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Asun Adá Cea, 1976

Fotógrafa e creadora, transita por este tempo entre conceptos de harmonía, equilibrio e sensacións. Traballa o todo como 
un conxunto de formas aplicadas e unidas dándolles formas e facéndoas reaparecer en sensacións coloridas en obras 
e creacións de moi diversos estilos, que van desde a palabra escrita chegando ao uso e esencia de calquera tipo de 
textura, xurdindo así unha ampla expresión que se aproxima aos sentidos máis sutís de quen as observa, ou mellor dito, 
de todos os que as sinten.

TRANSMUTANDO, COMO GOTAS
«Transmutando, como gotas» así aparecen e desaparecen en segundos, cambian de estado 
constantemente, efémeras no seu concepto... Nin unha igual, e todas se parecen. Ao igual que 
as gotas así é tamén o noso camiño na vida, un ir e vir en constante movemento, parecidos tal 
vez e ben diferentes ao mesmo tempo... A beleza que un simple e só instante nos pode ofrecer, 
o que nos transmite e o que nos chega, o conxunto da harmonía nesa simplicidade é o que nos 
fai transmutar e seguir avanzando, sentindo e observando.

Na libraría Eixo, Ourense, do 23 de novembro ao 26 de decembro

El camino. 2012

El medio. 2012 Sen título. 2012

Veliñas nocturnas. 2012

Albert Brull Gracia Barcelona, 1960

Fotógrafo autodidacta aínda que máis tarde cursou seminarios con Manolo Laguillo e Albert Maso. Tras 15 anos de 
fotografía industrial e arquitectónica, este fotógrafo barcelonés afincado en Ourense dedicouse no últimos anos á creación 
e investigación no campo dixital, á parte de dedicarse á docenza durante once anos e colaborar con editoriais onde ten 
publicadas centenares de fotografías. Entre estas encóntranse La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, On Diseño y 
Arquitectura, RBA editores, Edit. Barcanova, Barcelona metrópolis, etc.

VER (Visión Extrema Real)
A exposición V.E.R. Visión Extrema Real móstranos a esencia do instante fugaz da fotografía, 
onde se agudiza o enxeño para a captura fotográfica, máis ca intervención dixital dende a alta 
velocidade do destello do flash a longas exposicións de máis de tres minutos cunha única toma. 
O enxeño e mais a paciencia son a clave.

No Centro Sociocultural das Fontiñas, Santiago de Compostela, do 6 ao 30 de novembro


