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Pablo Araújo. Ourense,1983
Estudiou na EASD Antonio Faílde e continúa a súa formación con autores como Óscar Moli-
na, Valentín Vallhonrat, David Jiménez, Leo Simoes ou Matías Costa. Fotógrafo para diversas 
axencias e medios. Foi correspondente gráfico para a axencia Efe en Ourense e actualmente 
colabora con La Voz de Galicia. Compaxina o seu labor fotográfico no eido comercial como 
membro do colectivo NOLATIPICAFOTO, con proxectos de autor que el mesmo autoedita. 

MATERIA DE TESTAMENTO
Café Cultural Auriense do 2 ao 30 de novembro

Daniel Gallego. Ourense, 1988
Pegado a unha cámara dende neno, á idade de 19 anos diuse conta de que a fotografía era 
o seu. Tras un tempo experimentando, foi en 2008 no Festival Alternativo da Xuventude (FAX), 
seu primer festival de música, onde naceu o seu interese por retratar a música en vivo. En 
2010 comeza o Ciclo de Fotografía Artística na Escola de arte Antonio Faílde de Ourense. A 
súa obra céntrase no retrato musical de concertos. A través do seu obxectivo pasaron artistas 
da talla de Moby, Motorhead, Jonhy Winter, Ocean Colour Scene ou Wilco, entre outros. Levou 
tamén a cabo diversos traballos no mundo da publicidade. Traballou como fotógrafo oficial nas 
últimas edicións do Ourense Film Festival (OUFF). Participou en varias exposicións, como en 
Outono Fotográfico 2010. Foi o gañador do concurso Redescubre a cidade vella en 2011 
ou do concurso do décimo aniversario do Festival do Norte (FDN). Apareceron fotos súas en 
diversas webs e publicaron fotografías súas nos principais xornais de tirada galega, así como 
en revistas, como en Imaxen e Comunicación, que a finais de 2010 publicou unha ampla 
reportaxe fotográfica de catro páxinas co seu selo.

O MORRAZO
Entrepedras do 2 ao 30 de novembro

Raquel Gil Riomao. Ourense, 1981
Dende pequena tivo inquietudes artísticas, sobre todo relacionadas coa imaxe, pero non toma 
contacto directo coa fotografía ata o ano 1999. Comeza a súa andaina na Escola de Arte de 
Ourense onde realiza dous ciclos: Ilustración (1999-2001) e Fotografía artística (2001-2003). 
Despois destes e outros estudos comezou a empregar diversidade de cámaras, aprendendo 
e conseguindo maior destreza; deixouse levar pola rapidez de resultados que lle ofrecía o 
mundo dixital, no que agora se move. Exposicións: participación no Ourense en pé de foto do 
2004. 2005, Café cultural Auriense, Ourense (serigrafías). 2006, Le Suite, Vigo (estado pop do 
esquecemento). 2009, Velcro Bar, Barcelona (nostalgie). Participación no Outono fotográfico 
2009, Café Ollo Ledo, Ourense (The secret Life of Toys) e no Outono fotográfico 2010, Café 
Pop & Torgal, Ourense (Quadrophenia).

INTENTOS DE COLOR
Expresándote En el Pop Art do 2 ao 30 de novembro


