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ENTRE TEMPO E PAREDE. Ollo Ledo, Ourense, do 18 ao 30 de novembro. Un proxecto articu-
lado dende o obxectivo de tres fotógrafas. Tres visións dun espazo, tres miradas que rexistran un baleiro 
impalpable inferindo presenza á ausencia, memoria e legado deses muros a través dun lento proceso 
de transformación que nos conecta co pasado dándoo un novo futuro. O espazo de estar convértese en 
arquivo de memoria e vivencias que escapan do presente illándonos nunha dimensión atemporal. Lugares 
baleiros, figuras imaxinadas que se perden neles, pasos ausentes que nos remiten a tempos pasados, 
fragmentos invisibles que debuxan unha ponte, que tecen o fío sutil que conecta o que non vemos, aínda 
que intuímos, co real, facéndonos tomar consciencia do presente. O visible como fronteira tanxible do que 
teme ver máis alá nesa viaxe ao esquecemento. A realidade e a ilusión desa casa-memoria como metáfora 
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Sen título do onte, como referencia dun lugar, uns obxectos que a habitaban e se foron transformando, desituando 
e resituando, ao perder esa calor humana que as posuía e infería vida. Así, a través da súa mirada, Paula 
Cabaleiro, Silvia Capelo e Paz Vicente transfiren o seu particular visión envorcando nela as súas vivencias, 
orixes e recordos para construír unha historia secuencial que puido ser.


