
Ronda: Acto de rondar a unha moza.
Rolda: Persoa ou grupo de persoas que fan un 
percorrido para vixiar un lugar e ver se todo está 
en orde. TAMÉN SE DI RONDA.

Desde o nacemento do Colectivo Violeta, aleitamos 
visibilizar o traballo artístico das mulleres.

E para sacar algo á luz, nada mellor que xunguir a 
idea da noite e a muller desde o obxectivo deste 
fato de fotógrafas de Ourense.

Esta é a nosa Noite de Ronda III, a montaxe au-
diovisual (Alba Vázquez) que xunta fotografías de 
Asun Adá, Soco A. Balvís, Eva Domínguez, Flora 
Fernández, Natalia Figueiras, Ana Iglesias, Natália 
G. Devesa, Elena Nieto Atanes, Teresa de la Paz 
Grande Taboada, Iolanda Rodríguez e  Alba Rubín, 
texto (Carlos Rafael), voz (Eva Moreiras) e música, 
neste Outono Fotográfico unha vez máis. 

noite de ronda 3.
castelo de con~ecementos

Organiza: Colectivo Violeta
Fotógrafas: Asun Adá, Soco A. Balvís, Eva Domínguez, Flora Fernández, Natalia Figueiras, 

Ana Iglesias, Natália G. Devesa, Elena Nieto Atanes, Teresa de la Paz Grande Taboada, 
Iolanda Rodríguez e Alba Rubín

Casa da Xuventude de Ourense do 21 ao 23 de novembro
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Alba Rubín, 1980
Estudo fotografía artística na Escola de Arte Antonio Faílde de 
Ourense.
Foi adquirindo coñecementos e experiencia gracias á realización 
de distintos cursos e talleres que abranguen temáticas tales como 
técnicas fotográficas, retoque ou incluso docencia.
Centrada agora na parte máis técnica da fotografía de moda, mo-
veuse ao longo da súa carreira profesional en importantes empre-
sas de ámbitos tan diversos como prensa, social ou publicitario.
Paricipou ademáis, en varias exposicións colectivas (“A escena 
en foco”, “En clave de Do” ou “Noite de Rolda”) e de maneira 
individual no marco da Miteu ou do propio Outono fotográfico.

Elena Nieto Atanes
Realizou cursos de doctorado da universidade de Vigo, o curso de Postgrado, universidade de Vigo 
«Animación e páxinas web con flashmx2004». Licenciatura en Belas Artes. Desde 2007 é profesora 
na Escola de Arte e Superior de deseño Antonio Faílde de Ourense. Participou nas exposicións 
Colectiva no Club Náutico de Aguete, Marín, (1990); Colectiva de Artistas Galegos, Sala BBV, Vigo 
e Colectiva de Gravado, Aula de Cultura, Pontevedra. (1991); Individual, Studio 34, Ourense; Co-
lectiva Sala de Cultura, Pontevedra (1992); II Exposición Itinerante A.G.G., Castelo de Soutomaior, 
Pontevedra; «El Presente como un acontecimiento a tener en cuenta», Galería Volter, Ourense. «19 
D 19», Sala Caja de Pontevedra, «1ª  Promoción», Facultade de Belas Artes, Pontevedra; «Que se 
esconde detrás do Abstracto?», Studio 34, Ourense: «Galería Faustino», Chaves, Portugal (1995). 
Ten obra en fondos das galerías Marisa Marimón, Volter e Visol, Ourense.

Iolanda Rodríguez
Defínome “coleccionista de emocións” dende 
que teño recordos. Anónima ata o momento 
presente donde decido mostrar e compartir os 
meus instantes en forma de imaxes, presentando 
una exposición cun resumo da miña obra no mes 
xullo en “Casaxou” Ourense.  En setembro no 
salón de actos da Prisión de Pereiro de Aguiar. 
Son membro da comunidade de fotógrafos inter-
nacional Fotocommunity. As miñas preferencias 
dentro da fotografía son os abstractos que resul-
tan da combinación entre luz tempo velocidade 
e movemento convertidos en espazos, e tamén 
as persoas cos seus sentimentos en relación coa 
vida e os objectos.
O tema, conceptual. Pretende ser un resumo da 
Noite na que están sumidas algúnhas mulleres ao 
longo da súa vida; Sometemento Tristura Soedade 

Complexos... Medos, anacos que fan 
a súa vida unha noite eterna con máis 
pesádellas que soños.

Teresa de la Paz Grande Taboada 
 [ v e r  p á x i n a  1 3 6 ]


