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Miguel González Anllo. 1985
Fotógrafo freelance especializado en tours virtuais, graduouse en Fotografía Artística na Escola 
de Arte Antonio Faílde de Ourense e fixo diversos cursos especializados, tanto de fotografía 
como de vídeo. Realizou diversas exposicións en diferentes bares da cidade de Ourense e 
participou no Outono Fotográfico 2009 coa serie Trangallada no café Pop Torgal.

Ó LÍMITE DA REALIDADE
Trampitán do 2 ao 30 de novembro

Beatriz Moares González. Cambados, 1983
C.S. Fotografía Artística na Escola de Deseño e Arte Antonio Faílde, en Ourense (2007-2009).
Artes Plásticas na rama do debuxo, óleo, e obradoiro de barro, escaiola e madeira. Manexo de 
programas de deseño fotográfico e rama de audiovisuais. Exposicións colectivas (analóxico e 
dixital): Tema libre (Ribadavia, 2008), «Agroecoloxía» (Ourense, 2009), «Concentración mo-
tera» (Ourense, 2009). Exposicións individuais: «San Vicente do Mar» (O Grove, 2009), «Viven-
cias» (Ourense, 2009), «15 días» (Cambados, 2010). Participación na curtametraxe La noticia, 
colaboración entre E.A.S.D. Antonio Faílde e Complexo Hospitalario Hospital Piñor de Ourense 
(2009). Participación no libro da Asociación Teenses 100 Mulleres Galegas Artistas Emerxen-
tes (2010). Reportaxes e traballos fotográficos por libre dende o ano 2007 até a actualidade.

ESPAZO-TEMPO
Café Turco do 2 ao 30 de novembro

Olalla de Nóvoa Rodríguez. Ourense,1977
Comeza a súa andaina realizando os estudos de Técnico especialista na realización e elabora-
ción de programas e medios audiovisuais, no centro de Imaxe e Son de Bemposta en Ourense 
no ano 2000. E como técnico medio en laboratorio de imaxe na escola de Imaxe e Son de 
Vigo no ano 2001. Realiza distintos cursos: Fotografía práctica e de revelado en branco e 
negro na Casa da Xuventude de Ourense. Xornalismo fotográfico na escola de Imaxe e Son 
Marcote en Vigo. Retoque fotográfico e tratamento de imaxes no centro FORGA da Conselleria 
de Muller e Xuventude. Traballos como freelance na realización de tomas de estudio, exteriores, 
retratos, reportaxes e publicidade. No ano 2010 realiza unha exposición fotográfica no café-
bar Trampitán sobre os cans da canceira municipal-Progape (protectora de perros e gatos 
de Ourense) e no Outono Fotográfico a exposición «unha ollada aos anos 50». Imparte un 
curso de iniciación á fotografía na asociación de veciños de Castro de Beiro durante o curso 
2010-2011.

O CIRCO, MONDO MARABILLOSO
Café Cátedra do 2 ao 30 de novembro


