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I N D I V I D U A I S

Luis Álvarez González Chandrexa de Queixa, 1985

Imaxinativo, creativo e aparellador. Crecín en Pobra de Trives rodeado de paisaxes e imaxes que gardo en forma de fotos 
dende os 16 anos.

COMEZOS
Emocionante debut no que presento as fotografías máis representativas dende os meus come-
zos, cun eixo principal: as terras de Trives.

Na Centro de Interpretación Histórico Cultural de Trives, do 2 ao 30 de novembro

Víctor Barro Fribourg, Suíza, 1978

Víctor Barro fotografía baixo o pseudónimo de FOTOSCONLETRA. 
Fotógrafo especializado en movementos sociais e fotografía de viaxes e deportes de aventura. Fotógrafo e articulista 
freelance dende 2009. Creador de «o’Obradoiro de fotografía dixital creativa». Colabora no Outono Fotográfico dende 
2010. Gañou en Ourense os concursos «Ourense Cidade Vella» en 2011 (1º premio do xurado) e «Deportes de montaña 
do Club Alpino Manzaneda» en 2011 (Premio do público e Accésit). Colabora con diferentes medios de comunicación 
(Revista Tierra, Cadena Ser, blogs e revistas especializadas) e traballa para distintas ONG’s e organizacións sociais nacionais 
e internacionais. Agora traballa na produción da exposición «Galegos pola Cumbre» (Alpinismo e escalada no macizo do 
Mont Blanc) e «Borneo illa habitada» (a realidade do pobo «Penang» na illa de Borneo, últimos indíxenas do planeta). 
Sígueo no seu traballo na súa web, blog, Flickr ou Facebook.

FOTOSconLETRA
A exposición permanente de FOTOSconLETRA é unha viaxe de imaxes e textos sen conexión. 
Para ler e ver por separado a meirande parte das veces. Xurde das imaxes que captei, de forma 
involuntaria antes de 2010 durante distintas viaxes, principalmente en Europa. Non tiñan en 
principio a intención de estar aquí e con esa naturalidade «orixinal» se presentan. Esta é unha 
modesta escolma de entre moitas, e quizais non sexan as mellores, pero son as que penso que 
teñen algo que dicir. FOTOSconLETRA son tamén textos, e nesta mostra teñen tanta importancia 
como as imaxes. Co seu carácter, cada un deles xurde espontáneo, moitas veces en trens, bar-
cos e autobuses, en estacións e praias, a través de ventás que se abren ás lembranzas recentes, 
a vivencias intensas. Tamén podes ver e ler as imaxes e textos en [fotosconletra.blogspot.com]

No Ateneo de Ourense, do 29 de novembro ao 16 de decembro

Pacaya. 2009

Entre chopos

San Roque nevado

Subir a lo más alto. 2008


