
outras exposicións
e actividades



166

O U T R A S  E X P O S I C I Ó N S

VI PREMIO MANUEL BLANCO PASCUAL
Galería Sargadelos do Barco de Valdeorras do 18 novembro ao 10 
de decembro
Fotografías sobre o patrimonio cultural de Valdeorras
O Instituto de Estudos Valdeorreses (IEV) presenta, por sexto ano consecu-
tivo, dentro do Outono Fotográfico, os resultados do concurso que convoca 
para honrar a memoria do fotógrafo barquense, desaparecido trala guerra 
civil, Manuel Blanco Pascual (Lleida, 1900 – Sigüeya, 1940), o que máis e 
mellor ten fotografado a vida social, o territorio e os elementos patrimoniais 
do Barco e a súa comarca entre 1915 e 1936. Serán expostas tanto as 
obras premiadas como as finalistas.

FALANDO EN PRATA
Liceo de Ourense do 31 de outubro ao 19 de novembro
Cando no Ateneo de Ourense estábamos a planificar a colaboración co Ou-
tono Fotográfico, xurdiu a idea de convocar a unha exposición colectiva a 
fotógrafos de toda España. A condición era que todas as fotos estiveran 
feitas con técnicas tradicionais ou históricas. De aí o título “Falando en prata”, 
o metal nobre, elemento fotosensible na fotografía tradicional.
Participan os seguintes autores: Arturo Canalda, Jon Etxebarrieta, Fermo de 
Luck, Luis Rodriguez, Antonio Delgado, Miguel  Pérez, Juan Carrasco, Màrius 
Ortiz, Juan Martí, Alberto Junoy, Andrés Victorero, Ricardo Garrido, Rafa Pa-
sadas, Alfonso Gorostiza, César Vita, Pablo González, Juanra Pérez, Rodrigo 
Herrero, Amador Díaz, Jordi Boada, Jesús Domínguez, Tomás Sobota, JJG 
Meizoso, JL Pajares, AM Garrido, Xesús Graña, Roberto Carbajo, Jesús 
Limárquez, José Poyatos, Alejandro Martell, Luis Rabanal, Juan Carrasco, 
Mariasun Lamarin, Nicolás Cancio, Antonio Molero, Jorge Benita, Ricardo 
Núñez e Lucía Chacón.

FOTO-POESÍA-MÓBIL 2011
Casa do Concello de Celanova do 17 ao 30 de novembro 
Unha selección das mellores imaxes do I Concurso de fotografías co teléfono 
móbil organizado pola Fundación Curros Enríquez e o Concello de Celanova. 
Este concurso ten como finalidade promover o coñecemento sobre a obra 
de Celso Emilio Ferreiro e as imaxes están inspiradas en varios poemas 
do autor.

GALICIA EN FOCO
Museo Municipal do 18 de novembro ao 11 de decembro 
22.ª edición deste certame de fotoxornalismo organizado polo Clube de 
Prensa de Ferrol co fin de promover e potenciar o labor profesional dos 
fotoxornalistas que exercen en Galicia. Un xurado composto por dous fotó-
grafos participantes e tres membros da organización elixirá a Foto do Ano, 
que será dada a coñecer no acto inaugural da exposición; será entre as 
obras dos fotógrafos que responderon á convocatoria con imaxes realizadas 
entre o 30 de setembro de 2010 e o 30 de setembro de 2011. Son imaxes 
que resumen un ano da prensa galega.
[Catálogo]

O TRABALLO INFANTIL EN BANGLADESH
Centro Cívico da Rúa Colón, Ourense, do 3 ao 17 de novembro
Fotografías de José Alfonso. Mostra cedida pola ONG Intervida. Estas foto-
grafías mostran a realidade na que vive a infancia de Dhaka, en Bangladesh, 
obrigada a traballar en condicións moi duras. Actualmente 215 millóns de 
nenos traballan en todo o mundo e máis da metade deles, 115 millóns, des-
empeñan traballos perigosos. A pobreza das súas familias empuxa a utilizar a 
man de obra de todos os seus membros para sobrevivir.

PASE(E)N E VEXAN
Casa da Xuventude de Ourense do 24 de novembro ao 15 de 
decembro
Os alumnos de segundo curso do ciclo superior de fotografía artística da 
Escola de Artes e Superior de Deseño Antonio Faílde convídanlles a dar un 
paseo polas rúas e os recunchos de Ourense para descubrir as intervencións 
que realizaron no espazo público.
Partindo das súas propias imaxes fotográficas cada alumno proponnos a 
través da súa mirada unha reflexión sobre os máis variados temas sen outra 
intención que formular algunhas cuestións no pensamento do espectador 
casual que non espera atoparse no seu camiño habitual algo que rompa coa 
súa rutina. Debido ao carácter efémero das intervencións serán documen-
tadas. Esta documentación será a que se poderá ver na sala, ademais dun 
plano indicativo dos lugares onde se realizaron as intervencións, para que o 
espectador que o desexe poida visitalos.

CONCURSO FOTOGRÁFICO CASA DA XUVENTUDE DE CHANTADA
Casa da Xuventude de Chantada do 29 de novembro ó 16 de 
decembro
Fotografías participantes no Concurso Fotográfico organizado pola Casa da 
Xuventude de Chantada.
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«VIAXANDO», I CONCURSO FOTOGRÁFICO COMPLEXO HOSPITA-
LARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE
Concurso fotográfico organizado polo Complexo Hospitalario Universitario de 
Ourense destinado á captación de fondos gráficos para a súa edición con 
fins expositivos, de humanización dos espazos comúns ou singulares do 
hospital, e en publicacións propias.
Esta iniciativa está destinada a colaborar na humanización dun espazo «alleo» 
e ás veces cargado de connotacións difíciles, tentando facer máis agradable 
o paso polo centro de pacientes e usuarios. Nela participaron profesionais 
con praza no centro que tiveron como referencia catro áreas temáticas: Pai-
saxe, Cor, Forma e Silencio. Na Exposición estará representada unha mostra 
do conxunto de traballos presentados.
A súa inclusión no marco do Outono Fotográfico responde á aspiración deste 
centro, fondamente ourensán, de vencellarse co pulso da cidade, e especial-
mente coas súas manifestacións artísticas e humanistas, con tanta tradición 
dentro do sector sanitario.
Organizan: Oficinas Municipais de Información Xuvenil de Baiona, Gondomar, 
Tomiño, Salceda de Caselas, A Guarda, O Rosal, O Porriño, e a Casa da 
Xuventude de Tui.
Poderán participar mozos e mozas de entre 12 e 35 anos.
A temática responderá  ao título do Certame «VIAXANDO».

C U R S O S

«MANEXO BÁSICO DE CÁMARA REFLEX»
Do 22 de outubro ao 17 de decembro, na sala multimedia do Concello  do 
Carballiño en horario de 10 a 13:30 h. e mesas redondas polo serán, con 
horario a determinar.

INICIACIÓN Á FOTOGRAFÍA DIXITAL
INICIACIÓN Á CÁMARA REFLEX DIXITAL
Luns, martes, xoves e venres de 20:00 a 22:00 h. na Casa da Cultura 
do Concello de Monforte.
Cursos impartidos por Jesús Rodríguez Montero.
Prazas limitadas.

OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA CREATIVA E INICIACIÓN Á EDICIÓN 
FOTOGRÁFICA
Casa da Xuventude de Ourense, martes 25 de novembro, xoves 3 
de novembro, martes 8, 15 e 22 de novmebro, de 18:30 a 21:30 h.
O Obradoiro fotográfico é unha actividade práctica para aprender a dominar 
a cámara, cultivar o ollo fotográfico, explotar o noso lado creativo e espertar 
a paixón pola fotografía. Non son precisos coñecementos previos nin equipo 
específico, so ganas de pasalo ben e de aprender xuntas-os. Traballo pre-
sencial e persoal on-line
Coordina e imparte: Víctor Barro.
Duración: 15 horas presenciais, divididas en 5 sesións de 3 horas, unha vez 
por semana en horario de tarde a convir.
Data límite de Inscrición até o 15 de outubro.
Prazas limitadas, máximo 15 persoas.
Custe: 50 euros por persoa.
Inscricións na Casa da Xuventude, no teléfono 988228500 ou no mail 
cxourense.traballo@xunta.es
Máis información en
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=262514700453959
http://fotosconletra.blogspot.com/p/oobradoiro.html

C O N C U R S O S

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA «FOTO-POESÍA-MÓBIL 2011»
Concurso de fotografías co móbil organizado pola Fundación Curros Enríquez 
e o Concello de Celanova.
Este concurso de fotografías co teléfono móbil ten como finalidade promover 
o coñecemento sobre a obra de Celso Emilio Ferreiro e as imaxes deberán 
estar inspiradas en varios poemas do autor (polo que se deberán indicar os 
versos que inspiran a imaxe): 
Poema 1: ‘Os meus amigos’ de Onde o mundo se chama Celanova
Poema 2: ‘O meu val’ de Onde o mundo se chama Celanova
Poema 3: ‘O estranxeiro’ de Onde o mundo se chama Celanova
Poema 4: ‘Ourense na lembranza’ amigos’ de Onde o mundo se chama 
Celanova
Poema 5: ‘Son un pasmón’ de Longa noite de pedra
Poema 6: ‘Doce outono’ de Viaxe ao País dos Ananos
Poderanse enviar non máis de 5 fotografías a través do e-mail ou en formato 
dixital ante do mes de novembro. 
Unha selección das mellores imaxes formará parte dunha mostra que se 
incluirá no Outono fotográfico

CONCURSO FOTOGRÁFICO CASA DA XUVENTUDE DE CHANTADA
Atenderá ás seguintes bases:
1. Poderán participar todas as persoas que o desexen.
2. Os traballos presentados serán inéditos e orixinais  en branco e negro 
ou cor
3. O tamaño das fotografias será como mínimo de 18x24 cm
4. O tema do concurso será libre, aínda que haberá un premio especial para 
a mellor fotografia que teña como tema as vivendas antigas, e o número 
de obras non excederá de catro nin baixará de dúas por autor. Cada foto 
deberá levar un título.
5. As obras enviaránse en sobre pechado baixo lema e incluirase plica co 
nome, apelidos, domicilio, teléfono e email do autor, dirixido a:
Outono Fotográfico
Casa da Xuventude de Chantada
Rúa Rosalía de Castro, 1
27500 Chantada (Lugo)
6. O prazo de admisión de fotografías remata o día 24 de novembro
7. Establécense os seguintes premios, que serán entregados nun acto que 
terá lugar nesta Casa da Xuventude no mes de decembro:
1º Premio: Cámara fotográfica dixital
2º Premio: Reprodutor portátil de DVD
3º Premio: Reproductor MP4
4º Premio: Trofeo á mellor fotografía sobre as vivendas antigas
8. O xurado estará composto por profesionais da fotografía, sendo o seu 
fallo inapelable.
9. As obras premiadas quedarán en poder da Casa da Xuventude que se 
reserva o dereito de publicalas sen  máis requisito que o de nomear ó seu 
autor.
10. As obras non premiadas poderán recollerse na Casa da Xuventude ata 
30 días despois de que remate a exposición, pasando ó seu poder as non 
retiradas.
11. A organización dará un trato esmerado ás obras, non responsabilizán-
dose dos desperfectos que poidan sufrir.
12. Para calquera outro aspecto non contemplado nestas bases estaráse ó 
que decida o xurado.
Organiza: CASA DA XUVENTUDE DE CHANTADA

CURSO DE FOTOGRAFÍA EN BRANCO E NEGRO
Casa da Xuventude de Chantada durante o mes de novembro. 
Inclue revelado de carretes e papel.
Imparte Camilo Lorenzana.

P R OX E C C I Ó N S

«PLAZA TOMADA» de Pedro Armestre.
Venres 18 de novembro, ás 20 horas, na praza de San Martiño.
Organiza Livraría Torga.

XIII SEMANA AUDIOVISUAL DO CLUBE ALPINO OURENSÁN
Auditorio Muncipal de Ourense, sala azul.
Organiza Clube Alpino Ourensán co Patrocinio especial da Fundación Floren-
cio Álvarez - María Teresa Esteban

Martes 22 de novembro ás 20:30 h.
«PERSEVERANCE» por Angel Barrio, Rubén Estévez e Ignacio Rafael.  
Na montaña o compoñente psicolóxico resulta vital para acadar o 
obxectivo marcado. A paciencia e a perseveranza resultan fundamen-
tais á hora de intentar a escalada da montaña máis alta do continente 
americano, o ACONCAGUA. Nesta proxección relátase o intento de 
ascensión do xigante andino por parte de tres socios do clube en 
xaneiro de 2011.

Mércores 23 de novembro ás 20:30 h.
«PERÚ, MOITO MÁIS QUE NEVADOS» por Ricardo Veiga Rial, Raimundo 
Fernández Calvo e Manuel Veiga Rial.
Percorrido por unha serie de escaladas efectuadas na «Cordilleira Branca» 
de Perú durante os meses de xullo e agosto de 2011.

Xoves 24 de novembro ás 20:30 h.
«BORNEO, A ILLA QUE RESULTOU ESTAR HABITADA» por Víctor Barro 
Casal.
Dende o parque nacional de BAKO aos 4100m do Monte KINABALU. 
Un percorrido pola Borneo dos pobos indíxenas que habitan a selva máis 
antiga do mundo. Un fío de vida a piques de desaparecer baixo o asfalto. 
Unha historia que pode tornar, mais non tornará soa. 

Venres 25 de novembro ás 20:30 h.
VIDEOCONFERENCIA DESDE SIDNEY (Australia): «VUVU: ESPELEOLOXÍA 
NO PARAÍSO» por Alan Warild.
Unha pequena historia de exploracións nas covas de Papúa Nova Guinea.  
Unha expedición a Papúa é moito mais que subir ao coche para unha fin 
de semana de boa espeleo. A illa de Nova Bretaña é una illa de contrastes: 
volcáns, bosques de chuvia, crocodilos, empresas forestais cortando todo 
o que poden, xente recen saída da idade de pedra con teléfonos celulares. 
Ás veces chegar á cova costa máis traballo que a cova en si mesmo pero 
ao final nunca defraudan. Galerías xigantes en roca branca con auga azul 
e cristalina e sobre todo pouco fría.

M E S  D O  L I B R O  D E  F O T O G R A F Í A

A Livraría Torga organiza os sábados 5, 12, 19 e 26 de novembro de 11.00 
a 14.00 h. na Rúa da Paz o Mercado do Libro fotográfico.

O U T R A S  A C T I V I D A D E S




