rafael Valle Pérez 198
Antón Varela 195
Rosa Veiga 193
Paola Velo Fernández 195
Iván Vicente Ouviña 195
Andrés Victorero 191
Miguel Vidal 86
Marcos Vidal López 198
Inma Vilanova 200
Alberto Vila Garrido 198
Ramón Vila Garrido 198
Agustín Villaverde 198
César Vita 191

CURADORES
Tono Arias 164
Víctor Barro 212
Manuel Blanco Guerra 197
Ángel Calvo 116
Ángel Cordero Gómez 195
María Esteirán 174
Ignacio García Gómez del Valle 213
Rita Ibarretxe 160, 161, 194
Sabela López Pato 174
Carolina Martínez 64, 74, 110, 118, 122,
134, 168, 170, 196
Nachok 100
Vítor Nieves 10, 24, 68, 96, 126, 161
Antón Piñeiro 176
Rui Prata 14
Carlos Puga 86, 150
Ángeles Rodríguez Baliño 180
Gloria Rodríguez 213
Xabier Roo Abril 180
Xaquín Rosales 86
Manuel Sendón 154
Tony Vacas 197
Xosé Lois Vázquez 158

Rematouse
de imprimir
nos talleres
de Gráficas Rodi,
en Ourense,
o día 13 de decembro
de 2013.

