
144

Hanna Jarzabek. Polonia, 1976. Terminou un Máster en Ciencias Políticas 
en Suíza, desde 2008 vive en Barcelona. Fotógrafa autodidacta, completou 
a súa educación realizando prácticas nun laboratorio branco e negro de fo-
tografía da arte,  «Actinic», en Xenebra e nun curso de fotografía en branco 
e negro na escola de Belas Artes de Xenebra. Desde 2007 dedícase en 
exclusiva á fotografía. Temas dos seus traballos fotográficos son vinculados 
en grande parte polos seus intereses socio-políticos. Realizou os seus primei-
ros proxectos fotográficos en Filipinas, Franxa de Gaza e Irán. Actualmente 
céntrase en problemáticas de discriminacións e en fallos de funcionamento 
de sociedades europeas. Tivo exposicións en Suíza, España e Polonia (entre 
outras, participou en exposición colectiva do Museo Nacional de Varsovia). 
O seu proxecto «Lesbianas e moito máis» foi seleccionado no Festival Fo-
tográfico de Cracovia (Polonia) e gañou a Bolsa do 11º Foró Fotográfico de 
Can Basté (Barcelona).

LESBIANAS E MOITO MÁIS. Museo Municipal de Ourense do 17 
de novembro ao 11 de decembro. Polonia promove con forza un modelo 
tradicional da familia e a homosexualidade é un sinónimo de enfermidade e 
desviación sexual. Postos á marxe da sociedade, os homosexuais sofren de 
discriminación individual, social e xurídica. As lesbianas, practicamente invisibles 
na vida pública, sofren un rexeitamento adicional por non cumprir o seu «papel 
natural de nais» no marco da familia tradicional. Con «Lesbianas e moito máis» 
quixen contar a historia destas mulleres, mostrando non só situacións típicas da 
vida cotiá, senón tamén a súa loita contra a homofobia, os seus intereses e o 
que –segundo elas mesmas– as define máis aló da súa orientación sexual. No 
proxecto participaron doce parellas lesbianas. Algunhas das persoas interesa-
das en participar inicialmente, decidiron retirase por temor ás posibles conse-
cuencias da súa «saída do armario» nas súas vidas familiares ou profesionais.
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