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E T N O / F O T O _ G R A F Í A

Juan Louro Cambeiro Ézaro, 1955

É un fotógrafo que provén da escola analóxica, da que segue tendo influencias claras, a nivel de edición fotográfica e 
utilización de recursos.
Ese sentido estético enriquece as súas fotografías ao aportarlle unha visión clásica e atemporal, que sabe complementar 
cos conceptos de vangarda fotográfica. Eterno investigador, e estudoso das correntes contemporáneas modernas, no seu 
traballo apréciase unha depurada técnica e un interesantísimo compoñente artístico.
Gañador de infinidade de concursos fotográficos, o seu coñecemento do lugar no que vive e a fermosa maneira de 
amosarllo ao mundo téñeno convertido nun referente dentro dos colectivos fotográficos galegos.
Este ano prepara varias exposicións colectivas e esta individual, como unha das mostras de referencia, que o visitante 
non debe deixar de ver.
[http://ezaroenfotos.blogspot.com.es]

AO CABO
A intención desta exposición quere ir máis alá dunha proxección convencional a nivel paisaxís-
tico, que xa ten sido difundido en infinidade de mostras fotográficas, para tentar achegarse ao 
sentir real dun pobo que vive e sofre a falta de expectativas e que, farto de escoitar promesas 
de Dourados que chegarán, mira cara o futuro con desconfianza, escepticismo e resignación.
Ser quen de achegarse á alma dun pobo, supón un exercicio de introspección equilibrado e 
racional; por parte do fotógrafo -quen é parte desa comunidade- para desmitificar historias 
que forman parte da memoria colectiva e amosar dunha forma visualmente descoñecida, a 
proxección futura de quen moitas veces ten a sensación de vivir nun escenario marabilloso, do 
que non sabe xa que cousas esperar.

No Museo Municipal de Ourense, do 23 de outubro ao 19 de novembro

Sen título. 2012

Vendima do Ribeiro. 1996. Santi M. Amil

Raia Seca. Ricardo Alcalde

Curador: César LLana
Ricardo Alcalde Corral Salamanca, 1963

Militar salmantino destinado en Figueirido; autor de artigos en revistas especializadas; ten exposto en numerosas cidades 
españolas. É Premio do Exército 2004 e 2007 e XLVI Medalla Gaudí.

Santi M. Amil Francelos Ribadavia, 1967

Fotógrafo documental e de prensa; socio fundador de Nega-2, a súa actividade vincúlase a La Voz de Galicia. Foi Foto 
do Ano de Galicia en Foco 2005.

APEIROS E LABORES NA VIÑA E NA ADEGA / SEÑORAS E SEÑORES
Nesta edición do Outono Fotográfico, o Museo Etnolóxico ten invitado a dous fotógrafos con ex-
periencia na fotografía con contido etnográfico. Ricardo Alcalde, cunha sensibilidade para captar 
a presenza humana na paisaxe do rural galego que queda probada na excelente serie «Señoras 
e Señores» e Santi M. Amil, colaborador de antigo xa do Museo, quen aporta unha interesante 
mirada sobre as xentes e os obxectos na vendima e no traballo da adega.

No Museo Etnolóxico de Ribadavia, do 15 de outubro ao 30 de novembro

Sen título. 2012 Raia seca. [Ano sen determinar]. Ricardo Alcalde Corral


