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A ESENCIA DO EFÉMERO. Casa da Xuventude de Chantada do 2 ao 16 de novembro. «A Esen-
cia do efémero» é un conxunto de fotografías formadas por un conxunto de partes íntimas da nai terra. 
Quizais algunhas pequeneces en tamaño aínda que grandes marabillas repletas de beleza, en exhausta 
sensibilidade, en total expresión e con pleno significado á expresión daquel que sinte como súa a natureza 
respectándoa e sabendo que ela é a base da nosa existencia. Un espectáculo cheo de cor, de sensualida-
de e da beleza daquilo que está para ser visto... 

Asun Adá, 1976. Desde 2005 expón os seus traballos en distintos lugares do territorio nacional e pouco 
a pouco vaise expandindo a novos destinos. Participou en libros publicados como Aconteceres da Capela 
de San Pedro de Leiro 2005, Vals Latino 2006, Raíces da Cociña Artesá 2006, Cantos y Cuentos oscuros 
2008 e Una Especie de lágrima (y otros cuentos recuperados) 2009. O paso dos anos e a súa continua 
inquietude sobre a esencia do ser, levárona onde agora se encontra, en pleno proceso de expansión e 
desenrolo persoal que fan que cada día teña máis ganas de crear e buscar novas maneiras de expresión 
que poidan transmitir a quen mira, un momento de quietude e de tranquilidade tan profunda que o sinta 
desde o mesmo momento en que se encontra entre as obras. www.asunada.com

«SU SER»



Ronda: Acto de rondar a unha moza.
Rolda: Persoa ou grupo de persoas que fan un 
percorrido para vixiar un lugar e ver se todo está 
en orde. TAMÉN SE DI RONDA.

Desde o nacemento do Colectivo Violeta, aleitamos 
visibilizar o traballo artístico das mulleres.

E para sacar algo á luz, nada mellor que xunguir a 
idea da noite e a muller desde o obxectivo deste 
fato de fotógrafas de Ourense.

Esta é a nosa Noite de Ronda III, a montaxe au-
diovisual (Alba Vázquez) que xunta fotografías de 
Asun Adá, Soco A. Balvís, Eva Domínguez, Flora 
Fernández, Natalia Figueiras, Ana Iglesias, Natália 
G. Devesa, Elena Nieto Atanes, Teresa de la Paz 
Grande Taboada, Iolanda Rodríguez e  Alba Rubín, 
texto (Carlos Rafael), voz (Eva Moreiras) e música, 
neste Outono Fotográfico unha vez máis. 

noite de ronda 3.
castelo de con~ecementos

Organiza: Colectivo Violeta
Fotógrafas: Asun Adá, Soco A. Balvís, Eva Domínguez, Flora Fernández, Natalia Figueiras, 

Ana Iglesias, Natália G. Devesa, Elena Nieto Atanes, Teresa de la Paz Grande Taboada, 
Iolanda Rodríguez e Alba Rubín

Casa da Xuventude de Ourense do 21 ao 23 de novembro
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Asun Adá  [ v e r  p á x i n a  5 8 ]

Soco A. Balvís. San Cibrao das Viñas, 1956
O interés pola imaxe e a fotografía acompáñaa desde a xuventude. Participou no Outono Fotográfico xa nos primeiros 
anos con varias obras e en distintas convocatorias. En 1993 realiza estudos de Deseño Gráfico na escuela de Arte 
Antonio Faílde de Ourense  e con posterioridade de Fotografía Artística. Na actualidade colabora co colectivo Violeta 
na súa temática: noite-muller-ronda. As obras que crea, aplicando técnicas informáticas, fusionan diferentes imaxes 
que infieren unha realidade onírica, aínda que reconocible polo espectador.

Eva Domínguez. Ourense.
Estudos en Deseño Gráfico na Escola de Arte Antonio Faílde. Ciclo Superior de Fotografía na 
Escuela de Arte Antonio Faílde. Actualmente estudando Historia da Arte pola UNED. Traballa 
como deseñadora gráfica e fotógrafa de maneira autónoma. Colaborando con diferentes 
empresas e medios de comunicación.
www.caixademixtos.blogspot.com. www.lumenochisqueiro.blogspot.com


