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Dakidarria

Inverno

Miguel González Anllo Ourense, 1985

Fotógrafo freelance especializado en tours virtuais, graduouse en Fotografía Artística na EASD Antonio Faílde de Ourense. 
Realizou diversas exposicións en diferentes lugares da cidade de Ourense participando no Outono Fotográfico en tres 
ocasións.
Actualmente compaxina o seu labor de fotógrafo coa corrdinación do clube cultural ElClubExpress.

VERÁN DE MÚSICA
Fotografías dos músicos que encheron os escenarios dos festivais de música galegos do verán 
do 2012.

No Trampitán, Ourense, do 2 ao 30 de novembro

Olalla de Nóvoa Rodríguez Ourense 1977

Comeza a súa andaina realizando os estudos de técnico especialista na realización e elaboración de programas e medios 
audiovisuais, no Centro de Imaxe e Son de Bemposta en Ourense no ano 2000. E como técnico medio en laboratorio de 
imaxe na Escola de Imaxe e Son de Vigo no ano 2001.
Realiza distintos cursos, de fotografía práctica e de revelado en branco e negro na Casa da Xuventude de Ourense, de 
periodismo fotográfico na Escola de Imaxe e Son Marcote en Vigo, de retoque fotográfico de imaxes no centro FORGA 
da Consellería de Muller e Xuventude.
Traballos como freelance na realización de tomas de estudo, exteriores, retratos, reportaxes e publicidade.
No ano 2010 realización dunha exposición sobre os cans da canceira municipal-Progape (protectora de cans e gatos 
de Ourense). No mesmo ano durante o Outono Fotográfico a exposición ‘Unha ollada aos anos 50’. No ano 2011 repite 
exposición neste mesmo certame con ‘O circo, mondo marabilloso’.
Imparte un curso de iniciación á fotografía na asociación de veciños de Castro de Beiro durante o ano 2010-2011.

AS CATRO ESTACIÓNS
Un ano é coma un debuxo
feito de momentos
das cousas que pasaron
día por día

Chega a luz... Primavera!
as frores, as cores, os olores
logo o verán
viaxar... montaña ou praia
desconectar!

Porque sen darte conta
Chega o outono!
E desnuda as árbores
prepara o inverno
o frío, as neves
pecha o ciclo outra vez
seguir vivindo!

Xa está de novo aquí
a primavera,
verán logo outono...
e o frío inverno.

No Café Cátedra, Ourense, do 2 ao 30 de novembro


