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ESPELLOS. Galería Volter do 28 de outubro ao 28 de novembro. «Espellos é unha revisión da 
exposición Aparencias realizada en Caldas de Reis no ano 2010. Pódese resumir en ver pasar o tempo 
desde a paciencia dunha cadeira, quedarse, como unha árbore, á beira do río. O encantamento do real 
pode suceder ante unha pedra, unha montaña, a neve, un/ha mesmo/a... cada detalle parécese a unha 
fiestra porque abre e reflicte algo daquela primeira natureza. A duración da mirada parécese ao recordo 
do contacto: superficies pétreas ou cristalinas representan as máscaras do mundo físico, espellos nos 
que mirarse, aparencias que poden enganar ou non pero que non é necesario xulgar. Dúbidas que non 
disipan todas as manifestacións nas que a existencia das cousas se atopa, fai vínculo e encadra paisaxes 
de condensación.» Vanesa Díaz

Juan Adrio e Vanesa Díaz. Traballan xuntos dende o ano 2010.
Juan Adrio. [ v e r  p á x i n a  s e g u i n t e ]

Vanesa Díaz Otero. 1975. Licenciada en Belas Artes na especialidade de escultura (Universidade de 
Vigo). Expuxo na Bienal de Vilanova de Cerveira (Portugal, 2007), III Mostra Internacional Interferencia 
(Barcelona, 2006), Diferentes Museum Kloster Asbach (Alemaña, 2006), Cleaning the house, CGAC 
(Santiago de Compostela, 2002), entre outros. Actualmente é profesora da Escola Superior de Deseño 
Pablo Picasso (A Coruña) e traballa na tese doutoral. É colaboradora habitual da revista de arte e cultura 
contemporánea Artnotes. Publicou textos en diversos catálogos e revistas especializadas.

Espellos
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A MIRADA FRAGMENTADA. Galería Volter do 1 de decembro ao 20 de xaneiro. «O collage, o 
pathwork, o mosaico, son procedementos que teñen en común o efecto acumulación e fragmentación, e 
serven ao fotógrafo Juan Adrio para xogar ironicamente coa idea de actualidade como superficie, como 
imaxe que se reproduce a si mesma. A pulsión escópica, o panóptico (Foucault), o sistema das aparencias 
(Baudrillard), definen unha cultura da recepción, na cal o suxeito é incapaz de dixerir os procesos globais 
as 24 horas e séntese acosado a tempo real por acontecementos intercambiables producidos en e por 
un labirinto dixital... A posición do espectador, determinada pola insaciabilidade e a urxencia, 
resulta pornográfica, política, ética e esteticamente, porque esgota o desexo onde pretende 
provocalo.» Vanesa Díaz

Juan Adrio. 1971. Licenciado en Belas Artes na Facultade de Pontevedra, é profesor de Fotografía 
Artística na Escola Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense desde o ano 1999. Expón regularmente 
desde o ano 1999, destacando as súas últimas exposicións individuais na Galería Volter de Ourense en 
novembro de 2008, na Galería Art Window de Barcelona en outubro de 2007 e na Galería A Suite de 
Barcelona en 2005, así como en diferentes exposicións colectivas como a da Galería Ágora 3 de Sitges 
en febreiro de 2008, na Marmara Faculty of Fine Arts en xaneiro de 2008 e Arte en Pontevedra V en 
2006. A súa obra está presente entre outras no Salón d’art de Barcelona -BART- en outubro de 2008, 
na Feira Internacional de Arte Contemporánea de Strasbourg en 2007 e na Feira Internacional de Arte 
Contemporánea de Marbella en 2006.

«La primavera 

está hasta los 

cojones del Corte 

Inglés»
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Miguel Cabrera. Valencia, 1972. Licenciado en Belas Artes na Universidade de Granada, realizou dife-
rentes talleres con grandes mestres da fotografía, así como un máster sobre fotografía contemporánea en 
Amberes (Bélxica). Realiza as súas primeiras exposicións a mediados dos noventa, desde entón participou 
en diferentes mostras individuais e colectivas. Actualmente vive en Berlín onde a súa actividade artística 
está plenamente dedicada á realización de proxectos de carácter íntimo e reflexivo, compaxinándoos coa 
vinculación á fotografía publicitaria e de moda.

LA GRAN RECOLECCIÓN. Castelo de Santa Cruz de Oleiros, do 3 de novembro ao 8 de 
xaneiro. «A manipulación da natureza permítenos facela produtiva, rendible e acolledora. Pero isto non é 

[ P á x i n a  s e g u i n t e ]

Damisela china

RECUNCHOS DA CATEDRAL DE OURENSE. Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 3 ao 17 de 
novembro. Unha observación minuciosa dos pequenos detalles máis sinxelos da Catedral de Ourense. 
Trátase de darlle importancia a esas figuras que, dentro da magnitude da obra, acostuman escaparse da 
visión do visitante.

Manuel Blanco Guerra ‘Manolo CELTA’. Carballiño, 1945. Fotógrafo afeccionado. Autodidacta e socio 
fundador, nos anos oitenta, da Asociación Fotográfica O Potiños, de longa tradición na comarca do Carba-
lliño. Reside e traballa na vila do Arenteiro, onde participa activamente en tódalas manisfestacións culturais. 
A visión das cousas cercanas e os pequenos detalles son a súa principal pasión fotográfica.

Sen título

máis ca un desexo de controlar unha natureza que aínda é impredicible e sorprendentemente poderosa. 
Se no século XIX o invernadoiro lle permitiu ao cidadán escaparse da intensa vida urbana, a natureza 
artificial do século XXI nos protexe da devastadora degradación ecolóxica que estamos a provocar. O acto 
de representación da natureza significa basicamente a súa aniquilación. Pero tamén nos invita a imaxinar 
outra natureza que vai máis alá do coñecemento do ser humano. É fundamentalmente esta natureza 
artificial a que aparece nas imaxes do proxecto de José Eugenio Mañas e Mª José Fernández. Realizada 
coa colaboración de 58 artistas, nesta serie contemplamos espécimes vexetais catalogados como se foran 
parte da clasificación botánica de Lineo. Estas especies foron inventadas e son produto do xogo, e invitan 
a pensar na perpetua recombinación posible da natureza.» Daniel Canogar, 2009
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amósannos como a natureza, arquitectura e obxectos cotiáns, están impregnados de caprichosas formas 
xeométricas que lles confiren unha indiscutible e particular beleza. Unha mirada matemática formou parte da 
XVI Feira da Ciencia (Ribadeo). Exposición itinerante nos centros educativos da Xunta de Galicia (Cervo, A 
Coruña, Cangas, Lugo, Cambados, Vilalba, Malpica, Pontevedra, Pontenova, Viveiro, Ribadavia). «Unha mirada 
matemática» formou parte das exposicións temporais da Fundación Sotavento Galicia.

Nieves Díaz Fernández naceu en Asturias. Licenciouse en Matemáticas no ano 1981 na Universidade 
de Santiago de Compostela. Na actualidade dedícase á docencia na ensinanza pública en Galicia. Foi 
distinguida cunha mención especial pola súa imaxe «pedra nº 17» no portal de fotografía Deviant Art 
(September 2010 Resources).

UNHA MIRADA MATEMÁTICA. Casa do Escudo de Verín do 18 ao 30 de novembro. As 60 imaxes 
da exposición móstrannos as simetrías da natureza ao través do ollo fotográfico dunha mente matemática; 

Aproximación
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no seu certame: fotografías en cor con tema relacionado co mundo do viño e o seu contorno. Os premios, 
por valor de 3000 euros, foron esta edición para Antonio Pérez Rodríguez (1º premio), Mª Ángeles Cecilia 
Estornel (2º premio), Jesús García Otero (3º premio) e Miguel Gil Torrens (accésit).

Mª Ángeles Cecilia Estornel. Zaragoza, 1980. Afeccionada desde corta idade ao debuxo e á escultura, 
descubriu o mundo da fotografía grazas ao seu interese por viaxar. Totalmente autodidacta, busca sempre 
tomas que se salgan do habitual, orixinais e baixo un punto de vista diferente, baseándose en algo que une 
todas as súas afeccións, a creatividade e mais o entretemento.

15º CERTAME VIÑA DO CAMPO. Auditorio de Ourense, do 7 ao 27 de novembro. Por décimo 
quinto ano, as Bodegas Docampo, de Sampaio (Ribadavia), reúnen os premios e as obras seleccionadas 

«Copa»

2º premio

X V  C e r t a m e  V i ñ a 

d o  C a m p o
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habité ofrece compartir as vivencias doutro mundo que perviven e conflúen no noso. O tempo é tan relativo 
que nos achega á “materia viva” dun mundo mineral: a Anta de Axeitos (Ribeira), construída hai 6000 anos, 
para que a pedra siga a vivir  o seu ritual. O silencio, o lugar, a luz, a disposición das pedras motivaron 
unha nova visión. Da luz filtrada entre as pólas e da danza da sombra na pedra xorde o mundo antigo 
que quere dialogar connosco: coa cazadora primeira, muller salvaxe arelada –a Gardiana -, co cabalo ou 
o cervo atopamos a presenza viva e a maxia de tempos protohistóricos: o encontro do mundo habitado.

Inicialmente poeta en lingua francesa, a súa lingua materna, tamén experimenta desde a súa residencia 
na Galiza a escrita dunha obra directamente en galego. É traductor de poetas galegos ao francés (Miguel 
Anxo Fernán Vello, Manuel María, Uxío Novoneyra, Ánxeles Penas, Xosé Luis Méndez Ferrín, etc.). Tamén é 
traductor, man con man  con Dulce Fernández Graña, de obras francesas ao galego, entre as que destaca 
As palabras de Jean-Paul Sartre.

LE MONDE HABITÉ [fotopoesías]. Casa Museo María Pita, A Coruña, do 9 ao 30 de novembro. 
Nin ilustración de poesía, nin glosa de fotografías, senon máis unha vez un diálogo fluído entre Gustavo 
García Roig e François Davo que culmina nunha obra que se pode chamar de “fotopoesía”; Le monde 

Gustavo García Roig. Bos Aires, 1943. Fotógrafo afincado na Coruña desde o ano 2001. Con ampla 
experiencia en reportaxes non convencionais cun enfoque máxico/antropolóxico relacionados co mundo 
andino e agora de Galiza. Traballou na Editorial Abril/Rízzoli en foto-reportaxes en Bolivia, Perú, Ecuador, Co-
lombia, Chile e Arxentina. Viviu 15 anos en Perú onde realizou reportaxes, libros e vídeos relacionados coa 
arqueoloxía precolombiana; colaborou con María Reiche realizando series fotográficas como Los misterios 
de las Pampas de Nazca e outras relacionadas con Cuzco, Trujillo, Huaraz, Lima, etc. Realizou traballos para 

Sen título 

liñas aéreas, turismo alternativo e diversas entidades. Nas últimas exposicións na Galiza afondou nos ves-
tixios prehistóricos de dolmens, castros e arte rupestre. Expuxo en Bos Aires, Lima, Madrid, Valencia e Galiza.

François Davo. (Le Mans, Francia, 1966), licenciado en Letras e civilizacións ibero-americanas  pola 
Universidade da Sorbona, reside na Coruña desde o solsticio de verán do ano 2000. É profesor de francés 
no IES Afonso X O Sabio de Cambre. Como poeta gañou no ano 1993 o XIII premio Esquío de poesía. 
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TISTAS, amosan unha enorme proximidade ao feito artístico pois o feito de informar e criticar acerca das 
mostras que visitan, obrígalles a un profundo coñecemento do latexar artístico do contexto cultural. As 
súas críticas na prensa procuran un achegamento informativo e de pensamento de grande transcendencia 
para coñecer e reflexionar sobre as actividades artísticas que, decote, non teñen voceiros dabondo que 
informen da súa existencia. Ese diálogo crítico-artista resulta de enorme interese para xerar novas e 
orixinais sinerxías nos proxectos expostos na Sala Alterarte. Xosé Enrique Acuña, cunha dilatada traxectoria 
comisarial e editorial en A Nosa Terra e gran estudoso e fondo coñecedor da fotografía galega, 
ao escoller a Xulio Gil estanos a dicir que este é un deses imprescindíbeis fotógrafos galegos 
a reivindicar.» Xosé M. Buxán Bran

Xulio Gil, Ourense, 1954. Desde o ano 1976 desenvolve a súa creatividade fotográfica e publica diversos 
libros da súa obra. Expuxo en museos galegos e salas de exposicións en mostras individuais e colectivas. En 
2003 publica unha ampla visión da súa obra no libro Xulio Gil e coa Universidade de Vigo editou Olores e 
Sabores do Saber (2001) con textos de Carlos Casares. Mostra significativa foiTigres coma Cabalos (1990) 
editada como libro xunto a poesías de Xela Arias. Exposicións recentes foron «Retablos Esenciais» no Centro 
Social Caixanova de Vigo (2008) e «Retablos Entrometidos», no Pazo de Fonseca de Santiago (2009).

ESTADO CRÍTICO. DEZ COMISARIOS, DEZ ARTISTAS. Sala Alterarte do Campus de Ourense 
do 28 de novembro ao 20 de xaneiro. «Os críticos de arte de ESTADO CRÍTICO 1OCOMISARIOS10AR-

Capela do Arcos / 

Retablo Maior
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Luisa Lorenzo. Pousada, Maside, Ourense, 1965. 
Fotógrafa autodidacta na súa máis ampla expresión. 
Cursou en Ourense estudos de deseño con fins 
industriais, ramo da ouriveiría. Forma parte da Agru-
pación Fotográfica O Potiños do Carballiño. Leva 
realizadas exposicións en varios centros comarcais 
de Galicia, entre eles na Ulloa, Trives, Salnés, Tabei-
rós e no de Paradanta, asemade nos concellos do 
Carballiño, Leiro, Boborás, Piñor, Maside e no CHOU 
de Ourense. Participa por quinto ano consecutivo no 
Outono Fotográfico.

UN INTRE DO PRESENTE NO PASADO. Cen-
tro Sociocultural José Saramago de Vite. San-
tiago de Compostela, do 4 ao 30 de novembro
Unha serie de fotografías onde a autora amosa mun-
dos distintos unificados nunha mesma imaxe. Un 
chisco, un instante, uns segundos do que acontece 
neste mesmo momento ao pé do pasado que foi e 
aínda perdura. Un salto cuantitativo no tempo que 
nos obriga a pensar, en esencia é o paso do tempo 
que non perdoa. Foi para ben ou para mal??? 
Busca que cada quen interprete as fotografías ao 
seu xeito, que vexa as imaxes á súa maneira, xa que 
todos non vemos, nin sentimos, nin apreciamos, nin 
percibimos as mesmas cousas da mesma maneira.

Sen título
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Minia Martínez Seijas. Técnico 
superior en ilustración, licenciada en 
Belas Artes en orientación de debuxo, 
máster en ilustración e animación 
audiovisual. Autora de libros didác-
ticos, vídeo promocional. Directora 
de taller de gravado para nenos. 1º 
premio Concello de Brión 2006 e 
2010. Obra para exposicións de arte 
contemporáneo de Bilbao e Madrid 
(2010).

VIII CERTAME DE FOTOGRAFÍA 
DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 
Edificio Politécnico Campus de 
Ourense do 3 ao 18 de novembro
Traballos premiados e seleccionados 
neste certame: na modalidade Serie, 
o primeiro premio foi declarado de-
serto; Noelia Rodríguez, con «Natu-
raleza Couché» (accésit). Na modali-
dade Fotografía única, Minia Segunda 
Martínez con «Extraños paisajes II» (1º 
premio) e Diego Castedo con «Light 
drawing» (accésit).

«Extraños paisajes II»

1º premio

V I I I  C e r t a m e  d e  F o t o g r a f í a 

d a  U n i v e r s i d a d e  d e  V i g o
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Carolina Martínez Rodríguez. De formación autodidacta, comecei a 
andadura na fotografía baixo as ensinanzas de Jorge Meis. Posteriormente 
fundei con outros fotógrafos afeccionados a asociación fotográfica Grupo 
Bazán. A partires do ano 2000 estou bolsada nos cursos de verán do 
CIEC (Centro Internacional da Estampa Contemporánea de Betanzos), 
onde recibo clases de Omar Kessel, Peter Schneider, Eduardo Castro Bal 
entre outros. A partires do ano 2007 realizo diversos talleres dentro do fes-
tival Photoespaña con autores coma Isabel Muñoz, Ricky Dávila e Adriana 
Lestido. Dende comezos do ano 2009 tomo clases de arte, fotografía 
e cine na UDC (Universidade da Coruña) e no MACUF (Museo de Arte 
Contemporánea Unión Fenosa).

ÍTACA. Museo Municipal de Ourense, sala 1B, do 16 de novembro 
ao 11 de decembro. Breve soliloquio sobre a permanencia. Ítaca queda 
sempre no noso ser máis profundo, é o que somos. Conforma a nosa 
existencia e devir, a nosa topoloxía do amor e permanencia. Son as raíces 
que nos perseguen toda a vida. Nun intento de reconstrución e busca da 
miña propia esencia a través do espazo, comecei a fotografar todo aquilo 
que me resultaba propio e íntimo. Pouco a pouco fun reconstruíndo a miña 
arqueoloxía emocional, ao través dos lugares nos que habitou a miña ne-
nez. Nos que na miña busca insaciable, sempre acompañáronme retina en 
man como lugar-refuxio, e que dunha forma onírica ao través das imaxes, 
foron condensando o meu arraigo á Terra; á casa matriz, na cal as nosas 
pegadas son as gretas na pedra do tempo, son as lembranzas prendidas 
do peito; os baleiros habitados de esquecemento.

Sen título
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Jessica Mato Bello ‘Gesico’. Carballo, 1990. Unha promesa nova no campo da fotografía en Galicia. 
Participante en varias exposicións colectivas, enfróntase da man da Fundación Cum Laude, promotora de 
novo valores, á súa primeira mostra individual.

CORPOS. Centro Cultural Deputación Ourense, sala 0, do 4 ao 20 de novembro. A frescura, 
orixinalidade e bo facer desde a innovación son as claves da súa obra. A cor é outro dato destacado no 
seu traballo que busca baixo o título de «CORPOS» a conxunción de tres magnitudes: «CHAPA E PINTURA» 
reflexión estética; «ADAPTACIÓN HUMANA» cambio e sociedade e «CORPO E ESPAZO» transformación e 
mimetismo, pivotando sobre a muller como eixe central.

Sen título
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O u t o n o OUTONO. Ollo ledo, Ourense, do 2 ao 16 de novembro. Serie realizada no ano 2007 como continua-
ción de «Sólidos nós» que abordaba o tema da identidade e a fraxilidade da súa construción, baseándose 
na herdanza (raíces) e na experiencia (camiño). Esta nova serie reflexiona sobre a transcendencia á vida, 
o legado. Inédita até hoxe, tiña como título provisorio o de «Recollendo o outono» e ficou no saco dos 
proxectos como storyboard dun vídeo artístico. A súa presentación nesta edición do Outono Fotográfico 
parece pertinente como unha homenaxe, un agradecemento aos centos de iniciativas «escritas» polo 
amigo Benito Losada nas follas da súa vida e que constitúen o seu legado, un legado inabarcable que entre 
todos deberiamos recoller e traballar para garantir a súa transcendencia.

Xacobe Meléndrez Fassbender. Galego nacido en 1963 en Tegucigalpa (Honduras), trasládase dous 
años despois a Galicia, terra paterna, onde reside dende entón. Autodidacta, mantense en contacto per-
manente coa fotografía contemporánea e asiste a workshops con destacados fotógrafos: Ed Kashi, Chema 
Madoz, Joan Foncuberta, Chema Conesa, Paco Salinas, Arianna Rinaldo, Daniel Canogar... Dende o ano 
2000 expón regularmente -máis de 50 exposicións tanto individuais como colectivas, nacionais e inter-
nacionais- e participa como ponente en distintos eventos fotográficos. Forma parte do colectivo «arTeu, 
arte+sociedade», que busca novos camiños para a comunicación artística, comisariando, ademais, nume-
rosas convocatorias artísticas. Nos últimos anos ten colaborado activamente na coordinación do Outono 
Fotográfico, baixo a dirección de Benito Losada. www.xacobe.tk  www.arteu.es
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María Moldes Suárez, Negreira, 1984. Diplomada en Estudos Avanzados. Programa de doctorado in-
terdepartamental Modos de conocimiento na práctica artística contemporánea da Universidade de Vigo. 
Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas e en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Membro do 
colectivo artístico LIBA. Participante en numerosas exposicións (Sala Alterarte, 2010. Casa Galega da 
Cultura de Vigo, Performance para o Festival dos Abrazos, Santiago de Compostela, Sala X de Pontevedra, 
2009 etc.). Gañadora de varios premios de pintura e fotografía.

IV CONCURSO FOTOGRÁFICO ROSA PONS FÁBREGAS. No salón de plenos do Concello de 
Parada de Sil do 18 de novembro ao 2 de decembro

«Over my skin I»

1 º  p r e m i o

I V  C o n c u r s o 

F o t o g r á f i c o  R o s a 

P o n s  F á b r e g a s
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Sagrario Moreno González de la Aleja ‘YAYO’. Albacete, 1964. Licen-
ciada en Belas Artes pola Facultade de San Carlos (Valencia), na especia-
lidade de escultura. Realizou diferentes exposicións individuais e participou 
en diferentes mostras colectivas no Ateneo de Albacete, Sala Caja Castilla-
La Mancha, Colexio de Arquitectos de Albacete, o Palau de la Música de 
Valencia, entre outros lugares. A súa obra foi seleccionada en varios certa-
mes como o XI Salón de Primavera de Valencia ou Premio de Artes Plásticas 
Ciudad de Albacete. Actualmente compaxina a súa actividade artística coa 
docencia no Instituto Julio Rey Pastor de Albacete.

LA GRAN RECOLECCIÓN. No Castelo de Santa Cruz de Oleiros, do 
3 de novembro ao 8 de xaneiro

[ v e r  p á x i n a  8 4 ]

[ P á x i n a  a n t e r i o r ]

Xeranio tintado

Natalia Nogueira Uzal. Ames, 1981. Farmacéutica de formación e 
profesión. «A miña afección pola fotografía comeza sendo nena coa miña 
primeira cámara fotográfica. Esta afección que comeza de forma casual e 
autodidacta, incrementarase debido ao meu interese polo mundo da moda, 
o cine e a publicidade, o que fai que centre o meu interese neste campo da 
fotografía, participando finalmente de forma profesional en diversos proxec-
tos de fotografía de moda e publicidade.»

O MEU CAMIÑO A COMPOSTELA. Asociación Xuvenil Amencer, 
do 2 ao 30 de novembro. Galiza segue facendo o Camiño... O Camiño 
de Santiago contribuíu a definir e situar o noso país no mundo desde hai 
séculos. Mais, desde unha perspectiva persoal, unha das características do 
Camiño que máis nos gusta é que quere ser unha experiencia íntima e 
enriquecedora, resultando moi diferente para cada persoa que o percorre; 
ninguén o pode describir ben se non acode ás sensacións, ás reflexións e 
aos sentimentos que este lle motivou. Ao través deste concurso propúxose 
que, mediante unha fotografía, se amosara cal é o significado que se lle 
dá ao Camiño de Santiago. Non importa de onde se ven nin cales son os 
motivos; quérese que se nos axude a dar ao mundo unha visión, o máis 
ampla posible, dos moitos camiños que existen no Camiño. Continuade 
compartindo o Camiño!

Chegada de luz e cor
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A ESTRUTURA DO CAOS. Café Cultural Roi Xordo, Allariz, do 1 ao 30 de novembro. Todo caos 
leva consigo certa orde. Edward Lorens inventou a teoría do caos aló polos anos 60. Estuda fenómenos 
que parecen acontecer ao azar pero que teñen un elemento de regularidade que pode describirse ma-
tematicamente. Ven dicir que algúns acontecementos podían semellar desconectados pero co tempo 
aparece un patrón. «A estrutura do caos» é unha exposición que tenta descubrir esa singularidade do caos, 
ofrecendo ao espectador a posibilidade de contemplar visualmente como a matemática muda en arte.

Román Nóvoa Pérez. Estudou fotografía artística na Escola de Arte Antonio Faílde de Ourense. Participou 
en talleres de fotógrafos de prestixio como David Jiménez, Pedro Etura e Xoán Piñón. Foi finalista en varios 
certames fotográficos, tanto no ámbito autonómico como no nacional: no Concurso Nacional de Fotografía 
«Mundo Rural» (2009-2010), no concurso da Romaría Raigame 2010 e no Concurso Nacional «Tus 
rincones favoritos 2009» –exposta na Casa Encendida (Madrid)–; obtivo ademais unha mención honorífica 
no I Concurso de Fotografía Nocturna Snappybook. Gañador do concurso «Mundos Diminutos 2010» da 
revista National Geographic. Gañador do Iº Certame de Fotografía «O mundo do viño en Valdeorras». Hoxe 
en día ten en marcha unha iniciativa empresarial «IMAXINARTE fotografía» no Concello de Allariz (Ourense).

Sen título
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Aiskoa Pérez Alonso. 1986. Licenciada en Historia de Arte na UPV (Univer-
sidad del País Vasco), Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño. Gráfica 
Publicitaria na Escola de Arte de Vitoria-Gasteiz e Fotografía na escola de 
Artes e Oficios de Vitoria-Gasteiz. Hai fotos súas en varias publicacións e ten 
varios premios no ámbito autonómico.

FOTÓGRAFOS DA «SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA». Casa do 
Concello de Leiro do 2 ao 30 de novembro. Esta é unha exposición de 
fotografías na que o tema principal ben puidera ser a falta de tema. A Socie-
dade Fotográfica Alavesa/Arabako Argazkilaritza Elkartea (SFA/AAE) é un lu-
gar de Fotografía que pode comprender no seu interior temas, sen que estes 
prevalezan sobre o medio en si mesmo, ou contra si mesmo. A nosa querida 
asociación acolle con igual entusiasmo toda visión que parta da Fotografía, 
independentemente da súa xénese material e/ou conceptual. A intención é 
sinxela: dar a coñecer unha pequena porción do traballo individual dos nosos 
e nosas socias que, ao exhibirse en conxunto, se converte en esforzo colec-
tivo. Só hai un tema que conta, e é o máis grande de todos: a Fotografía. 
Fotografías de Aiskoa Pérez Alonso, Aitor López de Audikana, Antonio García 
Ruiz, Aurelio Blanco Pereira, Francisco Ignacio Sarabia López, Diego Onda-
rra Múgica, Iban Ruiz de Gauna, Isidro Lázaro Mateos, Jabi Soto Madrazo, 
Javi Barrio, Javier Martín Martín, Javier Soto Reolo, José Antonio Camacho 
Rodríguez Sáenz de Ugarte, Rafael Aiastui, Roberto García Fernández, Rocío 
López Fernández, sergio Celada Alzola, Sonia Seco, Yolanda Martínez García.

Sen título
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Rubén Perez Novo. Narón, A Coruña, 1977. «Descubrín a miña afición á fotografía polo ano 2005 e 
desde entón fun e sigo formándome dunha forma totalmente autodidacta aínda que asistín a varios cursos. 
Especializado en fotografía de natureza, especialmente en macro durante a primavera - verán e fotografía 
conceptual e creativa durante o inverno.
Intento plasmar situacións non cotiás ou que a simple vista nos pasan desapercibidas no día a día pero 
sobre todo busco gozar o máximo posible mentres fago fotos.»

21 CERTAME FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE 2011. Casa da Xuventude do 26 de outu-
bro ao 22 de novembro. [ v e r  p á x i n a  6 5 ]
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AS NOITES NA FEIRA SON MÁXICAS. Cadomoki, Ourense, do 7 ao 30 de novembro. Fascínannos 
miles de luces en movemento e apárvannos estridentes reclamos, música, xente que ri. A miña exposición 
quere recrear ese ambiente mirando todo o que brilla cos ollos ilusionados dos nenos, recollendo os cheiros 
de garrapiñadas e algodón de azucre. Sabemos que nuns días todo desaparecerá: as luces apagaranse, os 
feirantes recollerán os seus trastes e todos volveremos ás nosas pequenas vidas... pero até entón...

CAMIÑANDO NA CIDADE. Café Isaac, Ourense, do 7 ao 30 de novembro. Camiñando na cidade calquera 
día, a calquera hora. É sorprendente cantas escenas perderíamonos se os nosos ollos non estivesen 
atentos. Algunhas veces cotiás, simpáticas ou rechamantes. Todas irrepetibles e algunha vez inesquecibles.

Merce Rancaño. Lugo, 1964. Licenciada en Medicina, especialista en Oftalmoloxía cuns cuantos anos de 
exercicio profesional, durante os que realicei diversas exposicións en cafés e librarías así como pequenas 
colaboracións con revistas, bastante esporádicas. Ultimamente empecei a dedicarme profesionalmente 
á fotografía, colaborando de forma continuada con revistas de maior tirada: Trasluz lukus e Eco revista 
do eixo atlántico e realizando outros traballos como axendas, directorios, fotografía para páxinas web, 
catálogos, etc. Tamén fun convidada a expor en varias salas: en 2009: Molduarte, Cedeira; Raskeler, Vigo; 
Sala Uxío Novoneira do Concello de Lugo; Sala Juana Francés do Concello de Madrid. En 2010: Salga 
Liceo do Concello de Betanzos; Exposición colectiva na sede do INAP en Madrid; Espazo aberto da escola 
de negocios INGAFOR de Vigo e Concello de Betanzos, sala Liceo en 2011. fotosdemerce.blogspot.com

Sen título
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producidos polas sombras dunhas copas de viño embebidas da luz solar invernal nas que tentei captar 
a plasticidade do obxecto evidenciado na miña retina e no que nalgunha das imaxes se pode apreciar 
o «lacrimear» do viño, e outras amosan mutantes brillos e transparencias en constante movemento polo 
efecto dos raios solares sobre os compoñentes etílicos esvarando polo interior dos recipientes de cristal 
humedecidos polo líquido elemento, a súa excelencia, o viño.

Xosé Rañó. Vilagarcía de Arousa. Fotógrafo. Numerosos premios de fotografía. Exposicións en Douarne-
nez 2000 (Bretaña), na XI Bienal de Arte de Vilanova de Cerveira (2001), Mostra Luso-Galaica de Arte 
Contemporánea (2002, Chaves), Encontro de Embarcacións Tradicionais Bueu (2002 e 2003), Outono 
Fotográfico (2004), Xornadas de Cultura Marítima. Festa da Dorna (Ribeira). Desde 2007 realiza estudos 
no Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa na especialidade de guitarra clásica.

GLASSES. Lizarrán, Ourense, do 2 ao 30 de novembro. Glasses, un dos meus últimos traballos 
fotográficos relacionado expresamente co mundo do viño, é un estudio in situ dos reflexos escintilantes 

«Glasses VIII»



103

de Aragón, Guadalajara (2008), Capela Madalena, Arzúa (2007). Talleres con Karen Knoor (Photoespaña 
2008), Rapháell Dallaporta (Rencontres de Arles de la Photographie 2005), Chistian Boltanski (CGAC 
1996).

MARABILLAS DO RíO. Centro Cultural Fernando Casas e Novoa de Oroso do 2 ao 30 de nov-
embro. Marabillas, son seres moi extraordinarios e admirables que habitan os ríos. Viven na desorientación 
espacial dun mundo carente de forma, mergulladas na iridescente luz da auga, plana ou revolta, 
profunda ou especular.

Belén Rodríguez Pazo. Melide, 1963. Licenciada en Ciencias da Información, UCM (1994). Titulada 
en Fotografía Artística Artes e Oficios (2004). Estudante de Historia da Arte, USC. (2005). Seleccionada 
«Atlanticas Colectivas», Fotonoviembre 2011, Tenerife. Primeiro premio fotografía líquidos, «Asociación 
Fotográfica Enfoques» (2011). Primeiro premio «Unha ollada a Oroso», seleccionada «I Certamen Ruth Ma-
tilda Anderson» (2010). Colectivas: «Contrarios», Centro cultural Fernando casas Novoa, Sigüeiro, Oroso. 
«Ontmoetingen», Museum Rosmolen –Zeddam, Holanda (2011). «Ruth Matilda Anderson» (USC), Aula 
Caixa Galicia, Compostela, Biblioteca Intercentros, Lugo (2010). «Colours Fields» Galería Montsequi, Ma-
drid. «Transmutaciones», centro La Asunción, Diputación Albacete. «Valores fotográficos 2009» Albacete. 
Individuais: «ouroimaxia», centros socioculturais de compostela (2009), «lumiereimaxia» Museo de Molina 

Marabilla ouro
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PAISAXES TRANSFERIDOS. Centro Comarcal de Terra de Caldelas do 2 ao 30 de novembro. 
A obra céntrase na Comarca de Caldelas e Ribeira Sacra, sobre fotografías realizadas durante os meses 
pasados, e consiste na transferencia de imaxes fotográficas sobre diferentes soportes e texturas, obtidas 
por medio de presión e disolventes. O desenvolvemento de cada unha das pezas divídese nas seguintes 
fases: realización das imaxes fotográficas que, xa impresas sobre papel, podan ser transferilas a outro 
soporte ríxido sobre o que previamente se aplicaron imprimacións con características diferentes. Unha 
vez transferidas e fixadas as imaxes sobre o novo soporte, ráianse e asáltanse mediante medios físicos, 
retócanse e complétanse con cor ou collage.

Ana María Sánchez Calzada. Ponferrada, 1968. Estudou Belas Artes na especialidade de pintura en 
Salamanca e a especialidade de Restauración en Granada. Ao terminar os estudos, compaxinou a súa 
vida laboral con facer exposicións e presentarse a certames de artes plásticas co traballo de restauradora 
de obras de arte e obra civil durante nove anos aproximadamente. Actualmente reside en Santiago de 
Compostela. Decidiu retomar o proceso creativo, con pezas executadas a partir de fotografías tomadas 
estes últimos anos, en coordinación cos coñecementos sobre materiais e técnicas adquiridos durante a 
súa experiencia como restauradora de obras de arte durante estes 17 anos.

Sen título
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obxectos inanimados e persoas como manchas borrosas que se asemellan máis a unha pintura. Por iso se 
contemplamos unha fotografía dun suxeito borroso ou movido a nosa mente intenta asociar esta imaxe a 
algo que xa coñecemos. Entón é cando aplicamos por ecorregamento a esa imaxe borrosa un cualificativo 
ou un estereotipo cultural. Grazas á perfección da técnica ao gusto pola hiperrealidade dáse tamén o 
fenómeno contrario unha volta ás imaxes imperfectas. O borroso como eloxio do movemento, do infinito 
como xénese da propia fotografía e da arte. As persoas que se dedican a crear imaxes saben o importante 
que son a vista e a calidade de percibir as formas cos ollos entornados.

Andrea Valado Díaz. Licenciada en Belas Artes, Facultade de Pontevedra, Especialidade Audiovisuais. 
Máster en Educación artística para Secundaria, Ciclos e ensinanza de Idiomas. Membro do Colectivo 
Artístico METT03.04 con exposicións no Centro Comarcal do Barco de Valdeorras (setembro 2011) e no 
Centro Comarcal de Carballiño (outubro 2011). Anteriormente en maio do ano 2009 exposición colectiva 
«Miradas» no Liceo de Marín (Pontevedra).

NÍTIDO-BORROSO. Hall da Biblioteca do Campus de Ourense do 1 ao 16 de no vembro. A 
visión do ser humano é astigmática, en tanto que a nosa vista observa do xeral ao concreto, percibindo 

Sen título
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Lupe Vázquez. A Coruña, 1978. Estudante de fotografía na Escola de Imaxe e Son da 
Coruña. De profesión proxectista de interiores, na actualidade compaxino este traballo cos 
estudos. O meu interese pola arquitectura, o deseño gráfico e a arte lévame a iniciarme no 
mundo da fotografía, experimentar coas imaxes e mesturar diferentes técnicas. Realicei 
talleres de collage e curtametraxe, recentemente participei no proxecto «Pescadería Foto-
gráfica» coordinado polo fotógrafo Gabriel Tizón.

XEITOS DE OLLAR. Castelo de Maceda do 2 ao 30 de novembro. Son unha serie 
de 27 fotografías tomadas en diferentes puntos da cidade de Barcelona na que trato de 
mostrar outros xeitos de ollar. Unhas son olladas ao movemento da cidade e outras ao 
movemento do estático, do que permanece...

Sen título
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Maria Vernet 1MUJER, 1979. Graduada en Artes aplicadas e Oficios especializada en Pin-
tura Mural no ano 2000. Licenciada en Belas Artes na Universidade de Barcelona en xuño 
de 2006, tendo realizado o último ano de carreira na UCM de Madrid tras conseguir unha 
bolsa a tal efecto. Na Universidade focaliza os seus estudos na fotografía e na escultura. 
En Madrid, ten un programa de radio no Círculo de Bellas Artes, Radio Círculo. O programa 
de índole experimental e a creación artística chamouse «Un hombre y Una mujer». Tamén 
durante ese mesmo período realizou diversas performances (STRIPART 2005, CREA 2005, 
REMOR 2006, RAI 2006, PUENTES SONOROS 2008, BOPART 2008, Librería Central del 
Raval. Barcelona 2009).

«La fuerza»

TAROT. Centro Penitenciario de Pereiro Aguiar do 2 ao 15 de novembro. Dende o 
Taller de Fotografía elaboráronse cámaras estenopeicas a partir de caixa de zapatos e unha 
lata de refresco, co soporte fotográfico de negativo de grande formato. Todo o proceso, rea-
lizado polos internos participantes do TALLER DE FOTOGRAFÍA do Centro Penitenciario de 
Lledoners. Este primeiro paso despertou a posibilidade de realizar un proxecto ambicioso: 
producir as cartas do Tarot. Tanto o atrezzo, como a escenografía escollida realizáronse de 
forma totalmente artesanal e imaxinativa dándolle vida aos recursos mínimos autorizados 
para traballar dentro dun Centro Penitenciario: cartón, tempera, pano e moita imaxinación, 
fixérono posible. No momento de capturar cada imaxe, cada carta, respirábase no improvi-
sado estudio un momento máxico de inspirada realización, xerado –ademais– pola espera 
que demanda a captura analóxica sobre a inmediatez da dixital. Unha vez superada a emo-
ción de facer fotos fronte a una caixa de zapatos repetíase a acción ante a cámara dixital, 
coa tecnoloxía do século XXI, para despois ser post-producida nos ordenadores. Desde a 
preparación dos químicos necesarios tanto para o revelado como para o positivado en Van 
Dike e Cianotipias, pasando polas copias en pano, a inclusión dos números, os marcos e a 
copia final de cada negativo fíxose no Taller de Fotografía, permitindo realizar un interesante 
percorrido polo proceso artístico da fotografía, experimentando diferentes momentos da súa 
evolución. Isto, que levou varias semanas de traballo permitiu que un dos participantes do 
taller afirmara: «Xamais pensara que a fotografía me daría tanta liberdade». Un concepto 
tópico a primeira vista, pero inmensamente motivador para os que teñen por diante cada día 
que afrontar un sentimento tan devastador como a perda da liberdade.
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ENTRE TEMPO E PAREDE. Ollo Ledo, Ourense, do 18 ao 30 de novembro. Un proxecto articu-
lado dende o obxectivo de tres fotógrafas. Tres visións dun espazo, tres miradas que rexistran un baleiro 
impalpable inferindo presenza á ausencia, memoria e legado deses muros a través dun lento proceso 
de transformación que nos conecta co pasado dándoo un novo futuro. O espazo de estar convértese en 
arquivo de memoria e vivencias que escapan do presente illándonos nunha dimensión atemporal. Lugares 
baleiros, figuras imaxinadas que se perden neles, pasos ausentes que nos remiten a tempos pasados, 
fragmentos invisibles que debuxan unha ponte, que tecen o fío sutil que conecta o que non vemos, aínda 
que intuímos, co real, facéndonos tomar consciencia do presente. O visible como fronteira tanxible do que 
teme ver máis alá nesa viaxe ao esquecemento. A realidade e a ilusión desa casa-memoria como metáfora 

Paula Cabaleiro. Cangas do Morrazo, 1986. Licenciada en 
Belas Artes pola Universidade de Vigo no 2009, tamén estudou 
o Máster en Arte, Museoloxía e Crítica contemporánea na USC. 
Artista multidisciplinar e membro fundadora do colectivo artístico 
20 65, co que realiza múltiples exposicións en España e Portugal. 
Comisaria da exposición colectiva «Que ves cando me ves?» en 
Santiago de Compostela, proxecto subvencionado polo Instituto 
da Muller; colaborou no equipo de produción da Bienal de Pon-
tevedra do 2010, na Feira Espazo Atlántico (2010, 2011) e no 
departamento de Didáctica do MACUF. Participa no I Encontro de 
Artistas Novos Cidade da Cultura; expón na Rede Museística de 
Lugo no proxecto «Arte de ser muller nun mundo por compartir 
3.0», e na mostra colectiva itinerante «Camiños en Feminino». 
www.paulacabaleiro.blogspot.com

Paz Vicente. San Esteban de Gormaz, Soria, 1968. Reside en 
Santiago de Compostela. Licenciada en Belas Artes, especialidade 
Artes da Imaxe, pola U. C. de Madrid, tamén  estudou o C.A.P. na 
UCM e o Máster en Arte, Museoloxía e Crítica contemporánea na 
Universidade de Santiago de Compostela. Fundadora do colectivo 
artístico 20 65, co que realiza múltiples exposicións en España 
e Portugal. Fixo as exposicións individuais «Dualidade» (Aiema, 
Santiago de Compostela, 2011) «XeoGraphias» (Espai fotografic 
Can Basté. 11 forum fotografic off. Barcelona, 2010 e na galería 
El Cuarto Simpático de Madrid, 2010), «Grafías del alma» (no 
CSC de Vite, Santiago de Compostela, 2009 e na Galería Catarsis 
de Madrid, 2008), «expresión.es» (Carballiño, Outono Fotográfico 
2009), «EnSoñaciones» (Arte & Arte Gallery de Madrid, 2006) e 
«Fotografías» (Galería Soñarte de Madrid, 2006). Participou ade-
mais en numerosas mostras colectivas tanto en España coma en 
Italia, Portugal, Países Baixos e Xapón. www.pazvicente.es

Silvia Capelo. Bienne, Suiza 1985. Licenciada en Belas Artes na 
especialidade Debuxo/Pintura pola Universidade de Vigo (2004-
2009) e Máster en Arte, Museoloxía e Crítica Contemporánea pola 
USC (2010). Participou como voluntaria en Proxecto Edición no 
Pazo da Cultura de Pontevedra (2006) e na montaxe de Espacio 
Atlántico de Vigo (2010). Realizou diferentes cursos de anima-
ción e deseño web e tamén un curso de xilografía con Manuel 
Vilariño na Fundación CIEC, Betanzos (2007). Membro fundadora 
do colectivo artístico 20 65, co que realiza múltiples exposicións 
en España e Portugal. Exposicións individuais en «A Tanda», Vigo 
(2007) e «A Propia Pel» na Casa de Cultura de Negreira e no 
Sociocomunitario de A Baña. Como colectivas cabe destacar 
«Desdebuxos», Sala X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra 
(2005), Certame Fotográfico Rías Baixas de Pontevedra (2008), 
ArtXove de Pontedeume (2009 e 2010) e «¿Qué ves cando me 
ves?», Casa das Asociacións, Santiago de Compostela (2011).  
www.silviacapelo.blogspot.com

Sen título do onte, como referencia dun lugar, uns obxectos que a habitaban e se foron transformando, desituando 
e resituando, ao perder esa calor humana que as posuía e infería vida. Así, a través da súa mirada, Paula 
Cabaleiro, Silvia Capelo e Paz Vicente transfiren o seu particular visión envorcando nela as súas vivencias, 
orixes e recordos para construír unha historia secuencial que puido ser.


