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B O D E G Ó N S

Marga Piñeiro Díaz Lugo, 1962

Naceu en Lugo pero reside en Chantada dende a súa nenez. Comezou a interesarse pola fotografía no ano 1990, cando 
fixo os primeiros cursiños de branco e negro nun centro de xuventude. Desa etapa xurde unha primeira exposición con 
paisaxes de inverno das terras do sur de Lugo (Chantada, Taboada, Val de Lemos) na que a néboa é un dos elementos 
que caracterizan este recuncho da nosa xeografía. Imaxes de corte onírico que deseguida converten a imaxe nun referente 
identificable. Logo virían un total de once exposicións con paisaxes de interior e de mar en Casas da Xuventude, Casas da 
Cultura e Centros Comarcais das provincias de Lugo e Ourense. Amante especial da fotografía en branco e negro e dende 
hai uns anos traballa a nivel compositivo a macrofotografía sobre pequenos elementos da vida cotiá.
[www.focofijo.com]

DE MINIMIS
É unha colección aberta composta na actualidade por máis de duascentas fotos nun proxecto 
que se ven a desenvolver dende hai uns 5 anos aproximadamente. A exposición conta con 45 
fotografías en branco e negro coa aparición esporádica da cor en dúas delas. Son maioritaria-
mente composicións feitas en estudio con pequenos elementos da vida cotiá que soen pasar 
desapercibidos para a maioría das persoas. Outras son feitas en exterior con elementos da 
natureza a través dun obxectivo propio de macrofotografía.

No Centro Cívico A Ponte, Ourense, do 23 de novembro ao 20 de decembro

Laboura. 2012

Auga para África. 2012

Sen título. 2012

Mercedes Rancaño Otero Lugo, 1964

Licenciada en Medicina, especialista en Oftalmoloxía cuns cuantos anos de exercicio profesional, durante os que realicei 
diversas exposicións en cafés e librarías así como pequenas colaboracións con revistas, bastante esporádicas. Ultimamente 
empecei a dedicarme profesionalmente á fotografía, colaborando de forma continuada con revistas de maior tirada: Trasluz 
lukus e Eco revista do eixo atlántico e realizando outros traballos como axendas, directorios, fotografía para páxinas web, 
catálogos, etc. Tamén fun convidada a expor en varias salas: en 2009: Molduarte, Cedeira; Raskeler, Vigo; Sala Uxío 
Novoneira do Concello de Lugo; Sala Juana Francés do Concello de Madrid. En 2010 e 2011, Sala Liceo do Concello 
de Betanzos; exposición colectiva na sede do INAP en Madrid; Espazo aberto da escola de negocios INGAFOR de Vigo. 
Outono Fotográfico en 2011. 
[fotosdemerce.blogspot.com]

ENCANTOS COTIDIANOS
Exposición na que a autora coas súas fotografías proporciona unha visión de obxectos, que-
faceres, actividades moi cotiás, próximas e sinxelas. Atopámolas case cada día sen darlles 
importancia pero a miúdo son o que máis nos alegra a vida.

Na Casa da Cultura de Monforte de Lemos, do 1 ao 14 de novembro


