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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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Daniel Díaz Trigo. Lugo, 1971
Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Salamanca. Obtivo varios premios de debuxo e pintura. Como fotógrafo, 
gañou entre outros o 1.º premio no Certame Galego de Fotografía Xuventude 1994, e o segundo na edición seguinte do 
mesmo concurso, así como un accésit no Certamen Autonómico de Castilla y León en 1994. A súa exposición «A viaxe» 
percorreu distintas salas galegas e converteuse en libro co título En tránsito, (Universidad de Salamanca, 1996), editado 
cunha bolsa da Comunidade de Castela e León. Publicou tamén o libro de fotografías Mondoñedo e outras historias (Con-
cello de Mondoñedo/Deputación de Lugo, 2007), con texto de Ramón Loureiro. Asistiu a cursos impartidos por Koldo Cha-
morro, Humberto Rivas, Cristina Zelich, Bernard Plossu, Larry Fink, Bruno Barbey, Martin Parr, Ricky Dávila e Isabel Muñoz.

Federico García Cabezón. A Coruña, 1951
Realizou estudos de fotografía e medicina en Santiago de Compostela. Traballou como médico rural no Courel. Desde 
1985 expuxo regularmente as súas fotografías; por exemplo, no Kiosko Alfonso da Coruña, no Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, na Galería Quadrum de Lisboa, na Galería Sargadelos de Santiago de Compostela, na Sala dos Peiraos en Vigo 
e na Casa de Cultura Salvador de Madariaga da Coruña. É autor, xunto con T. Berhrens, dos libros En blanco y negro e A 
película estática. Realizou varios libros con poemas de Uxío Novoneyra. Entre os seus galardóns figura o premio especial 
de fotografía Hoffman, un segundo premio no Certame Luis Valtueña e a selección no premio Luís Ksado da Deputación 
coruñesa e para «Fotógrafos, Fin de Milenio, España». Participou nas exposicións «Chapapote Nunca Máis», «Queimados», 
«Os últimos labregos» e «Finisterrais». 

Carolina Martínez Rodríguez. Narón, 1982
De formación autodidacta, comecei a andadura na fotografía baixo as ensinanzas de Jorge Meis. Posteriormente fundei con 
outros fotógrafos afeccionados a asociación fotográfica Grupo Bazán. A partires do ano 2000 estou bolsada nos cursos de 
verán do CIEC (Centro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos), onde recibo clases de Omar Kessel, Peter 
Schneider, Eduardo Castro Baal entre outros. A partires do ano 2007 realizo diversos talleres dentro do festival Photoespaña 
con autores coma Isabel Muñoz, Ricky Dávila e Adriana Lestido. Dende comezos do ano 2009 tomo clases de arte, fotogra-
fía e cine na UDC (Universidade da Coruña) e no MACUF (Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa).

María Meseguer. Madrid, 1966
Graduada en General Studies of Photography polo ICP de Nova York en 1991. Reside na Coruña desde 1996. Participou 
en varias exposicións colectivas en Nova York (ICP, Ledel Gallery), Madrid (Ateneo, Casa de América) e A Coruña (Casa da 
Cultura), e fixo mostras individuais na Galería Visor de Valencia, na Doña Fernanda de Madrid e na Galería Trinta de Santiago 
de Compostela (esta última con Mikel Bergara). Participou con audiovisuais nas II Jornadas de Estudio «Las imágenes y sus 
autores» (Madrid, 1995) e en PhotoEspaña 1999 (no Círculo de Bellas Artes de Madrid).

Vítor Nieves. A Gudiña, 1980
Realizou estudos de fotografía na Escola Superior de Arte Antón Faílde de Ourense. Ten feito obradoiros con Joan Font-
cuberta, Humberto Rivas ou Ricard Terré, entre outros. Traballou no eido do fotoxornalismo en La Voz de Galicia, Xornal 
de Galicia, Diario de Arousa e El Mundo, entre outros. Ten participado en diversas exposicións individuais como “Minorca, 
caderno de viaxe”, itinerante por Galiza e Menorca ou “Introspecciones”, na Universidade Carlos III de Madrid; e noutras 
colectivas como “Palabra Intervenida” na Galería Dosmilvacas.arte (Ponferrada) ou “Augas Furtadas” no Jornal Universitário 
do Porto. Comisariou “Iconos” para a Consellaría de Cultura, “25 Outonos” para inaugurar o 25 aniversario do Outono 
Fotográfico, “Espazo_Sete” que itinerou por salas de Valdeorras e El Bierzo, e “Realidade Animada” en itinerancia por todo 
o País e “Dona Interior” unha mostra da Secretaría Xeral de Igualdade. Foi director artístico de “Palabra en Movemento” 
unha performance-exposición na que participa tamén como performer e fotógrafo. Publicou fotos en varios libros, revistas 
e catálogos entre os que destaca: “Inexistencias e Ocultacións” un libro de fotografía editado pola Consellaría de Vivenda 
e Solo. Foi relator en seminarios e talleres de fotografía e xurado en concursos fotográficos. Seleccionado en numerosas 
ocasións en certames como o “Artes Plásticas da Deputación de Ourense”, o “GzCrea” da Xunta de Galiza, ou o “I Premio 
Artes Plásticas da Universidade de Castilla y La Mancha”. Foi director da Galería Sargadelos e actualmente traballa como 
free-lance en producións fotográficas, publicitarias e culturais. www.emociois.com
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