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I N D I V I D U A I S

Juan Juanatey Abeleira (Muros, A Coruña), 1976

Eu non son FOTÓGRAFO... Polo menos non coa esa acepción que soemos utilizar de «fotógrafo» como «profesional da 
Fotografía». Si o son nesa outra acepción (creo que a que realmente define que é ser Fotógrafo) de «persoa que utiliza 
a fotografía como forma de expresión». E con iso non digo que non faga fotos a cambio de diñeiro ou que non venda 
fotografías, senón que a fotografía (á que dedico media vida) non é o meu medio de vida. É a miña PAIXÓN. E por iso fago 
as fotos que fago: porque para min plasmar momentos en imaxes non é un «traballo», senón unha válvula de escape para 
as inquietudes artísticas que rondan a miña cabeza... unha maneira de purgar as miñas «pallas mentais». 
[www.juanjuanatey.com]

EGOGRAFÍAS
Susan Sontag dixo que a fotografía é unha maneira de mirar, non a mirada mesma. E é que 
nunha fotografía hai tanto ou máis da persoa que está detrás da máquina como do retratado.

Na Sala Permanente de O Potiños e no Café Peñasco, Carballiño, do 6 ao 30 de novembro

Pescando estrellas sin anzuelos. 2011 

A maxia da luz. 2010

Recordos. 2012

Erika López Carballo Ourense, 1994

Son unha rapaza ourensá, lévome interesando pola fotografía dende moi meniña sobre todo pola fotografía dixital; o que 
me move a presentarme a estes concursos é o meu afán por mellorar e tomar fotografías cada vez máis creativas. Asistín 
a varios cursos de fotografía e edición fotográfica asistida por ordenador, os cales me axudaron moito a coñecer e pór en 
práctica novas técnicas e efectos fotográficos aquí expostos.

A MAXIA DAS LUCES
Estas son as mellores imaxes do meu percorrido pola fotografía dixital. Onde emprego as técni-
cas que levo aprendendo ao longo destes anos.

Na Casa do Concello de Parada do Sil, do 2 ao 30 de novembro


