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Santiago Covela Ulloa Ourense, 1985

No ano 2003 comezo a cursar estudos superiores de fotografía na EASD Antonio Faílde de Ourense. No curso 2004-05 
os alumnos de fotografía elaboramos unha exposición na Casa da Xuventude para o Outono Fotográfico dese mesmo ano, 
recompilando unha selección das nosas mellores fotos. No ano 2006 comparto unha exposición de fotografía urbana 
no Bar Trampitán. Neste mesmo ano acabo os estudos de fotografía e realizo as prácticas en Lyon (Francia) cunha bolsa 
Leonardo da Vinci.
No ano 2007 realizo diversos traballos freelance sobre fotografía urbana e tamén de natureza.
No ano 2008 continúo realizando traballos persoais sobre fotografía urbana e nocturna. Tamén realizo prácticas co fotógrafo Santiago 
Barreiros (Ourense).
No ano 2009 presento o proxecto final de fotografía na EASD Antonio Faílde, concluíndo así oficialmente o ciclo superior. 
No ano 2010 presentaría a exposición de fotografía urbana «Segundo Horizonte» na Trampa de Venus. 
Na actualidade sigo diversos proxectos de fotografía urbana e de retrato (como o presente traballo «Cancións en Claros-
curo») e tanto no ámbito personal como profesional sigo aprendendo e experimentando dentro da fotografía.

CANCIÓNS EN CLAROSCURO
Este traballo é un pequeño fragmento dos concertos no Café&Pop Torgal. Trata de reflectir a 
proximidade e intimidade dun espectáculo que transcorre a escasos centímetros dos asistentes, 
facendo que a complicidade entre público e artista cree momentos únicos en cada actuación.

No Café Pop Torgal, Ourense, do 2 ao 30 de novembro

Gruff_Rhys

Antón Barbosa Crespo Ourense, 1977

Dende moi novo sentín paixón polo mundo audiovisual, e a el adiquei a miña carreira profesional. Traballei como proxeccio-
nista e posteriormente como técnico de audiovisuais. Na actualidade adícome á fotografía e a ollar o mundo dende o visor 
da miña cámara. Participei en varios concursos de fotografía e gañei o 2º premio no 1º Certame de Fotografía convocado 
polo área de Educación, Universidade e Xuventude do Concello de Ourense.

O MEU OLLAR
Nesta colección as fotografías teñen un nexo común, a natureza, e a relación coa nosa socie-
dade. Liberdade e a ausencia dela van da man no meu ollar.

En Expresándote en el Por Art, Ourense, do 2 ao 30 de novembro

Inocente

Faro


