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1. O lugar de lugares, a cidade, conserva no centro primixenio ou novos centros 
circunvalantes, as sedes económica, política, xurídica, mercantil e relixiosa. As acti-
vidades 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 esta-
blecendo 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 des-
velarnos formas novas de ver o estado da cuestión, ás veces a través da poesía e 
outras do rigor case antropolóxico.

3. Esta exposición foi censurada pola patrocinadora, a exconselleira nacionalista de 
vivenda e solo da Xunta de Galicia, acción coral na que interveu activamente a súa 
equipa de colaboradoras directas que mediaron como subcensoras e portavoces. 
O feito ocorreu exactamente o día 23 de abril de 2007 ás 12:00 horas. 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. Foi a culminación do proxecto expositivo e demostrou a pertinencia do 
mesmo.
Os datos curriculares das/os artistas son exactamente os memos que aparecían no 
catálogo censurado. 

4. Hoxe as censoras son cidadás centrífugadas do poder -ou así o esperamos- ás 
que desexamos sinceiramente que non se atopen na vida cun clon de si mesmas.
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Mati Álvarez Rodríguez. A Coruña, 1971
Arquitecta, autodidacta no mundo da fotografía. 
Ten varios premios e participou en diversas mostras colectivas. Obtivo o Premio á Mellor Colección no certame da Dirección 
Xeral de Xuventude en 1996 e 1998.

Javier Álvarez Soto. Ourense, 1971
Estudou fotografía no Saint Martin’s College de Londres, en 1995, ano en que fixo a súa primeira exposición no Outono 
Fotográfico de Ourense. Neste ano presentou unha mostra individual no Maio Fotográfico de Leiria. 
En 1996 continuou en Inglaterra estudos no London Institute. Neste ano e no seguinte mantivo unha exposición individual, 
«Odjos lindos». Desde entón ten participado en numerosos proxectos.

Emilio Araúxo. Santo Eusebio, Coles, 1946
Filósofo, escritor, autor inclasificábel de poesía e prosa. Estudou en París entre 1973 e 1976. Dirixe a revista de poesía 
Amastra-N-Gallar, que dá nome tamén a unha editorial de obras non venais. Como fotógrafo, entre outros proxectos, Araúxo 
reflectiu de 1986 a 2006 o tempo ínterior na cociña dunha casa nunha aldea abandonada, nun exercicio que comezou de 
forma accidental. O resultado é un longo e fermoso poema visual.

explotación avícola - galiñas poñedoras camperas

Poolposition

Sen título

Emilio Cendón González. Vigo, 1977
Licenciado en belas artes pola Universidade do País Vasco. En 2000 acadou unha bolsa de seis meses de colaboración 
co Museo Guggenheim Bilbao, na sección de fotografía. Obtivo o 1.º premio, na categoría A, no Certame Galego de Imaxe 
Artística, modalidade de fotografía, nos anos 2000 e 2002; en 2003, o Premio á mellor colección na categoría A do 
mesmo certame. Ademais, foi finalista no IV Premio de Fotografía ‘El Cultural’ de El Mundo, e en Descubrimientos PHE04 
(ambos en Madrid en 2004), así como no III Certame de Artes Plásticas Deputación de Ourense (2005). Realizou o curso 
«Fotografía e posfotografía na era dixital», impartido por Joan Foncuberta, en 2006. Ten obra, entre outras, nas coleccións 
de Caixanova, da Xunta de Galicia e dos concellos de Vigo e de Bilbao.
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