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Partido de balon-

cesto no campo da 

Academia Dequidt 

do Barco de Val-

deorras, c 1957

equipo acadou todos os campionatos provinciais. Logo, ao formarse as ligas, en 1960, xoga coa elite 
do baloncesto galego. Os mellores equipos de Santiago, Vigo, Ferrol, A Coruña, Lugo e Ourense tiñan 
enormes dificultades para puntuar nos seus desprazamentos ao Barco. Crease unha certa épica de David 
contra Goliat naqueles memorábeis partidos, seguidos por uns seareiros entregados e que foron lugar de 
encontro e convivencia para varias xeracións de mozos e mozas do Barco.

GRANDES MOMENTOS DO BALONCESTO NO BARCO (1949-1990). No Centro Comarcal de 
Valdeorras - Casa de Río Cigüeño do 31 outubro ao 30 novembro
Recompilación de fotografías antigas. O baloncesto aínda era incipiente en España cando en 1949 co-
meza a practicarse no Barco. Da man de Julián Trincado, enxeñeiro de Saltos do Sil, formouse o primeiro 
Club Baloncesto Barco que xogaba no patio de terra da Academia Dequidt. Entre 1951 e 1957 este 
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OS ÚLTIMOS DÍAS DE SULUKULE. Biblioteca do Castrillón, A Coruña, do 9 ao 30 de novembro
Situado no centro de Estambul, no distrito de Fatih, Sulukule é un dos asentamentos xitanos máis antigos do 
mundo. O barrio é ademais coñecido en Turquía por ser un foco cultural de referencia para a comunidade xitana, 
centro de formación de músicos e cantaores. Pero en 2007, tras coñecerse a designación de Estambul como 
capital da cultura europea 2010, o destino de Sulukule cambia drasticamente ao verse afectado por un Plan de 
Renovación Urbana, que prevé a demolición íntegra do barrio. A totalidade de veciños, uns 3.500, pasan a estar 
afectados baixo ameaza de desaloxo. A deconstrución do barrio lévase a cabo durante os seguintes 
dous anos e medio, desembocando na demolición do barrio enteiro co conseguinte éxodo masivo 
de centos de familias de etnia Rom. Séculos de cultura e tradición xitana foron erradicados de raíz.

Joan Alvado. Altea, 1979. Reside en Barcelona desde 2005. Gradúase como enxeñeiro informático na 
Universitat Politècnica de València. Autodidacta, até que en 2006 cursa estudos de fotografía xeral na School 
of Visual Culture de Helsinki (Finlandia). En Barcelona profundiza na linguaxe de fotoreportaxe con estudos 
en RUIDO e Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). Desde 2008 traballa en proxectos de fotogra-
fía documental centrados en Estambul e no Kurdistán. Algúns dos seus traballos mostráronse en espazos 
como la Fira de Barcelona –dentro do certame Sonimag–, o fórum fotográfico de Can Basté (Barcelona) 
ou o Festival de fotoxornalismo Visa pour l’Image en Perpiñán (Francia). Complementa a súa formación 
fotográfica con talleres de edición gráfica, procesado dixital e linguaxe de autor. Actualmente colabora como 
fotógrafo en diversos medios de comunicación e publicacións sociais en Barcelona, Madrid e Turquía.

Sen título
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María Álvarez Sanmartín. San Pedro de Eume, 1961. Fotógrafa de formación autodidacta que realizou 
diversas exposicións por distintos puntos da xeografía galega.

PAISAXES DA MEMORIA. Concello de Boborás do 2 ao 30 de novembro. A obra «Paisaxes da 
memoria» supón unha viaxe interior ao través de diferentes espazos e culturas. Unha visión na que se 
funden realidades dispares, un percorrido por pequenos instantes de tempo e a súa persistencia na nosa 
memoria. Soños, emocións, vivencias, coñecemento, momentos, silencios, interpretacións. Nada máis. Os 
rostros como paisaxes, secuencias de emocións, sucos de pasado, asubíos no aire, como voces, como 
expresións das nosas vidas.

«Sombrillas»



113

Anderson quen, por encargo da Hispanic Society of América, viaxou por toda Galicia entre 1924 e 1926 
con obxecto de documentar exhaustivamente diferentes aspectos da vida cotiá galega. Anderson perco-
rreu innumerables aldeas, vilas e cidades e tomou unhas cinco mil fotografías de igrexas, embarcacións 
ou carruaxes, vistas urbanas, persoas exercendo diferentes profesións,... no que constitúe una fonte de 
coñecemento etnográfico de incalculable valor. Anos máis tarde este material resultoulle fundamental para 
a realización do seu libro Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña, editado en 1939 pola 
Hispanic Society. Os comisarios da exposición, Miguel Anxo Seixas e Patrick Lenaghan, levaron 
a cabo un profundo labor de investigación nos arquivos da Hispanic Society of América para 
seleccionar as que forman parte desta exposición.

Ruth Matilda Anderson. Nebraska (1893-1983). Iniciouse na fotografía grazas ao seu pai, Alfred Theodore 
Anderson, quen dirixía un estudio en Kearney. Despois de formarse como profesora, trasladouse a Nueva 
York e estudou na Clarence White School of Photography, onde se graduou en 1919. En 1921 comezou a 
traballar na Hispanic Society of America, onde pasou o resto da súa carreira profesional, primeiro como fotó-
grafa e despois como conservadora de traxes. Durante os anos vinte, Anderson viaxou cinco veces a España.

UNHA MIRADA DE ANTANO. FOTOGRAFÍAS DE RUTH MATILDA ANDERSON EN GALICIA. 
Sala de Exposicións do Centro Social Novacaixagalicia de Ourense do 27 de outubro ao 8 de 
xaneiro. É a exposición máis completa dedicada até a data á fotógrafa norteamericana Ruth Matilda 

Feira. Porco nun 

carro, Betanzos 

(A Coruña), 16 de 

xaneiro de 1926
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Dolores A. Carretero Vaquer. Málaga, 1959. Estudou Deseño Gráfico na Escola de Arte de San Telmo 
de Málaga. O seu método de traballo é  crear unha historia visual.

DE LA ARENA AL SONIDO. Casa do Concello de Maside do 2 ao 30 de  novembro
Formúlase a realización dunha reportaxe, sobre algo cotián como é o son que emiten os crótalos de 
bronce. É un traballo artesanal que se realiza aplicando a técnica da fundición en area: constrúese un 
molde de area no que se virte o bronce, en estado líquido, para posteriormente pulir até conseguir o 
son desexado. É un traballo que require unha grande mestría, onde interveñen todos os sentidos. Moitas 
grazas, por permitirme compartir esta beleza artesanal.
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MULLERES. Centro Sociocultural Conxo, Santiago de Compostela, do 4 ao de 30 novembro. As 
mulleres marroquís, bér beres, e en xeral, as africanas, teñen tres trazos comúns: a invisibilidade que lles pre-
cede, xeradora da anulación da súa identidade e levada a cabo mediante a imposición dunha cultura arraigada 
ao máximo no paternalismo e a desigualdade do xénero. En segundo lugar, e novidoso, transmiten esperanza, 
que ven fomentada pola xuntanza paulatina de dous instrumentos de recente actualidade, a formación máis o 
acceso á información. E por último, en consecuencia do mercantilismo imperialista dominante, sofren os mes-
mos métodos de manipulación que palpamos en Occidente –construción desmesurada, subida 
do nivel de vida, publicidade e censura mediática–. Coa diferenza de se ver inmersas nunha pre-
cariedade provocada pola supremacía do capital xunto coa falta de ética das elites máis podentes.

Alba Colino Exposito. Carabanchel, Madrid, 1986. «Eu, Alba Colino Expósito, natural de Carabanchel, na 
capital do Estado, nacín hai un cuarto de século nunha familia coma outra calquera. O meu pai transmi-
tiume a capacidade da imaxe para narrar sen ter que utilizar outra cousa que unha Minolta analóxica máis 
un carrete. Emigrada hai tres anos a Galicia entendo a fotografía como un dos instrumentos máis impactan-
tes á hora de chamar a atención da xente, sempre cunha liña social claramente identificable. Na actualidade 
quédame un ano para recibir o meu diploma de Graduada en Comunicación Audiovisual pola facultade de 
Pontevedra. Agora teño que pensar para que podo usalo. Ao marxe do ámbito formativo traballo tanto a 
fotografía como o vídeo en canta situación me poda parecer de interese (xornalismo, ficción, etc etc), pois 
realmente é algo do que disfruto sen outra finalidade que a de mirar, captar e contar.

Esperanza
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Angel Cordero  Madrid, 1963. Desde 1988 traballa en Galiza no mundo da Imaxe e Son e especialmente 
na Fotografía. Licenciado en CC. da Información Rama Imaxe e Son pola Universidade Complutense de 
Madrid (1987). Foi profesor de Fotografía e Radio na Escola de Cine de Galicia en Ourense. Desde 1991 
é profesor na Escola de Imaxe e Son da Coruña, da que chegaría a ser director e Xefe de Estudos, obtendo 
en 2010 a cátedra na disciplina “Procesos e medios de comunicación”. Desde o principio imparte ensi-
nanzas fotográficas no Centro e colaboura con moitas entidades na organización de actividades, cursos, 
charlas, etc. en torno ao mundo da fotografía. Fundador da Asociación Cultural  AULA-K cuia actividade 
se centra no desenvolvemento e potenciación do audiovisual en Galiza, fundamentalmente a fotografía. 
Desde a súa inauguración até o día de hoxe, leva impatidos máis de 30 cursos en distintos niveis de 

Jorge aprendizaxe e especialización fotográfica. Tamén participou en varias exposicións colectivas da Asociación 
e na publicación Retratados, unha escolma de retratos feitos polos membros da Asociación desde  o seu 
inicio. Socio fundador de Ran Foto, xunto a Nacho Romero e Rodrigo Romano, empresa adicada á foto-
grafía profesional. Tameén realiza traballos de escaparatismo e moda, catálogos industriais, reportaxes...

Nacho Romero. Ourense, 1962. Licenciado en Xeografía e Historia, especialidade de Arte Moderna e 
Contemporánea pola USC (1993). A súa afección á fotografía comezou en 1979 dirixindo cursos e talleres 
en diversos colexios maiores universitarios e outras institucións en Santiago de Compostela. De formación 
autodidacta, comeza a súa andaina profesional como fotógrafo de prensa na Axencia Internacional de 
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Patio de fútbol 

con bóveda

Noticias Radial Press en 1983. Simultáneamente traballa como free-lance en diversas publicacións de ám-
bito galego e nacional. Imparte numerosos cursos como profesor de Tecnoloxías Audiovisuais no Instituto 
de Ciencias da Educación (I.C.E.) da USC. En 1997 incorpórase a traballar como profesor de técnicas e 
procedementos de imaxe e son na Escola de Imaxe e Son de A Coruña impartindo os módulos de  Imaxe 
Fotográfica, Medios Fotográficos e Audiovisuais, Xestión de Calidade do Procesado Fotográfico e Cine-
matográfico, Imaxe Audiovisual, Proxecto Integrado de Imaxe e Aplicacións Fotográficas. Socio fundador 
da empresa de servicios fotográficos Ran Foto, dedicada á fotografía industrial e publicitaria.Participou 
con éxito en numerosos concursos fotográficos, e en exposicións individuais e colectivas desde 1983.

PRISIÓN SEN PRESOS. PRESOS SEN PRISIÓN. Museo Municipal Ourense do 27 de outubro 
ao 13 de novembro. Unha ollada fotográfica ao estado e instalacións da Prisión Provincial de A Coruña 
xusto antes do seu peche e a sete dos seus últimos presos. Reflexión sobre a pegada do espazo carcerario 
coruñés nas persoas que a habitaron como internos. As lembranzas, palabras e expresións do seu vivir 
diario como presos, semellan (como nos seus retratos) a sombra que lles obstrúe na vida cotiá como 
persoas libres.
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institución e a Casa da Xuventude. Benito Losada foi quen de promover nesta provincia o interese pola 
fotografía como fenómeno social e cultural, interese que se extendeu ao resto do país complementando 
outras iniciativas desenvolvidas tempo atrás noutras cidades e vilas galegas. Para o Museo Etnolóxico 
Benito Losada foi un amigo e un colaborador particularmente sensible ao feito etnográfico e á dimensión 
etnoantropolóxica que nós lle outorgamos á fotografía.

A MIRADA DOS ESPAZOS. Museo Etnolóxico de Ribadavia a partir do 15 de novembro. A ex-
posición «A Mirada dos Espazos» constitúe un paso relevante que o Museo Etnolóxico dá na súa andaina 
polos terreos da imaxe e a fotografía. Logo das primeiras series expositivas de «Álbums para o Reencontro. 
Ribadavia e os Ribadavienses» e doutras publicacións editadas sobre o mundo da imaxe, pretendemos 
proxectar unha ollada etnolóxica máis sistemática sobre os espazos visibles da sociedade que a imaxe 
fotográfica mostra e, ás veces, oculta. Leva a exposición o subtítulo «Cara unha antropoloxía visual», de 
maneira que os autores e os seus obradoiros e os distintos ámbitos e temas aparezan reflectidos. 
É intención do Museo lembrar con esta Mostra a figura de Benito Losada, que motivou a participación 
dende hai anos do Museo no Outono Fotográfico e fixo posible unha relación fructífera entre a nosa 

Posto de Fundi-

cións Malingre. 

Foto Llanos. S.d.
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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 ]

Martín Debén Sánchez. Culleredo, A Coruña, 1961. Médico de Familia de profesión. Dedicación á fo-
tografía desde hai máis de 15 anos. Cursos e talleres recentes: fotografía profesional con Xoán Piñón e 
Beatriz Moreno (febreiro de 2008), Fotografía profesional con José María Mellado (novembro de 2008), 
Fotografía dixital en branco e negro con Gabriel Brau (xuño de 2009), Fotografía profesional con Manuel 
Lemos (marzo-abril de 2010). Concursos: seleccionado XIV Certame Fotografía Medio Ambiente do Ate-
neo Ferrolán (2004). Mención Especial do xurado no XVI Certame Fotografía Medio Ambiente do Ateneo 
Ferrolán (2006). 2º premio XXI Certame Fotografía Medio Ambiente do Ateneo Ferrolán (2011).

Volverás á terra

2 º  p r e m i o

2 1  C e r t a m e 

F o t o g r a f í a  d e  M e d i o 

A m b i e n t e  2 0 1 1

A t e n e o  f e r r o l á n
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José Luis Diz ‘J.L.Diz’. O Carballiño, Ourense, 1950. Con tan só 13 anos 
tivo a súa primeira cámara de fotos, unha Super Paxette alemá, e comezou a 
súa andaina no mundo da imaxe. Autodidacta por sistema, desenvolveuse no 
sector da foto afeccionada, ao tempo que participaba das actividades do Cine 
Clube Carballiño. Foi socio fundador da Agrupación Fotográfica O Potiños do 
Carballiño, onde desenvolve a maior parte da súa actividade fotográfica na 
organización e programación de actividades. Colaborou co periodista Xosé 
Manuel Rodríguez na montaxe da exposición retrospectiva «Imaxes do Car-
balliño» e no libro de fotografías O Carballiño 1869-1979, publicado pola 
Deputación de Ourense. Presentou fotos no Outono Fotográfico e participou 
das exposicións colectivas do grupo O Potiños. No ano 2009 expuxo na Casa 
do Curro de Monção (Portugal) e nos últimos anos gañou varios premios fo-
tográficos na Romaría Etnográfica Raigame. No ano 2010 recibiu a insiña de 
ouro das XOCIVIGA (Xornadas de Cine e Video en Galicia) e actualmente está 
adicado á recuperación de fotografías antigas da comarca de O Carballiño.

MANS. Casa da Cultura e Xuventude de Xinzo de Limia do 2 ao 30 de 
novembro. Baixo este título xenérico acóllense toda unha serie de fotografías 
que crean un universo unipersoal en torno ás mans humanas. Son mans que 
traballan, mandan, rezan, perdoan, tecen, descansan, tocan, senten, palpan, 
gobernan, acariñan, golpean, ...e toda unha morea de ocupacións que poñen 
de releve as diversas ocupacións das xentes do noso país.

Marcando surco
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Xaime Fandiño Penas. Licenciado en CC. da Información pola Universidade de Santiago de Compostela 
e Máster en Fotoxornalismo pola Universidade Autónoma de Barcelona. Completou a súa formación en 
Londres, na Saint Martin’s School of Art and Design. Actualmente traballa como fotógrafo free-lance, profe-
sor de fotografía e documentalista. Participou en diversas mostras colectivas e presentou o seu traballo en 
varias exposicións individuais: «Nuevos Sentidos del Mundo» no Alcázar de Toledo, «A realidade asolagada» 
en Madrid e Guadalajara e «Desexar o Mundo» no Museo do Pobo Galego. Realizou tamén diversas pezas 
audiovisuais, entre elas un documental sobre a situación dos indíxenas peruanos e bolivianos da Cordilleira 
dos Andes, e agora mesmo dirixe un documental, La tierra se nos estrecha, sobre a realidade cotiá dos 
palestinos en Cisxordania, en fase de postprodución.

DESEXAR O MUNDO. Liceo de Ourense do 2 ao 15 de novembro. Fronte a unha concepción 
da imaxe que esmorece na procura da realidade, da memoria e do compromiso, neste momento histórico 
de saturación tecnolóxica e informativa, esta colección de fotografías, (e cómpre dicir, de momentos 
intensamente vividos), procura combater a imaxe como ornamento e cerimonial. Recuperar a necesidade 
de entendemento, facérmonos conscientes da alteridade, do diferente e da dificultade de comprensión 
que nos formula e, porén, da  nosa propia identidade. Porque é a identidade a que nos define na historia, 
e nos proporciona o locus dende o cal pensarnos e relacionarnos.
Sería este traballo, por tanto, unha viaxe en fuga cara o sur. Unha alteración do discurso, unha releitura da 

xeopolítica perversa, ou mellor, unha inversión da xeopolítica na que a vida cobra sentido nese transcurso 
cotián do tempo como supervivencia. Condenados a sobrevivir nun mundo condenado a fracasar, que 
pensarán eles. E contra isto, un éxodo masivo. Un éxodo cognitivo que combata a teoría da historia única, 
lineal e confortábel. Nesta fuga urxente cara ese outro mundo posíbel, unha colección de fotografías, feitas 
polo fotoxornalista Xaime Fandiño en colaboración coa ONG FIDE, que percorren esa outra xeografía da 
América do Sur que se agocha trala cartografía do poder. Unha xeografía humana que amosa a dignidade 
indíxena das mulleres bolivianas que por vez primeira acceden á vida política baixo a lembranza de Bar-
tolina Sisa, lideresa indíxena do século XVIII brutalmente asasinada no seu combate cos conquistadores 
españois, ou os campesiños quechuas do altiplano, empeñados en sobrevivir furtivamente nesas chairas 
eternas onde a luz é tan clara que queima as sombras. Unha xeografía que viaxa a través dos Andes 
peruanos, dende Churcampa, onde a tradición do parto vertical convive cos últimos avances médicos até a 
Amazonía, fronteira última da vida salvaxe, onde rapaces e rapazas indíxenas loitan contra a discriminación 
na universidade. E chega a Centroamérica, ese recuncho de falar suaviño onde o silencio se confunde coa 
resignación, e loitan os ninguéns por un anaco de terra onde poder morrer. Unha colección de fotografías 
que pretende recuperar o valor do documentalismo fotográfico como lugar da identidade. Fuxir do conforto 
do humanitarismo, desa mirada condescendente que perpetúa a inxustiza da desigualdade, 
e converter a imaxe no antisouvenir. O fotográfico irrenunciabelmente vinculado á historia, á 
realidade e á súa capacidade de transformación. 

Parto vertical
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A MÁIS. Café Peñasco, O Carballiño, do 2 ao 30 de novembro. «A máis» foi un proxecto audiovisual 
que consistiu nun documental no que se reflectía o camiño dun grupo de rapaces discapacitados para 
gravar unha curta. Deste proxecto naceron o documental Facemos unha peli?, a curtametraxe Voces e 
esta exposición.

Rosa Gallego. Duisburg, 1971. Fotógrafa autodidacta, no 2009 entra na escola de Imaxe e Son da Co-
ruña para tentar facer da súa afección pola fotografía a súa profesión. Dende entón realizou varios traballos 
fotográficos como é a foto fixa nos audiovisuais JxJ, El capturado, Voces e Facemos unha peli?, participou 
na mostra fotográfica «Explora Callafel» e a reportaxe «APADAN: Un refugio bien entendido» para a revista 
Objetivo Solidario, a reportaxe sobre a obra de teatro «Pisados», e as reportaxes sobre as representacións 
das óperas «Il Puritani» e «La fille du régiment». Ademais participou como cámara en varios proxectos 
audiovisuais. A fotografía de Rosa Gallego é de marcado carácter social. Da escola dos reporteiros clásicos, 
as súas fotos teñen un alto contido emocional que lle gusta plasmar en branco e negro.

Sen título
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Fernando GarcÍa ‘Seadur’. Fotógrafo documentarista de Galicia con máis de 25 anos de traballo. Partici-
pou en diferentes publicacións para editoriais a nivel nacional. Entre outras, Las mejores fiestas de Galicia 
Everest 2005. É colaborador da revista Galegos, premiado e recoñecido en varios certames fotográficos 
nacionais e internacionais. Colaborador activo no Proxecto Ronsel. Leva participado en tres ocasións no 
Outono Fotográfico con diferentes exposicións. www.seadur.net

O ENTROIDO NA PEL. Casino do Carballiño do 2 ao 30 de novembro. Fernando García ‘Seadur’ 
e Roberto de la Torre. Os autores amosan ao público, baixo a súa visión artística, a maxia e a beleza 
propia do entroido galego máis coñecido, pero tamén amosan o entroido máis oculto e afastado, estraño 

e místico da nosa terra. Aldeas, vilas e lugares remotos que teñen no seu entroido a mellor forma de 
expresar a súa existencia, baseada en séculos de costumes ancestrais, ritos e crenzas, pero sobre todo, 
queren expresar a súa orixinalidade e reclamar para si un anaco de historia de Carnaval en Galicia. Estas 
xentes senten o entroido como o sentían os seus avós, cando lles contaban que de nenos facían o mesmo 
ritual, que caracterizaban un personaxe enmascarado, un meco, unha lardeira ou bailaban ao ritmo dun 
folión, coa mesma maxia e ilusión que fai que non se perda xamais, pero sobre todo, co mesmo espírito 
carnavalesco que durante séculos fixo desta festa pagá a máis importante do lugar ou polo 
menos a máis tradicional. Levan o entroido de xeracións en xeracións. Levan o entroido na 
alma, no corazón, na pel.

Peliqueiros
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Martín García Pérez. (Thupten Chophel). Vigo, 1967. Monxe Budista e Fotógrafo, 
empezou a disparar fotos cunha pequena máquina fotográfica aos 12 anos. A cámara 
foi a súa compañeira nos seus percorridos como montañeiro e alpinista durante moitos 
anos, proxectando as fotografías no seu clube de Montaña. No ano 1998 fai a súa 
primeira exposición de fotos en Corcubión, e logo continuarían máis de 40 exposicións 
de fotos por toda Galicia, ata hoxe en día. No ano 2007, co traballo fotográfico «De 
parapléxico a Construtor de Violíns», gaña o primeiro premio de fotografía de integra-
ción social organizado pola Caja de Ahorrros del Mediterráneo e a Fundación Alacalle.
com. Imparte con regularidade cursiños de fotografía en Vigo. www.shambalavigo.org

A OLLADA DUN MONXE BUDISTA. Casa do Escudo de Verín do 2 ao 16 de 
novembro. Esta exposición consta de 18 imaxes a cor, dende a perspectiva do autor, 
Monxe Budista e Fotógrafo. Foron tomadas en mosteiros budistas de India, España, e 
diferentes lugares do Indo-Tíbet. Algunhas fotos son da confección dunha alfombra de 
flores con símbolos budistas feitas na festa do Corpus de Ponteareas por unha delega-
ción Tibetana e tamén hai fotos a obras de arte budistas, como Mandalas e Divindades.

Sonam con paraugas
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Héctor Guzmán. Morelia Michoacán, México, 1968. Fotógrafo artista independente. Fotógrafo da revista 
Heavy Metal (México) de 1989 a 1991. Profesor de fotografía analóxica e dixital en México, (Centro de 
Capacitación Fotográfica, Academia de Artes Plásticas Arteum, galería Exén, Taller Libre de Fotografía Re-
tina, 1996-2004) e posteriormente na Asociación Fotográfica O Potiños do Carballiño. Foi laboratorista 
para distintos fotógrafos, principalmente na impresión e o revelado fino de branco e negro (2000-2004). 
Colaborador en traballo de investigación artística e de rexistro de obra, documentación e análises para Ri-
cardo Pérez Escamilla e o MUNAL (Museo Nacional de Arte, México DF), de 2001 a 2004. Foi fundador 
en 2000 na cidade de México do Taller Libre de Fotografía Retina. Tomou parte en múltiples exposicións 
colectivas e individuais en México e España. Actualmente é presidente da Asociación Fotográfica O Poti-
ños e fotógrafo independente no Carballiño, onde reside. Apaixonado da fotografía e estudoso da técnica 
de laboratorio, investiga e experimenta con múltiples fórmulas e materiais fotosensibles. Considérase máis 
laboratorista que fotógrafo, e crea imaxes incluso con caixas de zapatos e papeis feitos a man e, seguindo 
vellas fórmulas, impresionando positivos coa luz do sol.

ESTAMPAS DUNHA ROMARÍA. Casa do Concello de Celanova do 2 ao 15 de novembro. 
Centro Cultura Popular Xaquín Lorenzo do 17 ao 30 de novembro. Fotografías premiadas no con-

curso convocado na edición de 2010 da Romaría Etnográfica Raigame, que se desenvolve cada ano o 
día 17 de maio, en Vilanova dos Infantes. Organiza o Concello de Celanova e o Centro da Cultura Popular 
Xaquín Lorenzo. Os premios desta edición foron: 1º premio, Héctor Guzmán con «Sen título»; 2º premio, 
Carmen Blanco con «Unha e outra vez»; 3º premio, José Izquierdo con «Costureiriña bonita». E tres ac-
césits para Luisa Cristina Falcón con «Pandereteiras», Juan Antonio Rúa con «Creación I» e María Álvarez 
Pérez con «Xogamos?».

DELICATESSEN. Casa da Cultura de Barbadás do 2 ao 30 de novembro. Cal é teu sabor favorito, 
doce ou salgado? E a túa textura? Nesta mostra o autor combina as dúas respostas en imaxes que 
representan alimentos frescos e agradabeis para o gosto dá vista. O sabor da mirada nun ensaio de 
formas simples e elementos sinxelos que ao misturarse crean gostos exóticos e apetitosos. Buscando a 
complicidade cos seus modelos, Héctor Guzmán, explora a frescura e espontaneidade deste exercicio, 
improvisando cunha variedade de elementos extraídos directamente da neveira, do froiteiro ou do estante 
do viño. «Delicatessen» é unha proposta de praceres sinxelos pero primixenios do ser humano.

[ A r r i b a ]

Sen título

1º premio

E s t a m p a s 

d u n h a  R o m a r í a

[ A b a i x o ]

Sen título
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reais ou imaxinarias que tratan de amosar a súa visión, do seu ser e estar muller, e da súa situación no mun-
do. Fotografías de Alba Teresa Higuera Buitrago, Alejandra Rotondi, Alejandra Vega Rivera, Alice Iraola, Alicia 
Vizcarra, Amparo Garcia Laureano, Ana Belen Cantero Paz, Ana Laura Arratia Sandoval, Ana Ribeiro, Angela 
Ibañez, Angels Per Font, Ana Ribeiro, AnMo, Ann Deveria, Cecilia Rivera Vera, Cecilia Rivera Vera, Claudia 
Mellado Ñancupil, Claudia Salazar, Edith Mariela Castro Flores, Ela R que R, Eva Chica, Fabiana Navarro, 
Femenino Singular, Flor Fernandez Santamarina, Heriona de lo Periferico, La Diva, Laura Zurbriggen, Lizeth 
Arauz, Mª Eugenia Rodriguez Navas, Magda Paladino, Malules, Maria Elena Sancho, Maria José Villafañe, 
Marpa, Miriam R. Krüger, Noemi Pergament, Poramoralarte, Raquel Gociol, Rosa Montalvo Reinoso, Silvia 
Ester Pascual, Sonia Herrera Sanchez, Tamar Bolea Moreno, Violeta Marti, Ximena Riffo, Yahui, Racons.

Alice Iraola. Buenos Aires, Arxentina. Fotógrafa profesional. En 2010 participou nas exposicións colectivas 
«Bienal del bicentenario argentino», Chaco, Arxentina; «Muestra fotográfica», colectiva, Somormujo, Buenos 
Aires. Obra seleccionada no Concurso Fotográfico «Puertas al Cielo» da Asociación Amigos de la Recoleta.

MULLERES VISTAS POR MULLERES - UNHA MIRADA DE XÉNERO (VII Edición). Praza de 
Abastos núm. 1 de Ourense (Ocupando os propios postos de venda) do 25 de novembro (día 
contra a Violencia de Xénero) ao 15 de decembro. A mostra, cedida polo colectivo feminista Ciudad 
de Mujeres, está composta por 108 imaxes de 44 fotógrafas, de distintas partes do mundo, principalmente 
España e América Latina, onde a muller é protagonista dun lado e outro da cámara, e onde reflicten imaxes 

«Ofrenda al mar»
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en ARCO, ESTAMPA, Casa de América, Casa de Vacas, Metro de Madrid, Ayuntamiento de Pamplona, 
Museo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia... e en galerías privadas. www.sarajanini.com

CIDADE DE TOD@S FOGAR DE ALGÚNS? Edicicio de ferro do Campus de Ourense do 28 de 
outubro ao 30 de novembro. Exposición coordinada e comisariada por Médicos do Mundo, con foto-
grafías de Sara Janini, Salva Campillo e Enrique López-Tapia, textos de Almudena Ávalos e Iván Rodríguez. 
Nela móstrase a realidade dos sen fogar en catro cidades: Bilbao, Sevilla, Valencia e Vigo.

Sara Janini. Cádiz, 1970. Actualmente reside en Madrid. Comeza como fotógrafa freelance en 1999 
colaborando coa UNESCO na difusión dos Patrimonios da Humanidade e viaxando polo mundo para 
distintos medios de prensa. É membro de GEA PHOTOWORDS, organización de fotógrafos, xornalistas, 
escritores e cineastas, unidos co compromiso de crear unha fiestra ao mundo con mirada propia e res-
ponsable. Publicou as súas imaxes en El Mundo, Siete Leguas, Altaïr, Lonely Planet, National Geographic, 
ELLE, Woman, Marie Claire, GQ, Gentleman, Viajar, Paisajes, Viajeros, etc. e colabora para outras entidades 
e ONGs como La Fábrica, Amnistía Internacional, Médicos do Mundo, Focus on Women e Luces Rojas. 
Realizou exposicións sobre temas relacionados coa muller, minorías étnicas e outros aspectos solidarios 

Laura e Edu



128

Galicia Bos Aires e Entremiradas II Galicia Cuba. Colabora en publicacións periódicas galegas, do resto de 
España, Bos Aires, A Habana e Guadalajara-México.

2011 BLOkEO/reSistencia. Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña, do 23 de novembro ao 6 
de decembro. O pobo cubano segue a enfrontarse a un bloqueo económico sen precedentes no tempo, 
isto creou unha forte resistencia por unha situación inxusta ditada polos poderes económicos reinantes, 
contribuíndo así a unha reafirmación dos seus ideais pero a largueza no tempo tamén pode activar o 
búmerang do blocage read.

Maribel Longueira. A Coruña, 1951. Licenciada en Historia da Arte Contemporánea pola Universidade 
de Santiago de Compostela. Fixo os cursos de doutoramento sobre patrimonio e fotografía na U.N.E.D. 
Experta en xestión de Patrimonio e Bens Culturais pola Universidade da Coruña. Asistiu a talleres prácticos 
impartidos por Isabel Muñoz, José Mª Mellado, Isaki Lacuesta, Ricky Davila... Exposicións individuais: 
«Alguén agarda que volva alí» (Galicia-Cuba); «Os hórreos e a cultura do pan»; «A paisaxe en Galicia»; «O 
Prestige» (Batz-sur-mer, Bretaña); «O mar da vida»; «O Papagaio, a pegada dos sentidos» (Galicia- Cuba); 
«Xente no medio» (Galicia, Inglaterra, Cuba); «Incerteza» (Cuba); «Velear» (Carnota). Publicacións fotográfi-
cas: Alguén agarda que volva alí, O mundo da pesca na literatura galega, Unha viaxe á procura do solpor, 
Muros: ronsel de pedra, espiral de mar, Mar de Lira, Homenaxe a Ánxel Casal, O Papagaio, Entremiradas I, 

Sen título
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CIDADE DE TOD@S FOGAR DE ALGÚNS? Edicicio de ferro do Campus de Ourense do 28 de 
outubro ao 30 de novembro. Exposición coordinada e comisariada por Médicos do Mundo, con foto-
grafías de Sara Janini, Salva Campillo e Enrique López-Tapia, textos de Almudena Ávalos e Iván Rodríguez. 
Nela móstrase a realidade dos sen fogar en catro cidades: Bilbao, Sevilla, Valencia e Vigo.

Enrique López-Tapia de Inés. Fotógrafo profesional especializado en viaxes e natureza, percorreu os 
cinco continentes buscando sempre reflectir os diferentes contrastes existentes no noso planeta. Pu-
blicou nos principais medios editoriais do noso país, revistas como Geo, Viaxar, Lonely Planet, Viaxes 
National Geographic, O Viaxeiro do País, Viaxes do Mundo, Sete Leguas ou Altäir. Galardoado con máis 
de cincuenta premios fotográficos, do 2010 hai que destacar o LUX de PRATA na modalidade de retrato 
na 18ª edición dos Premios Nacionais de Fotografía Profesional Lux (AFP), e máis recentemente, no 
2011, finalista en diferentes modalidades do certame internacional «The WPGA Annual 2010 (The Pollux 
Adwards-EEUU)». Actualmente o seu traballo distribúese ao través de axencias e arquivos fotográficos a 
nivel nacional e internacional. www.enriquelopeztapia.com

Joao
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unha chea de premios nacionais e internacionais. No entanto en Alberto había tamén unha inquedanza foto-
gráfica que ía alén da foto para cubrir unha noticia, da reportaxe de vodas, da reportaxe social...

OS ADEUSES. FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO MARTÍ. Centro Cultural Deputación Ourense do 
10 de novembro ao 10 de decembro. O Consello da Cultura Galega e a Secretaría Xeral de Medios 
amosan a exposición Os Adeuses. Fotografías de Alberto Martí, organizada polo Consello da Cultura Galega 
e o Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI). A mostra componse de 73 fotografías en branco e negro que 
reflicten o éxodo galego cara a América entre os anos 1957 e 1963 desde os portos da Coruña e Vigo. 
A exposición distribúese en tres áreas (A Ida, A Volta, e O Buque Santa María) con imaxes protagonizadas 
por xente anónima e polas súas experiencias arredor do embarque ou desembarque dos buques que os 
levaban cara a América.

Alberto Martí Villardefrancos naceu na Coruña o 14 de marzo de 1922 e, aos seus 88 anos, aínda se-
gue en activo ordenando e clasificando os miles de negativos do seu arquivo, que talvez cheguen a un millón.  
Alberto leva traballando no mundo da fotografía desde os 12 anos. Comezou de empregado de Foto Blanco 
e máis tarde fíxose empresario dese establecemento, cuxo traspaso lle cedeu o Sr. Blanco no ano 1953. Así 
recorda os seus inicios: «Estabamos tres mozas e eu, o neno, que daquela tiña 12 anos, de empregados do 
laboratorio. As fins de semana pasabámolas revelando. O noso cliente principal era Foto Montalbo, que nos 
enviaba desde Ferrol os negativos que viñan da fronte, que eran de formatos 35 mm, 6x6 cm e 9x12 cm». 
Porén foi o seu espírito de reporteiro o que lle fixo compaxinar o traballo no negocio coa colaboración en La 
Voz de Galicia, que por certo foi moi duradeira, algo máis de 50 anos. É curioso, pero leva máis de 20 anos 
xubilado e aínda seguen saíndo as súas fotos nun apartado dese xornal que se titula «Tal como éramos», un 
recordo en imaxes da Coruña da primeira metade do século pasado. Por algunhas desas fotografías recibiu 

«Os adeuses» 
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se conxuga pasado e presente, o moderno co antigo. Unha serie de fotografías analóxicas, con tratamento 
dixital. Coñecer outras culturas, achegarache un pouquiño máis á túa. Un pouquiño máis ao mundo. Abro 
esta pequena fiestra para vós.

Begoña Pastoriza. A Coruña, 1978. Técnica superior en Deseño Gráfico e Artes Plásticas e Técnica Su-
perior en Delineación Industrial. Socia Fundadora da asociación Fotográfica Posición B da Coruña. Tamén 
forma parte do binomio BGR (Bisións gráphicas). Cursou o primeiro máster no CIEC (Centro Internacional 
da Estampa Contemporánea). Ten experiencia profesional como delineante, deseñadora gráfica e web, 
técnica de taller en serigrafía textil, así como organizadora de eventos e fotógrafa freelance.

FIESTRA A TÚNEZ. Sala permanente da Agrupación Fotográfica O Potiños, O Carballiño, do 2 
ao 30 de novembro. Outro lugar, outra cultura, outros aromas, outras cores... Sínteses de civilizacións 
diversas, desde sempre, Túnez distinguiuse pola intensidade da súa actividade cultural. Unha cidade, onde 

«El canal»
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común de ter historias de vida intensas e que, na súa maior parte, proceden de asociacións adicadas á 
protección de grupos en risco de exclusión social ou que directamente pertencen a eles, para preparar a 
representación de textos de autores da xeneración Nós dentro dos buses urbanos de Ourense.

Alberte Paz. Ourense,1967. Desenvolve o seu labor fotográfico no eido editorial, onde ten colaborado en 
diversas publicacións e exposicións. Ademais, exerce como fotógrafo da Deputación Provincial de Ourense. 
Formouse na Escola de Arte Antonio Faílde de Ourense, así como en obradoiros con fotógrafos como 
Óscar Molina, Fosi Vegue e Genín Andrada.

TEATRO EN BUS ENTRE PARADAS. Bar La Galería, O Barco de Valdeorras, do 2 ao 30 de 
novembro. A exposición recolle os momentos nos que se reúne un grupo de persoas coa característica 

Sen título
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MUJERES. Sala de espera da planta baixa do Hospital Sta. María Nai (CHOU) do 26 de nov-
embro ao 15 de decembro. Compoñen a mostra quince imaxes en grande formato, como di a autora: 
«... cun único obxectivo: facer visible a nosa presenza, como mulleres, en calquera ámbito da vida.»

Ela Rabasco Redondo. Málaga 1957. Fotógrafa de formación autodidacta. A súas obras transmiten una 
grande sensibilidade, á vez que teñen unha grande forza expresiva, o dominio da luz é evidente en cada 
unha das súas composicións.

«Un ratito de 

reposo»



134

tador coñece as impresións do autor, creando un todo global. A outra causa das distincións é puramente 
social e ás veces snob, «este traballo artístico vai para o museo e este é xornalístico e vai para o xornal...», 
todo depende de como utilicemos a fotografía. Vivimos tempos moi difíciles para a fotografía documental, 
a canle normal até hai uns anos, as revistas, está máis prostituída que nunca co poder económico e coa 
banalidade, os xornais rara vez se interesan por este tipo de traballos, moitos autores mudaron a súa 
linguaxe para chegar máis facilmente ás galerías, e publicar un libro ben distribuído é un ben prezado 
que só consegue a elite. Hoxe en día o autor está máis preocupado polo seu recoñecemento persoal e 
pola competición diaria que polo uso correcto da imaxe e iso axuda a que prospere o descoñecemento 
xeral no que vivimos. O mesmo acontece coa vida da xente do mar. Todos temos unha idea abstracta do 
sufrimento e do perigo no que viven, pero case ninguén se para a pensar, ao comermos peixe, na carga 
de emocións, sentimentos e traballo que hai detrás do noso prato. Primeiro porque case ninguén nolas 
achega e, segundo, porque estamos inmersos na nosa propia saturación de sentimentos diarios. Aquí verás 
un deses temas que non cubre a CNN». Esta exposición foi producida polo Museo do Mar de Galicia.

Jose M. Rodríguez Romay. Pontevedra, 1978. Estudou fotografía na Escola Superior de Arte e Deseño 
Antonio Faílde de Ourense e Belas Artes na Universidade de Vigo, Pontevedra. Traballou para La Voz de 
Galicia, Diario de Arousa, Diario de Pontevedra, ten publicado o seu traballo persoal en varias revistas 
nacionais e internacionais e tamén exposto en diversas mostras individuais e colectivas. No 2009 publicou 
o libro No Grande Azul, documental sobre as durezas da vida e o traballo da xente do mar. Na actualidade 
dedícase aos seus proxectos documentais de longo prazo, realiza encargos comerciais e imparte talleres 
fotográficos.

NO GRANDE AZUL. Museo Municipal de Ourense, do 26 de outubro ao 13 de novembro. «Non 
creo nas distincións dentro da fotografía, só creo no seu bo uso, o demais son convencións sociais que 
se lle dan por distintas razóns. A máis sa delas úsase para definir as intencións e os modos dun traballo. 
Por exemplo, eu defino que No grande azul é un traballo documental de corte «clásico» onde a forza das 
imaxes radica no tema, ampliada esta pola plástica e pola palabra, un ensaio subxectivo no que o espec-

Vida e traballo 
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galegos. 

océano atlántico. 
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de amores, sorrisos e bágoas, sinais que axudan a camiñar... Reloxos que nos lembran que agora é o 
mellor momento para facer o ben e ser feliz. Os pés son as raíces do corpo. O esforzo é alegría. A vida e 
o amor nacen xuntos. E sen amor non hai vida. Unha liña moi fina separa o ceo e a nada. E sempre hai un 
camiño que nos leva ao ceo que nos agarda. E, cando chegamos á cima, abraiados pola inmensidade,  é 
o momento de botar a voar. Camiñamos cos pés e coa alma, guiados polos soños, co corazón o cos ollos 
ben abertos, sabendo que hai moita vida na beira do Camiño... E tamén cos ollos pechados, mirando para 
dentro, buscando os tesouros interiores... Cada paso ten a súa alma... Imos sempre sementando ledicia, 
escoitando o ruído do vento no trigo, abrindo sendeiros e construíndo sinais para guiar os pasos dos que 
veñen detrás, sabendo que todos camiñamos buscando a luz.»

Juan Rúa. Camba-Laza,1960. Atento. Observador. Amante apaixonado da fotografía e do Camiño de 
Santiago. Anda a modiño. Gústalle palpar o corazón das cousas e sentir a enerxía viva presente nos lugares 
máxicos. Camiña sen presas, facendo fotos, esculpindo coa luz a alma do momento. A fotografía é para el 
a súa forma de vivir cada instante con intensidade, de ver como medran as herbas e como vai cambiando 
a cor do trigo... Fixo varios cursos de fotografía. É membro da Asociación O Potiños coa que participou 
en varias exposicións. Estivo presente no Outono Fotográfico dos pasados anos 2007 a 2010 coas súas 
exposicións individuais «Galicias», «A Cor Vía Auria» e «Camiño, Foto e Palabra», expostas en outros moitos 
lugares. Algunhas das súas fotos pódense ver na web www.galicias.com.

O CAMIÑO DA LUZ. Aspanas Ourense do 2 ao 30 de novembro. «Camiño de Santiago. Camiño 
Sanabrés: Vía da Prata dende Zamora a Ourense. O Camiño entra en Galicia, a Terra da Maxia. Pedra, 
bordón, cabaza, vieira... Cousas que teñen alma! Mochila, botas, calcetíns... cousas que falan e contan 
historias. Pontes que unen, auga que acaricia a terra enchéndoa de vida, encoros que gardan segredos 
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4 PAREDES. Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar do 18 ao 30 de novembro. Centro Peniten-
ciario de Lledoners do 13 de decembro ao 16 de xaneiro. Organiza Colectivo Violeta. Catro paredes, 
catro esquinas, retallos de pel e tinta, coa alma nos ósos e avanzando, sobrevivindo, loitando. Porque os 
muros non son tan altos como os meus ollos. Teito, pedra, solo, patio, o meu cárcere non dá ao mar, hai 
muros de pedra e formigón e as paredes están descascadas e húmidas pola cor triste das despedidas. Áxil 
como un gato e flexible como o arame dos meu nervios, fan falta máis que mans para tocarme, escoito o 
tempo decorrer a través dunha espera interminable. Firme e sen medo esperando.

Tareixa Taboada. Ourense, 1972. Licenciada en Historia da Arte na especialidade de Arte Moderno e 
Contemporáneo pola Universidade de Santiago de Compostela. Postgrado en Restauración e Dorado e 
policromado de Estatuaria. Bolsa artística da Fundación A Solaina de Piloño. Exposicióms individuais en 
Galería Visol, Ourense. Exposicións colectivas: «Mulleres artistas», «Cociñarte», Colectivo Violeta, Casa da 
Xuventude, Ourense. «Hiperprosexia», Galería Sargadelos, O Barco. «Voodoo Circus», Casa da Xuventude, 
Ourense. «Excéntricos», Casa da Xuventude, Ourense. Exposición Galería UZ, Ourense. En Casiñas da 
Compañía, Monforte de Lemos, Lugo. «Iniciativa Curva», Sala Luisa Cuesta, Santiago de Compostela. 
Exposición no Museo Ateneo de Ferrol. The Cavern Art (itinerante). «Noite de Ronda» I e II, Casa da 
Xuventude, Ourense.

Sen título
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O ENTROIDO NA PEL. Casino do Carballiño do 2 ao 30 de novembro
Fernando Garcí a ‘Seadur’ e Roberto de la Torre. [ v e r  p á x i n a  1 2 3 ]

Roberto de la Torre Camiña. Fotógrafo de xentes e costumes tradicionais de Galicia. Obtivo diferentes 
premios fotográficos en certames Nacionais e un Internacional. Realizou exposicións colectivas por Galicia, 
un ano dentro do outono fotográfico coa exposición «Foto Rapa 2009». É socio fundador e ex-presidente 
da Asociacion Fotográfica de Galicia, Phosgalicia. Diferentes publicacións en prensa Galega e participación 
nun libro de edición Internacional sobre festas e costumes de todo o mundo. Actualmente está preparando 
varios traballos sobre o Entroido Galego, a Rapa das bestas e os costumes do patrimonio inmaterial Galego. 
www.roberdelatorre.com

Volante. Santiago 

de Arriba




