
	

	

A Coruña acolle un encontro de fotografía 
contemporánea galega, brasileira e portuguesa 
"Território Expandido" trae á cidade herculina unha grande exposición colectiva 
que converterá a Dársena da Coruña nunha sala ao ar libre para tender pontes 
entre as tres culturas. Entre outras iniciativas, inclúe un programa de workshops 
para os que xa está aberto o prazo de inscrición. 

Obradoiros, palestras, presentación de libros, encontros e unha exposición na rúa son as 
principais accións do proxecto "Territorio Expandido", no que participan 27 artistas procedentes da 
Galiza, de Portugal e de Brasil. O proxecto está organizado pola equipa do festival Outono 
Fotográfico en colaboración co festival portugués Encontros da Imagem e o brasileiro Encontros 
de Agosto. 

Trátase dun encontro promovido pola área de Cultura da Deputación da Coruña da que é 
responsábel a tamén vicepresidenta Goretti Sanmartín, e que pivota en torno á fotografía 
contemporánea. Nunha primeira sesión, o vindeiro 22 de abril desenvolveranse os actos principais 
da proposta. Nese día ademáis de inaugurarse a exposición, están programados para toda a tarde 
unha batería de actos como conversas, conferencias e presentacións de libros cun intenso 
programa nunha fin de semana "de foto" na Coruña. 

Ademais, está aberta xa a inscrición para os tres obradoiros fotográficos que terán lugar os días 
23 e 24. "Street Photography: Fotografar a paisaxe social" por José Romay (Galiza) "Projecto 
fotográfico: O arranjo das coisas: memória, fotografias, paisagens e lugares" por Paulo Catrica 
(Portugal) e "Fotografía ficción: Documentário imaginário" por Fernanda Oliveira (Brasil) son as 
tres propostas didácticas e participativas de "Territorio expandido", unha iniciativa que está ao 
coidado do director do Outono Fotográfico Xosé Lois Vázquez, e do seu curador, Vítor Nieves. 

Entre os actos que se celebran na primeira xornada na sede da Deputación da Coruña, destacan 
a presentación do novo libro de fotografía documental de Gentil Barreira (Brasil), e o fotolibro de 
Paulo Catrica (Portugal), unha conversa con Daniel Díaz Trigo, Berto Macei, José Romay e Eva 
Díez, que gañaron o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, debate arredor do libro 
"Território expandido" ou a palestra de Vítor Nieves e Patrícia Veloso. Así mesmo, o sábado terá 
lugar a conferencia de Ângela Ferreira, directora do festival Encontros da Imagem de Portugal, e o 
inicio dos tres obradoiros que se prolongarán até o domingo. 

Máis información, ficha de inscrición gratuita e programa no web territorioexpandido.com. 


