
imos de fotos
A Concellería de Xuventude do Concello de Ourense organiza, por cuarto ano consecutivo, unha ruta polos cafés e locais que 

colgan exposicións de xente nova, fotógrafos/as todos/as menores de 35 anos.:
Pablo Araújo, Daniel Gallego, Raquel Gil Riomao, Miguel González Anllo, Beatriz Moares González

Olalla de Nóvoa Rodríguez, Pallasos en Rebeldía, Fernando Sacó, Edgar Salazar e Aitor Uve Fernández

IMOS DE FOTOS conta con catálogo propio que podes solicitar ao visitar as exposicións nos seguintes locais:
Café Cultural Auriense, Entrepedras, Expresándote En el Pop Art, Trampitán, Café Turco

Café Cátedra, Faíscas, Mesón O Queixo, Café Pop Torgal e Cervecería O Moucho

O catálogo tamén está dispoñible na Concellería de Xuventude do Concello de Ourense, praza de San Martiño nº 2
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Pablo Araújo. Ourense,1983
Estudiou na EASD Antonio Faílde e continúa a súa formación con autores como Óscar Moli-
na, Valentín Vallhonrat, David Jiménez, Leo Simoes ou Matías Costa. Fotógrafo para diversas 
axencias e medios. Foi correspondente gráfico para a axencia Efe en Ourense e actualmente 
colabora con La Voz de Galicia. Compaxina o seu labor fotográfico no eido comercial como 
membro do colectivo NOLATIPICAFOTO, con proxectos de autor que el mesmo autoedita. 

MATERIA DE TESTAMENTO
Café Cultural Auriense do 2 ao 30 de novembro

Daniel Gallego. Ourense, 1988
Pegado a unha cámara dende neno, á idade de 19 anos diuse conta de que a fotografía era 
o seu. Tras un tempo experimentando, foi en 2008 no Festival Alternativo da Xuventude (FAX), 
seu primer festival de música, onde naceu o seu interese por retratar a música en vivo. En 
2010 comeza o Ciclo de Fotografía Artística na Escola de arte Antonio Faílde de Ourense. A 
súa obra céntrase no retrato musical de concertos. A través do seu obxectivo pasaron artistas 
da talla de Moby, Motorhead, Jonhy Winter, Ocean Colour Scene ou Wilco, entre outros. Levou 
tamén a cabo diversos traballos no mundo da publicidade. Traballou como fotógrafo oficial nas 
últimas edicións do Ourense Film Festival (OUFF). Participou en varias exposicións, como en 
Outono Fotográfico 2010. Foi o gañador do concurso Redescubre a cidade vella en 2011 
ou do concurso do décimo aniversario do Festival do Norte (FDN). Apareceron fotos súas en 
diversas webs e publicaron fotografías súas nos principais xornais de tirada galega, así como 
en revistas, como en Imaxen e Comunicación, que a finais de 2010 publicou unha ampla 
reportaxe fotográfica de catro páxinas co seu selo.

O MORRAZO
Entrepedras do 2 ao 30 de novembro

Raquel Gil Riomao. Ourense, 1981
Dende pequena tivo inquietudes artísticas, sobre todo relacionadas coa imaxe, pero non toma 
contacto directo coa fotografía ata o ano 1999. Comeza a súa andaina na Escola de Arte de 
Ourense onde realiza dous ciclos: Ilustración (1999-2001) e Fotografía artística (2001-2003). 
Despois destes e outros estudos comezou a empregar diversidade de cámaras, aprendendo 
e conseguindo maior destreza; deixouse levar pola rapidez de resultados que lle ofrecía o 
mundo dixital, no que agora se move. Exposicións: participación no Ourense en pé de foto do 
2004. 2005, Café cultural Auriense, Ourense (serigrafías). 2006, Le Suite, Vigo (estado pop do 
esquecemento). 2009, Velcro Bar, Barcelona (nostalgie). Participación no Outono fotográfico 
2009, Café Ollo Ledo, Ourense (The secret Life of Toys) e no Outono fotográfico 2010, Café 
Pop & Torgal, Ourense (Quadrophenia).

INTENTOS DE COLOR
Expresándote En el Pop Art do 2 ao 30 de novembro
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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
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Pallasos en Rebeldía é unha Asociación Cultural e de Cooperación Internacional que naceu 
precisamente en Chiapas no ano 2004 durante unha visita ás fervenzas do río Bascán no 
contexto da II Caravana de Pallasos aos Municipios Autónomos. Xa moito antes daquela, os 
colectivos «Augasquentes de Galicia» puxeron en marcha -desde mediados dos anos 90- 
viaxes solidarias ao territorio rebelde mexicano para medraren, individual e colectivamente, 
máis apegados á revolución indíxena, referente político destes colectivos. Así, membros de 
Coperactiva Cultural como Iván Prado, entre outros, non deixaron de desprazarse a Chiapas 
achegando solidariedade coas súas propostas artísticas centradas no clown e no humor. A 
risa galega como arma de defensa dun pobo e como idioma universal de entendemento e 
confraternidade co zapatismo chega cada ano aos «Caracoles» para apuntalar os alicerces da 
confraternidade nun intercambio de culturas e saberes.

PALLASOS EN REBELDÍA EN CHIAPAS
Faíscas do 2 ao 30 de novembro

Fernando Sacó. 1977 
Ésta é a miña terceira participación nesta exposición colectiva «Imos de Fotos» dentro do 
Outono Fotográfico. A maiores realicei outras exposicións de diferentes temáticas en diferentes 
salas da cidade, fotos para portadas de discos e carteis, reportaxes de voda, traballos por 
encargo a particulares e a portada da revista Auria no mes de maio deste ano.

GALICIA BAIXO A MIRADA DAS ESTRELAS
Mesón O Queixo do 2 ao 30 de novembro

Edgar Salazar. Ourense, 1989
Dende a infancia estivo ligado ao mundo da fotografía pero non se decataría de que é a 
súa paixón ata que no 2010 comezase a traballar como fotógrafo de discotecas na páxina 
Night-es.com (agora La-Night.com). Neste ano 2011 comezará os seus estudos de fotografía 
artística na E.A.S.D. Antonio Faílde. www.edgarsalazarfotografia.blogspot.com

ENTRE DÚAS TERRAS
Café Pop Torgal do 2 ao 30 de novembro

Aitor Uve Fernández. 1988
Estudante de Fotografía Artística na Escola de Arte e Superior de Deseño (EASD) Antonio 
Faílde de Ourense. A súa experiencia fotográfica baséase en camiñar, buscar ollos carismáticos 
e facelos falar. A súa aprendizaxe baséase en crer que para aprender a correr hai que saber 
camiñar, e para aprender a camiñar hai que caerse moitas veces, saber levantarse de bo ánimo 
e fixarse para non tropezar de novo coa mesma pedra.

RETRATaRTE
Cervecería O Moucho do 2 ao 30 de novembro


