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FALANDO EN PRATA
Este ano, o Ateneo de Ourense volve a participar no Outono Fotográfico organizando a segunda 
edición de «Falando en Prata».
«Falando en Prata» é unha mostra a nivel nacional de máis de trinta fotógrafos españois e 
sudamericanos que teñen en común o feito de traballar somentes en fotografía tradicional. 
Preséntanse fotos en branco e negro, en cor, carbóns directos e outras técnicas das chamadas 
«procesos nobres ou históricos». 
A mais da exposición, proxectarase un diaporama cunha escolma máis ampla de fotografías dos 
distintos autores participantes nesta edición de «Falando en Prata».
Ao término da exposición no Ateneo, toda a colección, seguindo os pasos da anterior edición 
2011, emprenderá unha itinerancia por distintas sés en todo o estado.

Fotógrafos: Antonio Juárez, César Vita, Juan F. Carrasco, Eduardo Rodríguez Ochoa, Xosé Manuel 
Otero, Luis Rodríguez, Ossain Raggi (Cuba), Fermo de Luck, Jordi Boada, Juan Ramón Pérez, 
Rafael Pasadas, Pablo González, Jesús B. Limárquez, José Poyatos, Lucía Chacón, Luis Ra-
banal, Rodrigo Herrero, Cristian Kirby (Chile), Francisco J. Mejías, Andrés Victorero, Mariasun 
Lamarain, Antonio Mª. Garrido, Amador Díaz, José J. G. Meizoso, Mârius Ortiz, Alfonso Gorostiza, 
Omar Chamí Masip, Ricardo Garrido, Alejandro Martell, Michael Chelton, Arturo Canalda, Antonio 
Delgado, Roberto Carba

No Ateneo de Ourense do 26 de outubre ao 25 de novembro

Angel Sotelo Seguín Ourense 1969

Fotógrafo autodidacta, iníciase en profundizar no mundo da fotografía analóxica, realizando diversas exposicións en Galicia 

con talleres.

INTIMATE
A transformación dun tempo actual dentro dun círculo familiar filtrado por máquinas dos anos 
70 e 80, todo un xogo visual onde sen ter resultados óptimos en gran calidade na imaxe lógrase 
transmitir sensacións e sentimentos cun tipo de formato case perdido e que curiosamente 
as novas tecnoloxías sempre tratan de imitar logrando que o teñamos moi presente e que ao 
mesmo tempo paradoxalmente xa é descoñecido na súa orixe. Instantáneas irrepetibles, onde 
cada disparo se convirte nunha foto física coas súas características cores e pequenos defectos 
que co paso do tempo non deixan de sorprender dentro da súa sinxeleza.

En Photo Art, Ourense, do 15 de decembro ao 6 de xaneiro

Sen título

Paisajes sentidos. Luis Rabanal


