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Héctor Guzmán. Morelia Michoacán, México, 1968. Fotógrafo artista independente. Fotógrafo da revista 
Heavy Metal (México) de 1989 a 1991. Profesor de fotografía analóxica e dixital en México, (Centro de 
Capacitación Fotográfica, Academia de Artes Plásticas Arteum, galería Exén, Taller Libre de Fotografía Re-
tina, 1996-2004) e posteriormente na Asociación Fotográfica O Potiños do Carballiño. Foi laboratorista 
para distintos fotógrafos, principalmente na impresión e o revelado fino de branco e negro (2000-2004). 
Colaborador en traballo de investigación artística e de rexistro de obra, documentación e análises para Ri-
cardo Pérez Escamilla e o MUNAL (Museo Nacional de Arte, México DF), de 2001 a 2004. Foi fundador 
en 2000 na cidade de México do Taller Libre de Fotografía Retina. Tomou parte en múltiples exposicións 
colectivas e individuais en México e España. Actualmente é presidente da Asociación Fotográfica O Poti-
ños e fotógrafo independente no Carballiño, onde reside. Apaixonado da fotografía e estudoso da técnica 
de laboratorio, investiga e experimenta con múltiples fórmulas e materiais fotosensibles. Considérase máis 
laboratorista que fotógrafo, e crea imaxes incluso con caixas de zapatos e papeis feitos a man e, seguindo 
vellas fórmulas, impresionando positivos coa luz do sol.

ESTAMPAS DUNHA ROMARÍA. Casa do Concello de Celanova do 2 ao 15 de novembro. 
Centro Cultura Popular Xaquín Lorenzo do 17 ao 30 de novembro. Fotografías premiadas no con-

curso convocado na edición de 2010 da Romaría Etnográfica Raigame, que se desenvolve cada ano o 
día 17 de maio, en Vilanova dos Infantes. Organiza o Concello de Celanova e o Centro da Cultura Popular 
Xaquín Lorenzo. Os premios desta edición foron: 1º premio, Héctor Guzmán con «Sen título»; 2º premio, 
Carmen Blanco con «Unha e outra vez»; 3º premio, José Izquierdo con «Costureiriña bonita». E tres ac-
césits para Luisa Cristina Falcón con «Pandereteiras», Juan Antonio Rúa con «Creación I» e María Álvarez 
Pérez con «Xogamos?».

DELICATESSEN. Casa da Cultura de Barbadás do 2 ao 30 de novembro. Cal é teu sabor favorito, 
doce ou salgado? E a túa textura? Nesta mostra o autor combina as dúas respostas en imaxes que 
representan alimentos frescos e agradabeis para o gosto dá vista. O sabor da mirada nun ensaio de 
formas simples e elementos sinxelos que ao misturarse crean gostos exóticos e apetitosos. Buscando a 
complicidade cos seus modelos, Héctor Guzmán, explora a frescura e espontaneidade deste exercicio, 
improvisando cunha variedade de elementos extraídos directamente da neveira, do froiteiro ou do estante 
do viño. «Delicatessen» é unha proposta de praceres sinxelos pero primixenios do ser humano.
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