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Angel Cordero  Madrid, 1963. Desde 1988 traballa en Galiza no mundo da Imaxe e Son e especialmente 
na Fotografía. Licenciado en CC. da Información Rama Imaxe e Son pola Universidade Complutense de 
Madrid (1987). Foi profesor de Fotografía e Radio na Escola de Cine de Galicia en Ourense. Desde 1991 
é profesor na Escola de Imaxe e Son da Coruña, da que chegaría a ser director e Xefe de Estudos, obtendo 
en 2010 a cátedra na disciplina “Procesos e medios de comunicación”. Desde o principio imparte ensi-
nanzas fotográficas no Centro e colaboura con moitas entidades na organización de actividades, cursos, 
charlas, etc. en torno ao mundo da fotografía. Fundador da Asociación Cultural  AULA-K cuia actividade 
se centra no desenvolvemento e potenciación do audiovisual en Galiza, fundamentalmente a fotografía. 
Desde a súa inauguración até o día de hoxe, leva impatidos máis de 30 cursos en distintos niveis de 

Jorge aprendizaxe e especialización fotográfica. Tamén participou en varias exposicións colectivas da Asociación 
e na publicación Retratados, unha escolma de retratos feitos polos membros da Asociación desde  o seu 
inicio. Socio fundador de Ran Foto, xunto a Nacho Romero e Rodrigo Romano, empresa adicada á foto-
grafía profesional. Tameén realiza traballos de escaparatismo e moda, catálogos industriais, reportaxes...

Nacho Romero. Ourense, 1962. Licenciado en Xeografía e Historia, especialidade de Arte Moderna e 
Contemporánea pola USC (1993). A súa afección á fotografía comezou en 1979 dirixindo cursos e talleres 
en diversos colexios maiores universitarios e outras institucións en Santiago de Compostela. De formación 
autodidacta, comeza a súa andaina profesional como fotógrafo de prensa na Axencia Internacional de 
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con bóveda

Noticias Radial Press en 1983. Simultáneamente traballa como free-lance en diversas publicacións de ám-
bito galego e nacional. Imparte numerosos cursos como profesor de Tecnoloxías Audiovisuais no Instituto 
de Ciencias da Educación (I.C.E.) da USC. En 1997 incorpórase a traballar como profesor de técnicas e 
procedementos de imaxe e son na Escola de Imaxe e Son de A Coruña impartindo os módulos de  Imaxe 
Fotográfica, Medios Fotográficos e Audiovisuais, Xestión de Calidade do Procesado Fotográfico e Cine-
matográfico, Imaxe Audiovisual, Proxecto Integrado de Imaxe e Aplicacións Fotográficas. Socio fundador 
da empresa de servicios fotográficos Ran Foto, dedicada á fotografía industrial e publicitaria.Participou 
con éxito en numerosos concursos fotográficos, e en exposicións individuais e colectivas desde 1983.

PRISIÓN SEN PRESOS. PRESOS SEN PRISIÓN. Museo Municipal Ourense do 27 de outubro 
ao 13 de novembro. Unha ollada fotográfica ao estado e instalacións da Prisión Provincial de A Coruña 
xusto antes do seu peche e a sete dos seus últimos presos. Reflexión sobre a pegada do espazo carcerario 
coruñés nas persoas que a habitaron como internos. As lembranzas, palabras e expresións do seu vivir 
diario como presos, semellan (como nos seus retratos) a sombra que lles obstrúe na vida cotiá como 
persoas libres.


