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IO SENTO. Sala A Fábrica de Allariz do 29 de outubro ao 13 de novembro
Io: porque se trata de algo persoal, propio, porque o fai cada persoa, un mesmo, YO. Sento: do verbo 
sentire = sentir e ouvir as imaxes. Io Sento nace da necesidade de transmitir a través das fotografías 
sentimentos de tristeza, soidade, inmensidade, ledicia, felicidade, congoxa, perda, liberdade... Momentos 
íntimos reflectidos e contados en imaxes. O obxectivo do proxecto céntrase no sentir e escoitar as imaxes, 
isto é, despertar o resto dos sentidos a través daquilo que captamos coa vista.

Teresa Cid Silván. Cando contaba con poucos anos de idade introducinme no mundo da música. Desde 
entón, sempre estiven unida a el e quixen estalo. Por iso estudei Maxisterio Musical e conseguín terminar 
a carreira de Grado Medio de Piano. A pesar de ter vivido nun mundo de son, a imaxe despertaba en min 
un interés especial. Isto fixo que pouco a pouco a imaxe se fora instalando no meu ámbito sonoro, polo 
que terminei por querer coñecela en maior profundidade. Así, licencieime en Comunicación Audiovisual. Foi 
nese momento cando me mergullei nun espazo de posibilidades artítsticas tanto visuais como sonoras e 
coñecín a forma de exteriorizar aquilo en min gardado. Ao longo destes anos traballei en diferentes campos 
da docenza, a comunicación e o deseño, en diferentes países e en diferentes cidades. O cúmulo desas ex-
perienzas, vivenzas e oportunidades permitíronme sentir instantes e coñecer historias que necesitaba contar.

Sen título
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SANTO ESTEVO DE PARDOLLÁN: BORRAR A RUÍNA. ERGUER O FUTURO. Galería Sargadelos 
do Barco de Valdeorras, do 28 outubro ao 16 de novembro. A asociación O sorriso de Daniel para 
a defensa do patrimonio galego e a asociación Santo Estevo de Pardollán levaron a cabo unha actuación 
exemplar en Pardollán (Rubiá). Un grupo de voluntarios e voluntarias limparon no mes de xullo a igrexa 
románica de Santo Estevo e a súa contorna. Levaba máis de cincuenta anos abandonada e a maleza foi 
ocultando moitos dos elementos máis senlleiros da súa fábrica. Esta exposición é a reportaxe gráfica dunha 
iniciativa que uniu vontades a prol da recuperación da memoria dun pobo e da conservación 
dos bens comúns que explican o seu tránsito pola Historia, as súas creacións culturais.

Gustavo Docampo Paradelo. O Barco, 1958. Técnico de cultura no concello do Barco de Valdeorras. 
Coordinou as actividades do OF nesta vila valdeorresa en todas as súas edicións. Ten sido comisario de 
exposicións e autor de varias publicacións e libros sobre a fotografía histórica do Barco e os seus autores. 
O seu libro O Barco 1885-1969, memoria fotográfica (Ourense, 2006) iniciou a colección Raigame 
creada polo Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo para a recuperación da fotografia antiga da 
provincia. Como fotógrafo publicou o álbum O Barco e a Terra de Valdeorras (Bahía Edicións, A Coruña, 
1993) con textos de Millán Picouto.

Detalle dunha 

das portas da 
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que ten como obxectivo facer tomar conciencia da importancia da identificación dos habitantes coas súas 
propias vivendas e o espazo público que constitúe o seu contorno. Estes polígonos, da área metropolitana 
de Barcelona, nados para resolver a emerxencia habitacional produto das migracións campo-cidade en 
épocas do franquismo, non constitúen en moitas ocasións, lugares desde un punto de vista antropolóxico. 
A conformación espacial repetitiva e a falta de referencias visuais, históricas e sociais, fan que estes espa-
zos carezan de significados e sexan pouco propensos para o desenvolvemento da vida comunitaria, coa 
conseguinte perda de lazos sociais e de identidade colectiva. 

Leonardo Fernández. Arquitecto (UNC - Arxentina), é fotógrafo vocacional e autodidacta. Naceu en Cór-
doba (Arxentina). Vive e traballa en Barcelona desde 2002, compaxinando a ampliación dos seus estudos 
regrados (Máster UPC-ETSAB) coa realización de proxectos arquitectónicos e a actividade formativa e 
creativa no ámbito da fotografía. Os seus proxectos fotográficos, a medio camiño entre o documental e o 
artístico, céntranse na influencia da arquitectura e o urbanismo nos comportamentos humanos. Identidade 
individual e colectiva, apropiación espacial e cohesión social, son temas do seu especial interese.

I ON ÉS CASA MEVA? E ONDE ESTÁ A MIÑA CASA? Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, 
do 9 ao 22 de novembro. Un proxecto fotográfico no ámbito da arquitectura, urbanismo e a paisaxe 

«Sant Roc n—>1»
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Amador Lorenzo Blach. Bueu, Pontevedra, 1976. Inicia a súa vida laboral 
traballando na panadería familiar. En 2001 trasládase á Coruña, onde se 
formará como Técnico Superior en Imaxe e Son (EIS de A Coruña). Traballa 
como cámara de televisión desde o ano 2002 e en 2005 comeza a traballar 
como redactor gráfico en prensa escrita. Na actualidade desenvolve a súa 
actividade profesional colaborando con distintos medios de comunicación, 
Xornal de Galicia, Diario Marca e El País, ademais de empresas dedicadas 
ao deseño, á arquitectura e ao audiovisual. Tamén leva a cabo traballos na 
industria televisiva destacando a foto fixa na serie realizada para Telecinco 
Piratas. No ano 2007 é finalista do VII Premio de creación fotográfica Luis 
Ksado cunha reportaxe sobre a vida d un veterinario rural en terras de Trives. 
En 2009 recibe varios premios no certame «ÑH6» de deseño xornalístico. 
En 2011 realiza a súa primeira exposición dentro do Festival S8 de cine 
periférico na Coruña.

TRAZOS NA PAREDE. Museo Municipal de Ourense, sala 1B, do 28 de 
outubro ao 13 de novembro
A incomunicación convértenos en illas. Esta instalación pretende facer un 
retrato sonoro e visual do illamento, da relación entre ser humano e o es-
pazo. O Cárcere como unha illa, como unha célula enferma, metáfora do 
paso silencioso do tempo, reflexo da memoria física e emocional das vidas 
estacionais que alí habitaron. Como un pranto silandeiro. As imaxes tratan 
de evocar as sensacións que impregnan o ambiente dos que alí pagaron 
as súas condenas. Retratar os presos sen os presos. O baleiro das imaxes 
amosa as súas vidas pasadas entre os muros do cárcere.

D i r e c t o r  d o  p r o x e c t o  e  f o t o g r a f í a :  A m a d o r  L o r e n z o

M a p a  s o n o r o :  M i g u e l  C a s t r o
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Luis Polo López. Ferrol, A Coruña, 1974. Cursei os estudos de Fotografía Profesional na academia PC 
Carrier de A Coruña e dende o ano 2004 a miña vida profesional desenvólvese na fotografía de prensa 
sendo fotógrafo do Diario de Ferrol dende o ano 2005. Participei nas exposicións de Galicia en Foco nos 
anos 2007 e 2009.

6 JUIN 1944. Casa da Cultura de Pontedeume do 2 ao 16 de novembro
Percorrido, máis de sesenta anos despois, por algúns dos principais puntos do desembarco das tropas 
aliadas en Normandía o seis de xuño de 1944, coñecido como o Día D e enlazado co recordo ao grande 
número de vítimas ocorridas nese día e nos días posteriores.

Sen título



54

KEEPING THE MOMENT. Sala Can Basté, Barcelona, do 2 ao 19 de novembro. Este proxecto 
nace no seo dun erasmus en Budapest, Hungría, perante o curso 2010-2011. Consta de dez fotografías, 
breve testemuño dunha experiencia moito máis ampla. Fronte ao efémero da propia experiencia xorde a 
necesidade de permanencia. As fotografías que constan nesta obra fican ou ficaron nun tempo nos lugares 
aos que pertencen. Lugares públicos e privados nos que a experiencia, por medio da fotografía, conseguiu 
alongarse e ficar, e ao mesmo tempo ser compartida con quen a quixer observar, experimentar. Cada 
fotografía está evidentemente vinculada a experiencias e polo tanto interpretacións persoais. O interesante 
é que cadaquén interprete libremente cada unha delas conforme á súa experiencia persoal.

Javier López Prol, arceibe. Castro Caldelas, Ourense. 1988. Estudante de Dereito e Administración e 
Dirección de Empresas na Universidade da Coruña. A súa formación fotográfica foi completamente autodi-
dacta. Finalista e galardoado en varios concursos entre os que destacan o Xuventude Galicia Crea 2010, 
X e XII Concurso de Fotografía José Sardiña Muiños, V Concurso Olympus-Vagamundos, e VI Concurso de 
Fotografía elfotón entre outros. Centrado principalmente na fotografía de rúa, fundamentalmente realista e 
caseque documental en certos casos. Estudo das relacións entre xentes e lugares. Roubo de momentos 
evitando poses e artificios tanto na toma coma no procesado. Criterio de mínimo retoque e uso recurrente 
do branco e negro.

«Flying off»
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«Sergels Torg»

Antón Varela. Caión, A Coruña, 1981. Deseñador.

TRAZOS URBANOS. Centro Comarcal de Te-
rras de Trives do 2 ao 30 de novembro. O es-
pazo urbano é un dos escenarios fundamentais do 
desenvolvemento da cultura contemporánea. Desde 
hai moito, a forza do conglomerado que o constitúe 
exerce un grande poder de atracción sobre a mirada 
de calquera observador, especialmente do fotógrafo. 
Co tempo, a cidade convértese nunha maraña de 
construcións apenas ordenada pola materia prima 
da arte arquitectónica: a xeometría. Con ela aparece 
a retícula que estrutura o espazo en calquera das 
súas dimensións. Unha grella que permite abstraer 
porcións a partir do todo e descontextualizar partes 
que representan ao conxunto a nivel simbólico. Non 
é necesario describir os pormenores, senón referir 
os trazos globais. Así actúa a mirada discriminado-
ra do encadre fotográfico. O home, creador desta 
realidade non é, por veces, máis ca un elemento 
incorporado. En moitos espazos deteriorados ou 
abandonados a presenza humana percíbese apenas 
polas pegadas que ficaron na esencia da arquitectu-
ra e dos espazos en que se levanta. Unha presenza 
omnipresente e ausente ao mesmo tempo, mais 
sempre imprescindible para comprender a razón de 
ser do espazo urbano.
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Manuel Vázquez Otero. Lalín, Pontevedra, 1968.
Programador web e deseñador gráfico. A súa rela-
ción coa fotografía está vencellada á súa actividade 
profesional, relacionada coa programación, o de-
seño gráfico e a videocreación aplicada a webs. Á 
súa formación como informático súmanse diversos 
cursos e obradoiros no campo da fotografía co-
mercial e documental (Curso de Fotografía. IDEP 
Escola de Imaxe e Deseño de Barcelona, 2010; 
Obradoiro Profesional de Sistema de Iluminación 
Creativa. Santiago, 2010). A súa actividade profe-
sional recente abrangue dende deseñador web, téc-
nico de laboratorio fotográfico, deseñador gráfico, 
ata fotógrafo publicitario e de reportaxe. Publicou 
reportaxes fotográficas na revista Deza Actualidade 
(da que foi codirector) e fotografía urbana nos 
calendarios do Concello de Pontevedra nos anos 
2008 e 2009. No ano 2011 acadou o primeiro 
premio no concurso de Fotografía do concello de 
Beariz. www.manuelgari.com

TEMPO, MALEZA E DESAMORTIZACIÓN. 
Casa da Xuventude de Lalín do 2 ao 30 de nov-
embro. A colección de fotografías e instalacións que 
conforman o corpus desta exposición aborda, sen 
pretensión, o paso do tempo e o estado de aban-
dono da arquitectura industrial galega da segunda 
metade do século XX, baixo unha ollada que evita a 
perspectiva nostálxica en favor dun discurso plástico 
que albisca certo carácter solemne e eclesiástico 
destas amortizadas estruturas. Como complemento 
ás imaxes fotográficas inclúese una pequena mostra 
de materiais recollidos nas inmediacións dos edifi-
cios retratados, poñéndoos en relación e acción 
conxugada coas fotografías, dando lugar todo iso a 
dúas instalacións de pequeno formato.
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