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VERTIDOS - UN COMPENDIO DE AGRESIONES
A cidade de Ourense é atravesada polo río Miño, que a vertebra e dimensiona, definíndoa. Porén, 
as dúas marxes da cidade parecen dar as costas ás súas ribeiras, ignorándoo, permitindo des-
máns e abusos ecolóxicos. En xeral, non se trata só dunha relación Ourense - Río Miño. Trátase 
dunha forma de entender a nosa relación co contorno máis próximo. Esta serie recolle (en breve 
paréntese recente) parte destas tropelías, contra o Miño e o Barbaña. Accións que, a pesares da 

súa repercusión mediática, pois forman parte de sendas reportaxes fotográficas realizada para 
o xornal La Región, adoitan pasar desapercibidas, caendo na indiferenza política e colectiva, 
desafortunadamente tan común nos tempos que corren.

No paseo do río Barbaña e contorno de O Polvorín, Ourense, do 6 ao 28 de novembro

COLOMBIA: MÁXICO E PAUSADO TINTO 
Colombia é un lugar fabuloso e encantador. Resulta redundante dicilo. A sensación que se ten é 
que unha terra como esta só pode terse debuxado cun pinceliño moi fino, durante moitos días, 
con moitos detalles, pacientemente.
O coñecido como ‘Eixe Cafeteiro’ recollido en parte nesta serie de fotos supón un lugar de 
máxicas e infindas montañas, escarpados cumios poboados de café, ademais de xente cálida e 
xentil, que conseguen cunha deliciosa vida pausada recibirte dentro da sorpresa e a admiración. 
O seu día a día, a xente nas súas rúas e prazas, en días concorridos de feira e mercado cando 
se acode ao lugar, son quizáis os momentos máis interesantes, e que esta serie intenta plasmar.
Son como o ‘tinto’, denominación con que nesta terra se significa ese agasallo que constitúe a 
boa taza do café.

En Vento do Sul, Ourense, do 13 de novembro ao 13 de decembro

MULLERES VISTAS POR MULLERES - UNHA MIRADA DE XÉNERO (VIII Edic.)
Mostra cedida polo colectivo feminista ‘Ciudad de Mujeres’, está composta por 66 imaxes de 
26 fotógrafas de distintas partes do mundo, principalmente de España e América Latina, onde 
a muller é protagonista a un lado e outro da cámara e onde reflicten imaxes reais e imaxinarias 
que amosan a súa visión, do ser e estar muller, e a súa situación no mundo.

No muro do Auditorio Municipal de Ourense, fronte á rúa Pardo Bazán,  

do 26 de novembro ao 21 de decembro

Paz Tornero


