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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.
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