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Fátima Abal
Unha muller apaixonada polos deportes de natureza e que un día tivo a tentación de coller unha cámara e tomar boa 
conta do que se atopaba polo camiño. É a súa primeira mostra e quere deixar a xuízo dos que a vexan, as súas criticas 
ao seu traballo.

ARDE OURENSE
15 Imaxes que queren mostrar o desastre incendiario na nosa provincia e ao tempo rendir 
homenaxe a todas esas persoas anónimas que se xogan a vida contra o lume, e dun xeito moi 
especial aos brigadistas falecidos nestas labores e ás súas familias.

Na taberna cultural A corte dos bois, Sandiás, do 22 de novembro ao 20 de decembro

Cristina Cotelo Santa Cruz de Tenerife, 1983

Mide 1,63 cm pero non sempre foi así, houbo unha vez que ela non medía máis que un metro de altura, nese espazo de 
tempo no que non chegaba ao timbre da súa casa, o seu pai preguntoulle que quería ser cando crecese máis, ela cunha 
firmeza que ás veces envexa contestoulle que obviamente quería ser fotógrafa. Tras esa resposta creceu 63 cm máis, a 
medida que os seus centímetros se sumaban tamén coleccionaba títulos que lle dicían que sabía usar unha cámara, cando 
deixou de crecer non o fixo a súa inquietude, nestes momentos sométese a un novo tratamento de crecemento, belas 
artes. Con nostalxia e cariño recorda a primeira exposición individual na que coincidiu coa mirada do seu pai, non menos 
importantes foron as exposicións colectivas nas que participou tales como Achegarte, Culturgal, Corpo e espazo... Coruña 
portouse ben con ela neste sentido, e mesmo lle deu un xarope imprescindible para o novo tratamento, o agosto pasado 
concedéronlle o premio -bolsa para perfeccionamentos de estudos artísticos no campo da imaxe a cargo da Deputación 
da Coruña. Ela pretende crecer ata medir 2 metros, para iso estira os seus xeonllos todos os días.

EQUIVALENCIAS
Ao principio as miñas «Equivalencias» eran incontrolables en forma e aspecto pero á medida de 
que nos coñecemos logrei levar estas expresións abstractas aos puntos imaxinados, primeira-
mente comecei traballando coa cor o cal en si mesmo xa me dá corpo e materia pero indo máis 
alá e probei a mesturar materia que estivese ausente na explosión e o resultado, que considero 
que se afasta da fotografía, reportoume unha evolución e un novo camiño para seguir tratando 
esta serie incompleta que se crea a si mesma e cada unha me pide a súa xemelga. A día de hoxe 
considero que a miña serie aínda debe completarse máis xa que se falasemos dun crecemento 
en vez dunha evolución, creo que aínda está en plena adolescencia, e iso é excitante xa que 
suscita a miña curiosidade para seguir levándoas polos camiños da fotografía experimental. O 
seu nome é unha apropiación dunha serie dun gran mestre, Alfred Stieglitz, dotouno de expre-
sións e sensacións humanas a algo tan intanxible e etéreo como as nubes, conseguiu que nos 
reflectísemos nelas, todo isto de forma moi abstracta claro e é por iso que usei o seu nome 
porque dun xeito parecido as miñas Equivalencias representan ao ser humano ou ao que nos 
fai humanos, os sentimentos.

Na sala de espera de Dixestivo do CHOU, Ourense, do 30 de novembro ao 21 de decembro
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