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Luisa Lorenzo Pousada, Maside, Ourense, 1965

Fotógrafa autodidacta na súa máis ampla expresión.
En Ourense cursou estudos de deseño, dirixido especialmente á ourivaría, ramo no que traballa. Forma parte da Agrupación 
Fotográfica O Potiños de Carballiño. Ten publicado fotografías en distintos medios de comunicación. Leva participado en 
exposicións en distintos centros comarcais de Galicia. Participa por sexta vez no Outono Fotográfico.

LUME PURIFICADOR DE CERVO
Chegar e ver que hai xentiña que loita por manter vivas as raíces de todos e cada un dos que 
formamos esta nosa terriña galega. Que cada ano se xuntan e son capaces de revivir e plas-
mar as crenzas, os medos, os males (que non lles tiñan explicación). E aniquilalos con lume, 
O Lume Purificador, quentador, alumeador, sanador... Como facían os nosos ancestros, con 
AUGARDENTE ou sen ela.
Grazas a todos os que conseguen que xeración tras xeración saibamos de onde vimos e nos 
sintamos orgullosos de ser quen somos.

Na Sala A Fábrica, Allariz, do 10 de novembro ao 2 de decembro

A danza. 2012

Acordes del roble. 2012A desesperación pola volta. 2012

María del Carmen Hernández Izquierdo Venta de Baños (Palencia), 1952

Deseñadora gráfica e integrante da Asociación Potiños de O Carballiño. Participei en varios Outonos con moita satisfacción.
Moi nova comecei a facer fotos coa miña cámara analóxica encontrando un montón de posibilidades e gozando de horas 
interminables no laboratorio. Xa quedaron moi lonxe, por suposto non esquecidas. As miñas compañeiras inseparables en 
todo momento son as miñas dúas cámaras que me dan a oportunidade de captar o instante e a través delas comunicar un 
sentimento. Levo moitos anos aprendendo e cada día recoñezo que debo seguir facéndoo e gozando das lembranzas que 
cada instantánea me trae de novo. O meu proxecto é conseguir que algunha persoa se senta atraída por algunha imaxe. 
Seguirei intentando transmitir a cada segundo o meu entusiasmo.

ECOS DE VERANO - Macroinstantes
Sempre sentín atracción polo mundo dos insectos e encontrei na fotografía o medio condutor 
para aproximarme a eles, comprobando con admiración como os seus costumes chegan a 
ensinarme o fráxil e confiados que son.
Sen dúbida me falta tanto por fotografar como por entendelos.

No Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 2 ao 30 de novembro

Entre flores, la más bella. 2010 


