
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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Carlota Salgado Leal. Vila de Cruces, 1988. Estudou Belas Artes na Facultade de Pontevedra onde 
tamén realiza un Máster en Arte Contemporánea, Creación e Investigación. Ten participado en exposicións 
colectivas como «Cruces Arte» en Vila de Cruces, «Siete más Tres» no Centro Cívico Salvador García 
Bodaño de Vigo, «15 proxectos de espazo para un espazo» no Pazo Torrado de Cambados, «O proxecto 
IMAN» na Casa das Artes de Vilanova de Famaliçao e na Casa da Arquitectura de Guimarães, Portugal, «18 
Unos» na Galería Sargadelos de Pontevedra, «TFM» na Fundación RAC en Pontevedra e expuxou de forma 
individual con «Mulleres en Sete Flores» no Carballiño. Ten participado en eventos como a XXXI Bienal de 
Pontevedra ou na X Bienal de Arte de Lalín. Obtén un recoñecemento como finalista na Beca Pedro Marco, 
en Requena, Valencia e tamén participou en performances no Chámalle X de Pontevedra.

Bernardo Tejeda. La Habana, 1957. Artista Plástico. Fotografía. Instalación. Audiovisual. Ten participado 
en numerosas exposicións individuais entre as que destacan «Epígono» no Museo Provincial de Lugo, 
«Cinco Camas» na Galería Sargadelos de Compostela, «Menciña Vermella» no Museo do Castro de Vila-
donga para a Xunta de Galicia en Castro de Rei, no Espais d’Art Contemporani en Girona, na Galería El 
Diente del Tiempo de Valencia e na Ad Hoc en Vigo. «La Prohibición: Inflexión» na Galería Claramunt de 
Barcelona, «La Prohibición: Progresiones» na Galería Clérigos de Lugo e na Galería Punto de Valencia, 
así como «Equipaje» na CAM de Valencia. En canto ás colectivas destacan «O discreto encanto da tec-
noloxía» que itinerou por Badajoz, Austria e Alemaña; «Bipolar» na Galería Bernardo Marqués de Lisboa; 
«Travellingart: The american tour», Millwaukee, USA; «Ningún vecino en nuestra almohada» na Universi-
dade de Lanzarote, Illas Canarias; «Expanded Collage» no Centro de Cultura Contemporánea L’Angelot de 

Carla Vijande del Río. Tapia de Casariego, Asturias, 1988. Graduada en Belas Artes pola Universidade de 
Vigo, recentemente rematou o Mestrado Universitario en Arte Contemporánea, Creación e Investigación, 
cun traballo que trata sobre o tempo na pintura. Ao longo da súa carreira realizou varias exposicións co-
lectivas; entre elas destacan, nos últimos anos: «Traballo fin de Máster» (Sala de exposicións do edificio da 
Xunta, Pontevedra, 2011) «X Bienal Internacional de Lalín, Pintor Laxeiro» (Museo Ramón Mª Aller de Lalín, 

2011) «Dieciochounos» (Galería Sargadelos, Pontevedra, 2011) «Tfg» (Facultade de Belas 
Artes de Pontevedra, 2010) «Kunstausstellung» (Universidade de Koblenz, Alemaña, 2010), 
esta última tivo lugar na súa estancia como bolseira de intercambio en Alemaña.

TRÁNSITOS DE IDA E VOLTA. Videocreación en bucle.
Trátase dunha reflexión acerca do proceso creativo, do tempo e do espazo compartidos que non sempre 
levan a fins concretos. A incertidume é un feito á hora de entrar no taller así como á hora de espertarse 
cada día. Non podemos pretender procurar unha achega da arte á vida sen contemplar este tipo de 
naturezas. Penso que é particular da arte manifestarse de modo non concreto, buscando precisamente 
novos tránsitos alimentándose desa emerxencia que o caracteriza, a improvisación do proceso que a fin 
de contas nos permite certa liberdade de manobras por non estar atado a un planning de execución fixo.
Quizais isto sexa unha metáfora de como suceden as cousas non só na arte, senón tamén na outra 
realidade.

Barcelona; «Escrituras Nómadas» no Museet for Samtidskunst, Roskilde, Dinamarca e «Entre Tiempos» na 
Galería Trayecto, Vitoria.

USAMOS OS MESMOS MATERIAIS DE IDÉNTICA CALIDADE E BO NOME. 2010
Vídeo en bucle. 0 min. 24 seg.
A idea xeradora da obra, un desenrolo circular nun tempo suspendido, artéllase desde o indicio, desde o 
que non está, desde o cuestionamento que se produce illando o corpo ao través dun espazo convertido 
en prótese dunha evolución espiritual debida a un tempo transitorio no interior segredo dunha mazá... e 
apareceu alguén ao meu carón, dicíndome: Si, claro, aproveite, aproveite!... como dicía o meu avó: «o 
caso é estar no sitio».

S/T.  2011. 2 h. 25 min.
A falta de tiempo, as présas, un invento da sociedade contemporánea que entorpece enormemente o ritmo 
que nos esixe a vida, provoca que diante dos nosos ollos pasen inadvertidas as máis sutis e belas cousas. 
O artista necesita dispor de tempo que facilite a contemplación. Estar demasiado ocupados fai que non 
poidamos «perder o tempo» en observar, prestando atención ao que doutro modo pasa desapercibido. 
Samuel Beckett, no momento de abandonar a escritura, di non saber a que dedicar o tiempo. É o tempo 
que permite fixarse no que hai de acontecemento alí onde nada sucede, onde o irrelevante toma a 
importancia dun grande suceso.


