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Finaliza unha etapa importante da fotografía galega nesta edi-

ción do Outono Fotográfico (OF). Un período fecundo de 29 

anos no que o festival foi medrando e madurando nos seus 

contidos e na súa proxección. E finaliza trala desaparición do 

seu principal creador e xestor, Benito Losada, un home cun 

perfil que o achega ao dinamizador de identidades na procura 

de implicacións e cambios sociais, perseguindo unha democra-

cia paticipativa, auténtica e progresiva. Todos estes principios 

da axitación sociocultural que aplicou, neste tempo, a través da 

ferramenta fotográfica (entre outras).

Algúns autores, comisarios e críticos de arte argumentan que 

na actualidade, diante do feito incontestable da aceptación da 

fotografía coma unha manifestación artística máis, a necesi-

dade de espazos e festivais específicos debera diluírse. Pero 

estamos nunha época de transformacións profundas, unha 

oportunidade de cambio á que o medio fotográfico, non só non 

é alleo, senón que pode considerarse case de xeito paradigmá-

tico. Isto ven dado pola introdución dos novos soportes (dixitais) 

para a escritura con luz (fotografía), que teñen revolucionado o 

escenario e as prácticas, tamén neste eido, dun xeito profundo 

e sumamente rápido. En palabras de Joan Foncuberta estamos 

diante dun novo elemento a engadir aos formulados por Empé-

docles (Arché), e así a vida estaría constituída en esencia pola 

“terra, o lume, a auga, o aire e a cibernética”, que no mundo 

fotográfico tradúcese nunha grande pandemia de cámaras, 

moitísimas en permanente dispoñibilidade (teléfonos móbiles), 

achegándonos progresivamente á formulación do «Homus 

fotográficus».

Afronta a fotografía esta etapa con grandes transformacións e 

unha investigación incesante para formular esta nova linguaxe 

na que as novas ferramentas que permiten o dominio da uni-

dade básica de información –o píxel- ou da cor, a transmisión e 

mil outonos máis
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difusión en tempo real, a accesibilidade das imaxes en 3D, as 

facilidades de edición ou a secuencialización do movemento... 

van ter un papel fundamental. A linguaxe apréndese coa prác-

tica e é precisa a existencia de contornos de intercambio e 

confrontación colectivos, se é que queremos establecer unha 

comunicación. Dispoñemos tras de todos estes anos de tra-

ballo, da fortaleza que nos dá a rede tecida entorno á especi-

ficidade deste medio, aquel salonismo de principios do século 

pasado tense transformado totalmente, sendo agora unha útil 

ferramenta para a evolución da fotografía contemporánea, im-

prescindible compañeira da xa todopoderosa rede electrónica 

(www.outonofotografico.com está presente na rede dende o 

ano 1998).  Festivais como o Fòrum Fotogràfic, PhotoEspaña, 

Revela, Encontros da Imagem, Fotoencuentros, Paris Photo, 

Entrefotos, Photo Phnom Penh...seguen avivando a actualidade 

con novas propostas e formatos, entre ás que o Outono Foto-

gráfico debe continuar sendo unha referencia.

Rastrexando identidades

A fotografía tamén recibiu inicialmente a denominación de es-

pello con memoria; diriamos nós que é máis que un espello, 

pois devolve a mirada sen inverter. En todo caso a arte é o 

espello no que mirarnos na busca da identidade, un indagar 

constante inherente ao ser humano, pero na procura non só 

da identidade individual senón tamén da grupal, da colectiva... 

nunha sucesión e superposición de círculos concéntricos que 

nos define e sitúa no mundo. 

Falamos pois da necesidade do retrato e dos retratistas, pero 

cunha visión ampla, como a do fotógrafo John Davis que, sendo 

un importante paisaxista, afirma que el só fai autorretratos, 

pois en cada fotografía vai implícita á súa visión, o seu xeito 

de pensar. Incluso os mundos inventados, imaxinados, entra-

rían tamén aquí a perfilar o autorretrato, da man da sorpresa 

e as metáforas. Esta visión individual achegase á realidade na 

evolución exponencial de miradas fotográficas da era dixital, 

hai xa tempo que John Berger afirma que «as demandas da vi-

sión moderna son incompatíbeis coa singularidade do punto de 

vista...» e «cada modo de individualidade está hoxe relacionado 

coa totalidade do mundo.» (2)

Vivimos tamén un tempo de lento renacer do asociacionismo 

entorno á fotografía, con agrupacións que avanzan cara ao pro-

fesional con novas propostas, retos e estratexias que marcan 

os frontes máis avanzados da fotografía contemporánea. 

Unha espectacular visión desta realidade foi comisariada por 

Claudi Carreras na Tabacalera de Lavapiés en Madrid no ano 

2010, exposición que seguía ao Encuentro de Colectivos Foto-

gráficos Euroamericanos (3) realizados en Soria e Madrid e nos 

que participaron vinte colectivos (Por España: Madrid: Nophoto 

e Blankpaper, Barcelona: Pandora e Ruido Photo, os catro moi 

profesionalizados) con fondos do Ministerio de Cultura e patro-

cinio privado (Epson) e nos que non houbo ningunha participa-

ción galega. 

Identificamos aquí unha debilidade, a pouca visibilidade exterior 

da fotografía galega, esta é unha liña de traballo na que se ten 

aplicado esforzos nas últimas edicións do OF, cun intercambio 

descentralizado con Can Basté en Barcelona, nunha experien-

cia moi positiva e que non fai máis que medrar. E identificamos 

tamén unha oportunidade, un camiño necesario, o da busca 
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de novas fontes de financiación, senda na que comezabamos 

a facer os primeiros contactos no verano de 2010, á procura 

de patrocinadores. 

Continuar o camiño

É pois oportuno continuar neste traballo de acción socio-

cultural a través da fotografía. O preciso é que a función do 

Outono Fotográfico continúe, abríndose agora unha etapa 

de renovación, aplicando o espírito de evolución, sen ficar 

estancado.

Seguindo a máis esa visión oriental das crises como épocas 

de oportunidade, é un momento que se pode aproveitar para 

abordar cambios non só na busca de patrocinadores ou patróns 

dunha Fundación Benito Losada que arranca o seu camiñar 

nestes días -dotará de sustento xurídico a organización do OF, 

entre outros proxectos-, senón tamén en contidos e organiza-

ción que o seu grao de madureza xa permite e que poderían ser: 

• A reestruturación do equipo de organización e xestión, im-

plementando tamén unha sección de comunicación (dirección, 

comisariado xeral, administración, equipo de comunicación, 

equipo loxístico...). 

• O fortalecemento dunha parte dos contidos expositivos con-

signándoos á produción propia (dentro dunha sección temá-

tica), sen descoidar ás producións achegadas por institucións 

e mantendo as editadas polxs propixs fotógrafxs, que sempre 

foron xs que realmente sustentaron a prolífica produción do OF. 

• A busca de novas alianzas baseadas no intercambio con 

outros festivais.

• O traballo máis intenso na proxección exterior dos valores 

fotográficos galegos. 

• A estruturación dunha oferta didáctica en combinación coas 

distintas escolas fotográficas do país e as universidades (Socio-

loxía, Educación, Belas Artes...) con cursos de curta duración 

impartidos por fotografxs de prestixio (workshops creativos), 

charlas, cursos técnicos... 

• Favorecer a toma do pulso á fotografía contemporánea (xor-

nadas de reflexión e diálogo entre os axentes implicados, me-

sas redondas...).

• Continuar e aumentar as actividades paralelas xa en marcha 

como “Noite de ronda” con safaris fotográficos en outras loca-

lizacións, encontros lomográficos ou estenopeicos, maratóns, 

proxeccións na rúa, actividades dirixidas aos máis novos... e 

a posibilidade, tan en boga, da presentación de portafolios a 

expertos (fotógrafos, curadores, galeristas, programadores...) 

para recibir os seus consellos e orientacións.

A partires dun pasado grande, un legado de 29 anos de Outono 

Fotográfico, xs fotografxs, asociacións e institucións galegas 

temos a oportunidade de definir os novos camiños da fotografía 

galega, só dependen de nós.
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