
proxecta

Festival de Fotografía xorde en 2008. Aposta pola utilización de espazos urbanos 
para usos culturais e a exploración de formatos, soportes e espazos expositivos non convencionais en 
relación ao fotográfico. A fotografía reconcíliase e reencóntrase co público, coa xente corrente da rúa que 
alimentou as cámaras dende a súa invención. Ese é o principal obxectivo do Festival de Fotografía Proxecta 
que se celebra cada 19 de agosto na localidade de Vilagarcía de Arousa.

Está aberto a autores de todo o mundo e conta cunha coidada programación dando sempre a oportunidade 
de participar a fotógrafos emerxentes.

Deseñado para os cidadáns, Proxecta conta coa súa implicación e coa dos axentes sociais na súa progra-
mación, execución e gozo.

Promoven e coordinan: José Luiz Oubiña e Miguel Riopa
Fotógrafos/as: Xosé Abad, Daniel Beltrá, Manu Brabo, Cristina Candel, Nacho Doce, 
Nacho Gómez, Federico A. López, Vítor Nieves, Marta Ramoneda e Ramón Vaquero

Casa da Xuventude do 2 ao 13 de novembro
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Xosé Abad. No ano 1979 inicia o seu labor como fotógrafo profesional, dese-
volvendo nun principio tres actividades: o fotoxornalismo para axencias e medios 
de comunicación, a fotografía documental e de autor con traballos e exposicións 
individuais, e a fotografía publicitaria que ocupa gran parte da súa produción. 
Crea, organiza e dirixe nos anos 2005 e 2006 «Revela, Foro Internacional de 
Fotorreportaxe e Sociedade» en itinerancia polas principais cidades de Galicia. 
No ano 1987 inicia os traballos no campo audiovisual. As Últimas pezas docu-
mentais emitidas pola TVG son «Isaac» e «O Segredo da Frouxeira». 
www.xoseabad.estudioabad.com

Daniel Beltrá. Fotógrafo español residente desde 
hai anos en Seattle (EEUU). Aporta a sensibilidade 
e o oficio dun fotógrafo de prensa aos campos da 
natureza e o ambiente, intentando que as súas 
imaxes xeren maior respecto e conservación 
destes temas. Documentou varias expedicións de 
Greenpeace pola Amazonia brasileña, o Ártico, o 
Océano Austral e os Campos de Xeo Patagóni-
cos, entre moitos outros. No seu haber conta con 
numerosos galardóns. En 2006, foi galardonado 
no World Press Photo (WPP) e no concurso China 
International Press Photo polo seu traballo sobre 
a sequía no Amazonas. En 2007, volveu ser pre-
miado no certame World Press Photo cunha re-
portaxe da Amazonía. En 2009 recibe un premio 
concedido pola Fundación Príncipe Carlos para 
fotografiar as selvas tropicais do Congo, Amazonas 
e Indonesia.
© Daniel Beltrán. Todos os dereitos reservados.

Manu Brabo. 1981. Estuda fotografía na Escola de Artes e Oficios de 
Oviedo, para poUco despois comezar (e nunca terminar) a carreira de 
xornalismo na Universidade Carlos III de Madrid. En 2006 comeza a 
colaborar como fotógrafo cunha pequena axencia de Madrid, pondo o 
seu foco sobre todo en eventos de motor e algún que outro deporte. 
Desde o ano 2007 tratou de realizar, sempre como free-lance, polo me-
nos unha reportaxe ao ano. Centrándose en temas de denuncia social, 
incidindo especialmente sobre a violación de dereitos humanos. Desde 
entón, a súa cámara levouno a Arxentina, Bolivia, Haití, Kosovo, Territorios 
Ocupados e Libia, servíronlles de escenarios onde recoller esas historias. 
Colaborou para diferentes axencias como EPA, EFE, Zuma Press, entre 
outras e o seu traballo viuse publicado en diferentes medios nacionais e 
internacionais como El Mundo, El País, Die Welt, The Guardian, Interna-
tional Herald Tribune, etc.


