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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-
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Quixera aprender a voar
para ter puntos de vista axeitados,
quixera comezar o voo momento antes de cada clic.
Teño saudade desas ás porque á fin, sairá
unha imaxe máis.

DÁDEME ás e debuxarei novos vieiros
para seren andados,
aínda que diredes que é unha capacidade intrínseca de meu.

Farei sendeiros.
Será conditio sine qua non para saír do val das penurias,
SAIREMOS   t  o  d  a  s
cara onde camiñamos? non sigades
a alienación
marcada
SAÍDE

Só sodes insignificancias se vos comparamos coa inmensidade dos soños.
quen esculpiu o voso peito duro nese material tan mol?
quen fixo de vós unha morea numérica?
eu xa son números
eu tamén me atopo no camiño
eu non son que son
por iso quero deixar de escoitar,
de ver,
quizáis entón perciba ilusións novas.
Alienad*s, imos, sen rostro, o roubo da equipaxe xo non o superaremos.

DÁDEME ás e debuxarei vieiros novos
novos
coa luz que agora vos desfigura.

movimentando.of

Movimentando.of é unha experiencia do OF na procura de novos diálogos. É unha porta que se 
entreabre ao movemento sen perder o estatismo.

Esta nova mostra creada por Vítor Nieves para o OF pretende amosar ese lado da videocreación máis 
próximo á fotografía, se é que algunha está lonxana. E con esta teima foron procurándose os e as 
artistas participantes para conseguir pezas de vídeo case fotográficas, ben sexa porque á hora da 
produción se empregaron cámaras fotográficas, porque na editaxe intervía dalgún xeito a fotografía, 
ou porque, por seren artistas arrastrados da disciplina fotográfica, empregan unha mirada no vídeo 
onde o estatismo, o encadre, o punto de vista, a distancia focal, o espazo e o tempo toman unha 
particular relevancia que non é moi común no eido da videoarte.

Curador: Vítor Nieves
Participan: Lois Patiño, Bernardo Tejeda, Amaya González Reyes, Álvaro Negro, 

Pablo Barreiro, Carla Vijande del Río, Jose Rodríguez Romay e Carlota Salgado Leal

Casa da Xuventude de Ourense do 25 de novembro ao 4 de decembro
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Lois Patiño. Vigo, 1983. Compaxinou os seus estudos de psicoloxía cos de cine en Madrid. Completou 
a súa formación en dirección de cine na NYFA de New York e de videoarte na UdK de Berlín, antes de 
realizar o máster de documental de creación na UpF de Barcelona. Fixo varios obradoiros con artistas e 
cineastas como Joan Jonas, Pedro Costa, Víctor Erice o Daniel Canogar. Os seus traballos, centrados nos 
conceptos de identidade e paisaxe, recibiron premios no CDAN, Documenta Madrid, Fundación Caixa 
Galicia, Fundación José García Jimémez e AGADIC. Foron expostos en espazos como Centre Georges 
Pompidou (París), Haus der Kulturen der Welt (Berlín), Museo Reina Sofía, La Casa Encendida ou o CGAC, 
e formaron parte de festivais como Big Screen Project (New York), Rencontres Internationales (París), CPH-
DOX (Dinamarca), Pärnu Film Fest (Estonia) ou o Festival Internacional de Las Palmas.

Jose Rodríguez Romay. Meis. 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, publicou o seu traballo persoal en varias revistas nacionais e internacionais 
e tamén expuxou en diversas mostras individuais e colectivas. En 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. 

PAISAXE-DISTANCIA. CAMPO DE FÚTBOL. Videocreación de 01 h. 08 min. / HD
O proxecto «Paisaxe-Distancia» estuda a relación entre observador paisaxe na experiencia contem-
plativa. A mirada construíndo a paisaxe desde a distancia necesaria, delimitando as súas marxes co 
encadre, rompendo así a continuidade total da Natureza. O observador, inmerso no percorrido da súa 
mirada pola paisaxe, detense nos detalles que forman a súa totalidade. A peza «Campo de fútbol» 
mostra a adaptación do home ao contorno e transmite a idea da inmensidade do espazo fronte á 
insignificancia da figura humana. Co proceso de reencadres sucesivos provocamos unha vertixe 
perceptiva que fortalece esta idea.

SEN. Videocreación de 1 min. 22 seg.
SEN recordanos que o transcurso do tempo e a soedade, en maior ou menor medida, son constantes nas 
vidas de todas as persoas, aínda que o fai utilizando o romanticismo propio da melancolía enfatizando o 
positivo do transcurso do tempo e a soedade.

[ v e n  d e  p á x i n a  a n t e r i o r ]  Este Monumento á arquitectura utópica está situado no Peirao Osterwald de 
Neuchâtel, desde onde se divisa unha perfecta panorámica do lago homónimo. Conformado como 
unha simple pasarela, o seu percorrido prodúcenos a sensación de levitar por encima da auga, 
achéganos o horizonte, apúntanos cara a el nun ejecicio pleno de representación. Neste sentido 
resúltame realmente curioso como unha construción arquitectónica tan simple, tan escultórica e, 
sobre todo, tan leve, transpórtanos a emocións que se relacionan coa experiencia de lugar, da nosa 
posición no tempo e o espazo, coma se nese lugar e instante habitásemos un miradoiro do devir. É 
aquí onde penso que no fondo a pasarela é un marco, un encadre arquitectónico sobre o que fixen 
outro encadre, o da cámara como instrumento de canalización da experiencia.

E é que ao coller a cámara un só pretende fixar esa experiencia, ese lugar e ese tempo concreto, sen 
guión, onde uns paxaros veñen, permanecen e vanse, onde a luz cambia de intensidade pola eclipse 
momentánea que producen as nubes, onde a punta da vela dun barco asoma como frecha da súa 
navegación. Todo tan cotián e anecdótico como se queira, tan hierático, pero que precisamente polo 
seu minimalismo visual agudiza o propio acto de ver, de pensar a mirada como metáfora do efémero. Xa 
sabemos que todo o que a cámara fixa non é máis que o que xa non é un segundo despois, un presente 
perdido que aspira a converterse en espacio metafísico e extemporáneo.


