
141
P O R T A F O L I O  2 0 1 2

Miguel Calvo Lugo, 1951

Naceu en Lugo, onde se dedica profesionalmente á fotografía. Expuso en Lugo, Madrid, na Primeira Fotobienal de Vigo, 
na II Mostra Fotográfica de Lugo, alén doutras exposicións colectivas. Paricipou, xunto con outros autores na publicación 
do libro Catro por Vinte. Ten ademais publicada obra súa en diversos catálogos, libros e carteis turísticos. Na concursística 
nacional acadou varios premios.
Nesta exposición recóllese o seu traballo dos últimos dez anos.

CAIXÓN DE SASTRE
En ocasións comparo os negativos que fun facendo ao longo dos anos cun caixón de sastre, do 
que sae todo o que se busca. O criterio de procura varía dunha época a outra. Temas que hai 
uns anos me parecían pouco interesantes, agora cobran importancia. Esta é unha «recollida» de 
fotografías de varias épocas que agora me parece que merecen a pena.
Curador, Eduardo Ochoa

No Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Lugo do 2 ao 30 de novembro

Ana Isabel Pernas Taracido Cariño, 1978

Ana Pernas obtén a titulación de Técnico Superior en artes plásticas e deseño en Fotografía artística pola EASD Mestre 
Mateo de Santiago de Compostela en 2010. Exposicións individuais: «Mariñas de Ortegal», en A Baiuca, Cariño no 2011 
e Casa das Crechas, Santiago de Compostela no 2012. «Espejos Retrospectivos» en Casa das Crechas, Santiago de 
Compostela e Proxecta Interiorismo, Cariño no 2010. Exposicións colectivas: «Un anaco de cada un», na Sala Caixanova, 
O Barco de Valdeorras no 2009 e a EASD Mestre Mateo, Santiago de Compostela no 2009. 1º Premio XXII Certame 
fotográfico sobre medio ambiente 2012 do Ateneo Ferrolán. 3º Premio mellor foto do Certame adStudio 2011-2012.
Na actualidade realiza traballos de fotografía comercial, industrial, social, de eventos, paisaxe...

TRANSFORMACIONES
A fotógrafa cariñesa vólvese a poñer diante do seu propio obxectivo. Nesta mostra poderanse 
contemplar un total de 16 autorretratos. «Transformaciones» é o resultado da suma de «Espe-
jos retrospectivos» e de «Las caras de Ana Pernas». Componse de obras que recrean iconas 
fotográficas como Gloria Swanson de Edward Steichen ou Camarada Lili Brick de Alexander 
Ródchenko, ademais doutras obras de creación propia, como «Embriaguez de los sentidos» ou 
«Azul + amarillo». A finalidade deste proxecto é ofrecer unha visión reflexiva daquelas imaxes 
que foron iconas e plasmar a paixón da autora pola transformación e a introspección, amosán-
dose camaleónica a través da súa obra.

No Liceo de Ourense, do 16 ao 30 de novembro

Ana Pernas como Gloria Swanson. 2012Sen título


