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MIRADAS REFLEXIVAS. Casa da Xuventude de Ourense do 6 ao 22 de decembro. As imaxes 
afondan na cuestión da identidade ao través da expresividade do retrato, tomando como referencia a 
particularidade dos diferentes individuos e un percorrido visual sobre pequenos detalles que nos brinda a 
natureza na comarca de Caldelas (Ourense) reflectindo a súa beleza e diversidade.

Jorge Cacharrón. Montederramo, Ourense, 1953. De formación autodidacta. Afeccionado desde hai 
máis de vinte anos, gosta da fotografía ao aire libre, especialmente desde a aparición da fotografía dixital 
dá renda solta á súa forma de ver o contorno, plasmándoo coa súa óptica particular. Outras exposicións: 
Centro Cultural de Castro Caldelas (2005), Centro Obra Social Caixanova (O Barco, 2007), Liceo Ourense 
(2009). Café Isaac (Ourense, 2010).

Sen título
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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 deserto; Noelia Rodríguez, con «Naturaleza Couché» (accésit). Na 
modalidade Fotografía única, Minia Segunda Martínez con «Extraños paisajes II» (1º premio) e Diego 
Castedo con «Light drawing» (accésit).

Diego Castedo González. Técnico en Imaxe e son no I.E.S. Áramo de Oviedo en 2005. Graduado en 
Belas Artes na Facultade de Belas Artes de Pontevedra en 2010. Máster de Dirección de Arte Publicitaria 
na Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra en 2011. Deseñador Gráfico da Asociación Cultural Mar 
de Niebla desde 2008. Actualmente está realizando prácticas de empresa como creativo publicitario en 
Imaxe na Coruña. Publicacións: TFG2010 Facultad de Bellas Artes (2010), Utrópicos Guía da 31 Bienal 
de Pontevedra (2010).

«Light drawing»

Accesit 

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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PACO DEL RIEGO. Liceo de Ourense do 17 ao 30 de novembro. Don Fran-
cisco Fernández del Riego, Salvador Lorenzana, é, rotunda e categoricamente, 
unha das figuras claves da Galiza contemporánea. O seu compromiso para coa 
Terra, á que entregou a súa vida cunha xenerosidade absoluta, até o punto de 
que sen ela non seriamos quen de maxinar a don Paco. Discípulo de don Vicente, 
a quen amosará amizade nos intres máis duros da vida do intelectual ourensán, 
recuperándoo para o proxecto colectivo e universal que é Galiza. A fin de contas, 
a Galiza actual tampouco sería comprensíbel sen Vicente Risco. Coa presente 
exposición, con fondos cedidos pola Biblioteca Museo F. Fernández del Riego 
do Concello de Vigo, na que se pretende facer un percurso vital pola figura de 
Fernández del Riego, a Fundación Vicente Risco quere facer un recoñecemento 
público da súa admiración de quen foi o seu presidente de honra.
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Ana Iglesias, Ourense. Membro da comunidade fotográfica Fotocomunity. Membro da antigua Agrupación 
fotográfica Ourensá. Últimas exposicións, no 2010 no Concello do Carballiño e no Ateneo de Ourense.

A TRAVÉS DOS MEUS OLLOS. Na Casa da Xuventude de Ourense do 6 ao 22 de decembro. 
Cos meus ollos percorro as distintas paisaxes da vida captando as imaxes dun modo espontáneo e natural. 
Trato de recoller eses detalles que fan que o cotián sexa distinto, facendo que nunha imaxe se poida sentir 
o pequeno e sinxelo de cada día, de cada persoa, de cada cousa... Gosto de transformar a realidade e 
devolvela envolta en imaxes con sentimento, matices e maxia. Isto é o que quero transmitir na miña obra.

Sen título
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Hanna Jarzabek. Polonia, 1976. Terminou un Máster en Ciencias Políticas 
en Suíza, desde 2008 vive en Barcelona. Fotógrafa autodidacta, completou 
a súa educación realizando prácticas nun laboratorio branco e negro de fo-
tografía da arte,  «Actinic», en Xenebra e nun curso de fotografía en branco 
e negro na escola de Belas Artes de Xenebra. Desde 2007 dedícase en 
exclusiva á fotografía. Temas dos seus traballos fotográficos son vinculados 
en grande parte polos seus intereses socio-políticos. Realizou os seus primei-
ros proxectos fotográficos en Filipinas, Franxa de Gaza e Irán. Actualmente 
céntrase en problemáticas de discriminacións e en fallos de funcionamento 
de sociedades europeas. Tivo exposicións en Suíza, España e Polonia (entre 
outras, participou en exposición colectiva do Museo Nacional de Varsovia). 
O seu proxecto «Lesbianas e moito máis» foi seleccionado no Festival Fo-
tográfico de Cracovia (Polonia) e gañou a Bolsa do 11º Foró Fotográfico de 
Can Basté (Barcelona).

LESBIANAS E MOITO MÁIS. Museo Municipal de Ourense do 17 
de novembro ao 11 de decembro. Polonia promove con forza un modelo 
tradicional da familia e a homosexualidade é un sinónimo de enfermidade e 
desviación sexual. Postos á marxe da sociedade, os homosexuais sofren de 
discriminación individual, social e xurídica. As lesbianas, practicamente invisibles 
na vida pública, sofren un rexeitamento adicional por non cumprir o seu «papel 
natural de nais» no marco da familia tradicional. Con «Lesbianas e moito máis» 
quixen contar a historia destas mulleres, mostrando non só situacións típicas da 
vida cotiá, senón tamén a súa loita contra a homofobia, os seus intereses e o 
que –segundo elas mesmas– as define máis aló da súa orientación sexual. No 
proxecto participaron doce parellas lesbianas. Algunhas das persoas interesa-
das en participar inicialmente, decidiron retirase por temor ás posibles conse-
cuencias da súa «saída do armario» nas súas vidas familiares ou profesionais.

Sen título
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á terra, que che impregna da salinidade, da densidade mineral e alimenticia da que medran as plantas, da 
que medra a vida. A felicidade como a cualidade capaz de che facer despegar da terra e te achega ao aire, 
substancia ou lugar no que aprender a voar, a respirar, a vivir. A dualidade de dúas disciplinas que son tan 
miñas como a felicidade e a dor. Pintar corpos, darlles cor de terra, facelos voar... E logo, fotografalos para 
captar o momento único, inesquecible, como tantos outros, que compoñen o día a día.

Natasha Lelenco. Moldavia, 1982. Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Oradea, Romania. 
Practica a fotografía como outro medio máis, fusionándoo con outros ramos da arte visual, pintura, pintura 
corporal, vídeo, etc. Gañadora do 1º premio no Concurso «Instantáneas de Ribeiro», e tamén doutros 
accésits.

NOVOS PUNTOS DE VISTA. Casa da Xuventude de Ribadavia do 26 de outubro ao 30 de 
novembro. Retratos de muller e da vida baixo a ollada da súa redución á dualidade. A dualidade na que 
se poden condensar todos os momentos da vida. A importancia da tristura e da dor, como a da terra. A 
importancia da felicidade e da paz, como a do aire. A dor como unha gravidade inmensa que che apega 

«Lore»
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Francisco Menjívar Pastor. Málaga, 1955. Deli-
neante de profesión, traballa na Xerencia Municipal 
de Urbanismo de Málaga. Afeccionado á fotografía, 
dedícalle gran parte do seu tempo libre. Colabora no 
Diario de Málaga. Participou nas exposicións «Mo-
llina, puntos de mira», «Homenaje al pintor Pedro 
Mendoza», «Presencias», da Asociación de Artistas 
Plásticos de Málaga (en doce convocatorias, a última 
en 2010), no Certamen Provincial de Artes Plásticas 
de Málaga, «Miradas Múltiples» (Ateneo de Málaga, 
2010) e no Outono Fotográfico en varias ocasións. 
Levou numeros premios, entre eles o 1.º Premio no 
concurso fotográfico CEMI-91 (Concello de Málaga) 
e primeiros premios en varias edicións o Concurso 
fotográfico Parque Natural Montes de Málaga. Ten 
varias publicacións para os concellos de Humilla-
dero, Mollina e Málaga. Igualmente, durante varios 
anos realizou as fotografías para os calendarios do 
Parque Natural Montes de Málaga.

MIRANDO, MIRADAS. I.E.S. Señorín e I.E.S. 
Chamoso Lamas, O Carballiño, do 2 ao 30 de 
novembro. Nestas fotografías intentei recoller situa-
cións, xestos, miradas, que ao contemplalas e sen ter 
máis información, nos podamos facer unha idea do 
que está pasando ao noso redor. «Unha imaxe vale 
máis ca mil palabras.»

Sen título
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Noelia Rodríguez. Nacida en 1984 e con residencia en Saiáns (Vigo). En 
2005, remata os estudos de Técnica Superior en Fotografía Artística na 
Escola de Artes Mestre Mateo de Santiago de Compostela e, en 2010, a 
licenciatura en Belas Artes na Universidade de Vigo. Participa en dúas ex-
posicións colectivas: «A abstracción ao detalle», na Galería Sargadelos de 
Pontevedra (2005) e «Sen título», no Centro Cívico de Teis (2010). En 2002 
recibe o primeiro premio no I Concurso de Pintura e Debuxo da Consellería 
de Xuventude de Vigo.

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

«Naturaleza couché»

Accesit modalidade Series

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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Henry Thomas. Rennes, Francia. Practicando a fotografía analóxica e 
despois dixital, desde varios anos desenvolve un traballo estenopeico. Este 
procedemento antigo, por non dicir anticuado, permite captar momentos 
enteiros con exposicións que poden durar de varios minutos a varias horas, 
ao contrario da fotografía «intantánea» clásica. O seu traballo nútrese de idas 
e voltas entre series fotográficas dixitais e outras series co procedemento 
estenopeico.

VIVANT! Galería Visol do 2 ao 22 de novembro. «Conseguir un retra-
to ademais de captar os individuos nas súas actividades, foi o que estaba en 
xogo principalmente da fotografía nacente. Estudar o ser humano volveuse 
un dos temas favoritos dos fotógrafos, xa sexan profesionais ou aficionados. 
Si, a fotografía estenopeica, pola lentitude da súa aplicación, non solidifica 
nunha claridade perfecta os distintos aspectos do corpo ou os empregos 
humanos, ofrécenos outras visións, moi interesantes! Fan a parte bonita do 
imaxinario, o do seu autor como o do espectador que se encontra entón 
implicado noutro mundo. De esencia experimental, o fotógrafo estenopeico 
coloca as súas cámaras nos lugares máis inesperados, oriéntaos cara unha 
parcela de mundo baixo os ángulos menos frecuentes, rexistrando así o que 
o ollo humano non pode ver senón o que a alma recolle e conserva. Simbó-
licas, poéticas, inquietantes, tranquilas ou dinámicas, basicamente eclécticas, 
todas estas imaxes do ser humano Vivinte explícannos contos, persoais pero 
tan universais!» Marie-Noëlle Leroy
Os fotógrafos participantes foron Delio Ansovini, Toronto, Canadá. Anaïs 
Boudot, Roubaix, Francia. Olivier Brazzalotto, Clermont-Ferrand, Francia. 
Luigi Brisso Pifferi, Barcelona, España. Sylvain Charras, Champ-sur-Drac, 
Francia. Raimundo Civera Redondo, Montserrat, España. Christian David-
Marquilly, Salies-de-Béarn, Francia. Sabine Dizel, Paris, Francia. Peter Dona-
hoe, Stuyvesant Falls (NY), U.S.A.. Maira Guttieres, Fortaleza, Brasil. Matthias 
Hagemann, Shanghaï, China. Marcin Jedynak, Cracovia, Polonia. Lena 
Källberg, Ärsta, Suecia. Gegg D. Kemp, Durham (North Carolina), U.S.A.. 
Elisabeth Kenneday, June Lake (Californie), U.S.A.. Georgia Krawiec, Varso-
via, Polonia. Dominique Laroche, Varennes-Vauzelles, Francia. Claire-Annette 
Mussard, Gland, Suíza. Pascale e Thierry Nivaux, Francia. Odile Gicquel, Nan-
tes, Francia. Ryszard Poprawski, Zielona Góra, Polonia. Antonio Prianon, Illa 
da Reunión, Francia. Henry Thomas, Rennes, Francia. Ilya Tischenko, Moscú, 
Russia. Mark Tweedie, Coventry, Ingleterra. Peter Wiklund, Hägersten, Sue-
cia. E un vidéo de Willène Pilate, Sarcelles, Francia.

Sen título


