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C O L E C T I V A S

VISIÓN
Esta mostra amosa os traballos de novos profesionais recén titulados no Ciclo Superior de Imaxe 
na EISV (Escola de Imaxen e Son de Vigo): Alejandro Fernández, Belu Rodríguez, Caro-
lina Muñoz, Daniel Abruñedo, David Araujo, David Vázquez Saborido, Diego de 
Coo Diz, Emilio Relova, Fer García, Froilán Calderón (FROY), Gabriel Otero, Gi-
lle López, Iria Lorenzo, Jacobo Martínez Outeiral, Lore Rodríguez, Mar 
Gil, Mara González, María López, Marta Cons, Maruxiña Ferradas, Miguel 
Álvarez Aguiar, Pablo Luaces, Pablo Risco, Sandra Ortega, Vanesa Salgado.
O conxunto de imaxes supoñen un crisol de temas e estratexias visuais que representan a cada 
autor pero que colectivamente supoñen a visión dunha nova xeración de profesionais incorpo-
rándose ás tarefas da comunicación.

No IES Chamoso Lamas, O Carballiño, do 6 ao 30 de novembro

Essence. Belén Rodriguez Bastón

Entre pasos otoñales. Marta Cons

Fran Nieto Ferrol, 1968

Fran Nieto é profesor de fotografía, especializado, sobre todo, en temas de iluminación, natureza e técnicas avanzadas de 
macrofotografía. A súa auténtica paixón é a divulgación do coñecemento fotográfico e imparte cursos a todos os niveis.

Anabel Viñas
Anabel Viñas é unha auténtica artesá que domina multitude de disciplinas e que foi capaz de dar vida a estas noticias 
cunhas simples tesoiras e lixeiras doses de pegamento.

A DIARIO
O mundo real ten tres dimensións espaciais e unha temporal.
Ao trasladar esta realidade ás noticias dun xornal estas catro dimensións comprímense ao alto e 
ancho dun papel coa axuda da inmediatez que necesitamos consumir cada día.
Para esta exposición recuperamos as tres dimensións espaciais da noticia. Démoslles o volume 
que no seu día tiveron dando osíxeno ao papel, sempre aplanado polo enorme peso da rotativa.
Cando o espectador vexa o resultado de cada fotografía retomarán tamén a súa dimensión tem-
poral, coa esperanza de que cando vexa de novo un xornal pense, detidamente, que tras cada 
sección se agoche unha realidade chea de sentimentos, sensacións, alegrías e ás veces, por 
desgraza, auténticos dramas da vida real, da realidade nas súas catro dimensións.

Na Casa da Cultura de Pontedeume do 16 ao 30 de novembro

Polvo diario. 2012

Esperanza. 2012


