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ESPELLOS. Galería Volter do 28 de outubro ao 28 de novembro. «Espellos é unha revisión da 
exposición Aparencias realizada en Caldas de Reis no ano 2010. Pódese resumir en ver pasar o tempo 
desde a paciencia dunha cadeira, quedarse, como unha árbore, á beira do río. O encantamento do real 
pode suceder ante unha pedra, unha montaña, a neve, un/ha mesmo/a... cada detalle parécese a unha 
fiestra porque abre e reflicte algo daquela primeira natureza. A duración da mirada parécese ao recordo 
do contacto: superficies pétreas ou cristalinas representan as máscaras do mundo físico, espellos nos 
que mirarse, aparencias que poden enganar ou non pero que non é necesario xulgar. Dúbidas que non 
disipan todas as manifestacións nas que a existencia das cousas se atopa, fai vínculo e encadra paisaxes 
de condensación.» Vanesa Díaz

Juan Adrio e Vanesa Díaz. Traballan xuntos dende o ano 2010.
Juan Adrio. [ v e r  p á x i n a  s e g u i n t e ]

Vanesa Díaz Otero. 1975. Licenciada en Belas Artes na especialidade de escultura (Universidade de 
Vigo). Expuxo na Bienal de Vilanova de Cerveira (Portugal, 2007), III Mostra Internacional Interferencia 
(Barcelona, 2006), Diferentes Museum Kloster Asbach (Alemaña, 2006), Cleaning the house, CGAC 
(Santiago de Compostela, 2002), entre outros. Actualmente é profesora da Escola Superior de Deseño 
Pablo Picasso (A Coruña) e traballa na tese doutoral. É colaboradora habitual da revista de arte e cultura 
contemporánea Artnotes. Publicou textos en diversos catálogos e revistas especializadas.
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A MIRADA FRAGMENTADA. Galería Volter do 1 de decembro ao 20 de xaneiro. «O collage, o 
pathwork, o mosaico, son procedementos que teñen en común o efecto acumulación e fragmentación, e 
serven ao fotógrafo Juan Adrio para xogar ironicamente coa idea de actualidade como superficie, como 
imaxe que se reproduce a si mesma. A pulsión escópica, o panóptico (Foucault), o sistema das aparencias 
(Baudrillard), definen unha cultura da recepción, na cal o suxeito é incapaz de dixerir os procesos globais 
as 24 horas e séntese acosado a tempo real por acontecementos intercambiables producidos en e por 
un labirinto dixital... A posición do espectador, determinada pola insaciabilidade e a urxencia, 
resulta pornográfica, política, ética e esteticamente, porque esgota o desexo onde pretende 
provocalo.» Vanesa Díaz

Juan Adrio. 1971. Licenciado en Belas Artes na Facultade de Pontevedra, é profesor de Fotografía 
Artística na Escola Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense desde o ano 1999. Expón regularmente 
desde o ano 1999, destacando as súas últimas exposicións individuais na Galería Volter de Ourense en 
novembro de 2008, 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 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 outras no Salón d’art de Barcelona -BART- en outubro de 2008, 
na Feira Internacional de Arte Contemporánea de Strasbourg en 2007 e na Feira Internacional de Arte 
Contemporánea de Marbella en 2006.
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