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A ESENCIA DO EFÉMERO. Casa da Xuventude de Chantada do 2 ao 16 de novembro. «A Esen-
cia do efémero» é un conxunto de fotografías formadas por un conxunto de partes íntimas da nai terra. 
Quizais algunhas pequeneces en tamaño aínda que grandes marabillas repletas de beleza, en exhausta 
sensibilidade, en total expresión e con pleno significado á expresión daquel que sinte como súa a natureza 
respectándoa e sabendo que ela é a base da nosa existencia. Un espectáculo cheo de cor, de sensualida-
de e da beleza daquilo que está para ser visto... 

Asun Adá, 1976. Desde 2005 expón os seus traballos en distintos lugares do territorio nacional e pouco 
a pouco vaise expandindo a novos destinos. Participou en libros publicados como Aconteceres da Capela 
de San Pedro de Leiro 2005, Vals Latino 2006, Raíces da Cociña Artesá 2006, Cantos y Cuentos oscuros 
2008 e Una Especie de lágrima (y otros cuentos recuperados) 2009. O paso dos anos e a súa continua 
inquietude sobre a esencia do ser, levárona onde agora se encontra, en pleno proceso de expansión e 
desenrolo persoal que fan que cada día teña máis ganas de crear e buscar novas maneiras de expresión 
que poidan transmitir a quen mira, un momento de quietude e de tranquilidade tan profunda que o sinta 
desde o mesmo momento en que se encontra entre as obras. www.asunada.com

«SU SER»
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Víctor Barro Casal. Fribourg, Suíza, 1978. Coordinador do proxecto «FOTOSconLETRA», imparte o 
Obradoiro de fotografía creativa desde 2010. Colabora con asociacións e organizacións sociais como 
Amigos de la Tierra, Survival ou Imagen en Acción nas súas campañas e proxectos de sensibilización. 
Ourensán adoptivo e fotógrafo de formación autodidacta centrado na fotografía social, creativa e con 
mensaxe.

XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CLUBE ALPINO OURENSÁN. Casa do Concello de Piñor do 
2 ao 30 de novembro

Amencer sobre 

seracs

A c c e s i t

X I  C o n c u r s o 

d e  F o t o g r a f í a 

C l u b e  A l p i n o 

O u r e n s á n
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Francisco Javier Cid Puga. Javier Cid. Ermua, Vizcaia, 1973. Nacido en Ermua, Vizcaia, vive en Ourense 
e cursa os seus estudos de FP2 no Instituto Chamoso Lamas O Carballiño, terra na que vive dende o 
2001. A fotografía é unha afección dende o ano 1990, cando por primeira vez descubre o que se pode 
facer cunha caixa de zapatos e dende entón a paixón e afección medran.

NATUREZA. Librería Eixo, Ourense, do 2 ao 30 de novembro. Nesta súa primeira participación no 
Outono Fotográfico mostra a natureza a través da fotografía en todo o seu contexto. É esta unha forma de 
dar a coñecer ao mundo a grandeza e beleza que moitas veces non vemos.

Sen título
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Pedro Díaz Fernández. Ourense 1959. «A fotografía, terapia do senti-pensar (sentimento-emoción-pen-
samento). A miña Leika, compañeira e compaña. As fotos, bastóns da memoria no camiño das vivencias 
e grato motivo para unha cea de reencontro cos amigos.»

XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CLUBE ALPINO OURENSÁN. Casa do Concello de Piñor do 
2 ao 30 de novembro

Naufraxio

2º premio

X I  C o n c u r s o  d e  F o -

t o g r a f í a  C l u b e  A l p i n o 

O u r e n s á n
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Carlos Fernández González. Fondodevila, Parada de Sil

IV CONCURSO FOTOGRÁFICO ROSA PONS FÁBREGAS. No salón de plenos dos Concello de 
Parada de Sil do 18 de novembro ao 2 de decembro

Camiño

1º premio

I V  C o n c u r s o 

F o t o g r á f i c o  R o s a 

P o n s  F á b r e g a s
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Jesús García. Fotografía e deseño de carteis, fotógrafo oficial da Maratón de Montaña «Penedos do 
Lobo» 2010. Manzaneda. Fotógrafo dos campeonatos galegos de esquí 2009 e 2011. Publicacións e 
reportaxes en Revista Planeta Running novembro 2010. Maratón «Penedos do Lobo», Manzaneda. Artigo 
sobre historia da Estación de esquí de Manzaneda (Wikipedia) coas fotografías. Artigo en «Nevasport», web 
de deportes de neve. 1º premio e accésit en IX Romaría Raigame, accésit en II concurso Brión Natural, 1º 
premio e accésit en I Concurso Brión Natural, 1º premio en I Concurso Consellería de Medio Ambiente.

Sen título PAISAXES DA MONTAÑA OURENSÁ. Pazo de Almuzara, Boborás, do 2 ao 30 de novembro
Imaxes tomadas ao longo destes últimos catro anos coas que o autor desexa compartir a súa persoal 
visión das serras de Queixa e Trevinca.
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David González Nespereira. Ourense, 1978. Fotógrafo autodidacta. Exposicións no Outono Fotográ-
fico en Ribadavia e Chantada, e no Festival Arteficial de Ribadavia. 2º premio no Outono Fotográfico de 
Chantada do 2008.

PAISAXES. Casa da Xuventude de Ribadavia do 26 de outubro ao 15 de novembro
Imaxes que intentan trasladarnos a lugares próximos e non tanto, e gozar das vistas, cores, e incluso olores. 
Respirar as sensacións de frío e calor que cada imaxe transmite, e achegarnos tanto a lugares que están ao 
noso carón e ás veces non gozamos como a outros afastados que non gozaremos xamais.

Sen título
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Sabela Iglesias Reviejo. Xanceda, A Coruña.

21 CERTAME FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE 2011. Casa da Xuventude de Ourense do 
26 de outubro ao 22 de novembro. Co motivo da celebración do «Día Mundial de Medio Ambiente», o 
Ateneo Ferrolán ven realizando, dende 1991, todos os anos un certame fotográfico que este ano 2011 
cumpre a súa 21ª edición. Entendemos e enténdese por medio ambiente todo o que afecta a un ser 
vivo e condiciona especialmente as circunstancias das persoas ou da sociedade na súa vida. A exposición 
consta dunha selección realizada polo xurado, este ano 38 fotografías, coas que se realiza unha Mostra Itinerante.

Desterro III

3º premio

2 1  C e r t a m e 

F o t o g r a f í a  d e  M e d i o 

A m b i e n t e  2 0 1 1 

A t e n e o  F e r r o l á n
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H2O. Centro Cultural Santa Leonor, Pobra de Trives, do 2 ao 30 de novembro. A Exposición ten 
como leit motiv a auga e as súas posibilidades como elemento formal. Consiste en tres bloques: Move-
mento, Quietude e Reflexos.

José Lagares. Fotógrafo básicamente autodidacta. Nacín á fotografía aos 13 anos. O meu pai apren-
deume no manexo dunha Kodak Retinette A1 do meu avó que aínda conservo. A partires de ahí 
comezo a disparar cada vez con máis frecuencia até hoxe. Atesouro varios premios: 1º premio na 
«I Gymcana fotográfica sobre o casco histórico de Betanzos», 3º premio na «IV Edición Bergondo en 
Imaxes», 3º premio no «VI Certame de fotografía ambiental de Arteixo». Actualmente, son membro da 
Asociación Cultural Aula K.

Sen título
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incontables, de mariñeiros, de galernas... Esta mostra fotográfica ten a intención de amosar algúns deses 
recunchos da nosa xeografía galega que esconden maxia, beleza e o labor de crear un camiño de luz ao 
través dunha senda de rochas, vento e sal...

Mercedes López Rubín. Ourense. Fotógrafa autodidacta. Aliméntase de tutoriais e teoría que atopa investi-
gando por diferentes medios. É creadora de «Tres Trisqueles», fotoblog que mantén na rede dende hai tres 
anos, sendo a súa plataforma de exposición. A paisaxe é a súa maior fonte de inspiración. Forma parte da 
Agrupación Fotográfica O Potiños de Carballiño. Este é o seu primeiro Outono Fotográfico.

OLLOS SALGADOS. Centro Sociocultural O Castiñeiriño, Santiago de Compostela, do 4 ao 30 
de novembro. Ollos salgados é unha recompilación de recortes da costa galega impregnados de historias 

Illa Lobeira
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Sonia Míguez Amil. Afeccionada á fotografía, participou o ano pasado na exposición da Casa de Xunven-
tude de Ribadavia e participou en exposicións en case todas as edicións do Festival Arteficial.

O QUE PUIDEN E NON VIN. Casa da Xuventude de Ribadavia do 17 ao 30 de novembro
Fotografías que falan dende o interior, o que o ollo ve non é o que di o corazón. O corazón é o espírito. 
Para os nosos ollos nada é como esperamos.

Sen título
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dun ano, cando decidiron xuntarse para editar un libro que recollese o concepto fotopoético que unha e 
outra teñen da realidade cotiá. O resultado foi unha compilación máxica cun fío condutor –a auga– de pos-
tais, editadas dunha forma persoal, chea de sensibilidade e dozura, polas que ondean os versos serenos 
e mainos que as enchen de sentido. Nunha terra como a nosa, onde a auga é un elemento fundamental 
de vida, este proxecto amósanos unha forma tan singular como universal de gozar do luscofusco ou de 
entender a cidade que alborexa; porque se achega ao observador coa linguaxe universal dos sentimentos 
e a visión inconfundible de quen fala coma ninguén o idioma da tenrura.

Esther Morán naceu en Brasil, pero de nena os seus pais emigraron a Barcelona. Considérase catalana 
por adopción e por decisión. Pertence dende a súa creación ao colectivo fotográfico El Factor Humano, 
co que ten realizado exposicións itinerantes por diferentes cidades. Ecléctica no seu plantexamento foto-
gráfico, tódalas súas imaxes teñen un compoñente de suavidade que deseguida fai que nos fixemos nesa 
forma tan particular de ver o mundo ao través do espello que o observador identifica co estilo Morán. 
Actualmente prepara un novo proxecto co que ten previsto editar un novo libro.

LAS ALAS DEL AGUA. Auditorio de Ourense do 7 ao 27 de novembro. Este proxecto é o resultado 
da mestura das imaxes da fotógrafa Esther Morán e dos versos da poetisa Pilar Osorio, proxectado hai máis 

Natureza exquisita
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AL NATURAL. La Fábrica de Allariz do 18 de novembro ao 4 de decembro. Exposición dedicada a 
Benito Losada. Un paseo, sexa por onde sexa, é unha aventura. Igual e distinta. Atópome con amigos, co-
ñecidos, e crúzome con descoñecidos. Coas plantas pásame o mesmo, algunhas case me saúdan, outras 
me sorprenden e todas me marabillan. Como non deixarse impresionar pola simetría, as combinacións 
xeométricas e as cores? Parece que esperan para mostrar a riqueza que se agocha tras cada paso. Un 
paseo, sexa por onde sexa, é un agasallo.

Francisco Javier Núñez Zamora ‘Paco Núñez’. Badajoz, 1958. Son psicólogo e traballo como logo-
peda no CEIP Ricardo León, de Málaga. Sempre me interesou moito a fotografía; comecei na fotografía 
analóxica a mediados dos anos 70, cando estudaba en Granada. Os meus comezos foron con fotografía 
en branco e negro, xa que revelaba e positivaba eu mesmo no laboratorio. No ano 2003 merquei a 
primeira máquina dixital, unha Sony compacta. Pouco a pouco comecei a profundizar na fotografía dixital, 
merquei unha cámara réflex no ano 2008 e apunteime a cursos de formación fotográfica en Málaga. Na 
actualidade pertenzo ao colectivo de fotografía F11 de Málaga e sigo facendo fotos.

Sen título
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Jorge Rodríguez Lago. Vigo 1982. «O meu currículo di que traba-
llei uns anos como administrativo, como deseñador web, que tamén 
toquei o sector transporte e o metal. Agora a miña aventura transco-
rre no mundo da fotografía, un mundo que sen dúbida me seduciu. 
Fáiseme difícil tratar de resumir as miñas afeccións e inquietudes, 
así que será mellor que as fotos que vaia sacando falen por min. 
Vémonos aí fóra!»

RÍO PRESO. Asociación de Veciños Parque Barbaña do 21 
de novembro ao 16 de decembro A través de 20 Fotografías o 
fotógrafo Jorge R.Lago trasládanos, nun equilibrado ton de grises, 
a realidade da morte da natureza a ese empeño dalgúns humanos 
empeñados en que os nosos herdeiros teñan un planeta en peores 
condicións das que nós o herdamos. O motivo, as obras de Iberdro-
la no Río Sil, pero as imaxes transcenden o lugar concreto. Levan 
ao observador da proximidade xeográfica ao universal do problema 
ambiental que temos en calquera dos recunchos do mundo que 
habitamos.

VÍAS OLVIDADAS. Centro Cívico A Ponte, Ourense, do 18 ao 
30 de novembro. Mostra composta de 20 imaxes de formato 
50x50 en b/n que trata de recordarnos as infraestruturas que o 
chamado progreso (AVE) vai deixando estragados ao seu paso.

LEMBRANZA. Casa da Cultura do Concello de Pobra do Bro-
llón do 2 ao 23 de decembro. O autor quere facer con esta 
mostra en branco e negro unha homenaxe aos seus avós, únicos 
habitantes do pobo de Pradelas (Proba do Brollón) e ao mesmo 
tempo unha denuncia á situación de abandono e despoboación das 
aldeas do sur da provincia de Lugo.

[Arriba] Río Preso

[Abaixo] Vías olvidadas
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Jesús Rodríguez Montero. Monforte de Lemos, 1956. Introduciuse no mundo da fotografía no ano 
1987 como autodidacta. Realizou reportaxes para revistas, libros, catálogos, postais, guías, etc. Realizou 
exposicións e acumulou algúns premios de fotografía. Actualmente colabora coa revista Líneas de Adif e 
ocasionalmente cos xornais El Progreso, El Correo Gallego e La Voz de Galicia.

O TREN NA PAISAXE. Casa da Cultura de Monforte, do 7 ao 28 de novembro. Exposición de 
30 fotografías, nas que o tren se funde coa paisaxe para formar parte da natureza atravesando as súas 
montañas, ríos e vales ao través de túneles e viadutos.

Sen título
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DEBUXOS DE LOBEIRA REVISITADOS. Liceo de Ourense do 15 ao 30 de outubro. «A tarefa de 
fotografar as localizacións que Xurxo Lorenzo debuxou hai case 90 anos non parecía tan complexa nun 
inicio. Mais, cando un descobre que unha estatua foi movida de lugar, que o edificio que hai moitos anos 
era unha escola é agora unha casa particular ou que a natureza mudou toda a superficie dos montes, é 
cando realmente se aprecia a dificultade de tal labor. Agora, non hai gando limpando os montes, medran 
bosques de piñeiros e eucaliptos. As veces, ao buscar a perspectiva dunha imaxe a plumiña no descenso 
dun val, descubría que as árbores impedían a súa visión. Ten sido un exercicio interesante e sen 
dúbida imposible sen a axuda de Marcial, un garda forestal da comarca. A el e outros veciños 
da zona quixera expresar o meu total agradecemento.» Mark Ritchie

Mark Ritchie. Sydney, Australia, 1963. Estudou fotografia en Sydney Technical College (1981-84). 
Traballa como fotógrafo freelance e vive en Ourense dende 1997. Exposicións en Ariel Gallery, Sydney 
(1986). Hasselblad Masters. Melbourne and Brisbane (Australia), colectiva (1989). Julie Green Gallery, 
Sydney; Blaxland Gallery, Sydney, colectiva, (1992). Il Cantonotti, Stuttgart, Alemaña (1994). Alte Nikolais-
chule, Leipzig, Alemaña (1996). Galeria Faustino, Chaves, Portugal (1997). Outono Fotográfico (Ourense, 
1997 e 1999; Allariz, 1998). Centro Cultural Deputación Ourense (2010). Museo do Pobo, Santiago 
de Compostela (fotografías xunto con debuxos de Xurxo Lorenzo, 2011). Gañador do concurso El País 
Semanal na categoría de «Naturaleza y Deportes» (1998).

O Viso
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ser humano, como agresor. Ela agradécemo devolvéndome ao meu estado animal, mostrándome a beleza 
do caos natural. Non podo deixar de ver formas entre os recunchos. As masas vexetais cos seus límites 
e cores difusas conforman unha paisaxe desordenada na que o natural é o caos, entendido dende a 
perspectiva humana, a esa beleza de caos natural nós chamámoslle «orde natural» nesa teima do ser 
humano de ordenalo todo, cando o natural é o caos. Cando as masas ao límite atopan o caos, o meu 
estado animal atopa a calma.
Masa: f. Gran conxunto de xente que polo seu número pode influír na marcha dos acontecementos. Límite: 
m. Extremo que poden alcanzar o físico e o anímico. Caos: m. Estado amorfo e indefinido que se supón 
anterior á ordenación do cosmos.

Paco Rocha, Santiago de Compostela, 1978. Fotógrafo profesional de formación autodidacta, leva traba-
llado para axencias de publicidade e medios de comunicación de todo o país dende o ano 1995. Dende 
2007 dirixe a súa propia empresa, «Paco Rocha Fotografía». O seu labor cómo fotógrafo abarca os máis 
diversos campos de traballo. Fotógrafo que coida a división do seu traballo máis persoal do que realiza para 
os seus clientes. O contínuo uso das técnicas de fotografía clásica e dos seus materiais para o seu traballo 
persoal fai que poida dotar as súas imaxes da paixón que sinte polo medio fotográfico.

MASA LÍMITE CAOS. Centro Sociocultural das Fontiñas, Santiago de Compostela, do 4 ao 30 
de novembro. Decido incorporarme á natureza máis próxima, mirala para reconciliarme con ela, como 

Sen título
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Lucas Rodríguez López Ourense 1993. Mozo escalador, afeccionado á fotografía. Logrou converter a 
cámara, non só en compañeira habitual, senón tamén en fiel testemuña das emocións que o deporte de 
aventura esperta.

XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CLUBE ALPINO OURENSÁN. Casa do Concello de Piñor do 
2 ao 30 de novembro

Os luns ao sol

1º premio

X I  C o n c u r s o 

d e  F o t o g r a f í a  C l u b e 

A l p i n o  O u r e n s á n
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Pablo S. González Prieto. Exposicións nos anos 1976 
e 1986 no Ateneo de Ourense. En 1982 na Casa da 
Xuventude. Proxeccións de diapositivas: «A Catedral 
de Ourense», «O mosteiro de Sto. Estevo de Rivas de 
Sil», «As estacións». Impartición de cursos de fotografía 
incluídos no Outono Fotográfico.

OURENSE AO LONXE. Ateneo de Ourense do 17 
ao 30 de novembro. Inspirada na canción do mesmo 
título de Manuel de Dios, trátase dunha colección de 
fotografías que teñen como tema común a visión dun 
Ourense tal e como o descubriría un viaxeiro que se 
achegara á cidade dende as distintas entradas. Son fo-
tografías realizadas con técnicas tradicionais, película de 
formato medio en branco e negro, positivada en papeis 
ao bromuro ou clorobromuro baritados.

Sen título
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Julio Soler Grova ‘Demo’. O Porriño, 1960. «Afeccioneime á fotografía sendo rapaz, 
nas primeiras saídas á montaña. Entón utilizaba a cámara do meu pai, unha ADOX de 
fuelle e negativo de 60x60 totalmente manual. Interésame todo tipo de fotografía, 
aínda que prevalece o interese pola fotografía de natureza. Nos últimos anos obsesio-
nado polas aves e a súa asombrosa beleza. Curiosamente nos dous temas que me 
interesan nestes momentos e coa utilización de dous obxectivos extremos, o macro e 
o tele de 300 mm., afondo na necesidade de achegamento.»

MIRADAS DUN CAMIÑANTE. Casa do Concello do Carballiño do 2 ao 30 de 
novembro. «En calquera sendeiro ou camiño podo atopar moitos temas que captan 
a miña atención, sobre todo as aves e os invertebrados. Isto é resultado dun cambio 
no meu camiñar, na miña mirada, na percepción do meu entorno. Como afeccionado 
de fin de semana pasei de camiñar e facer fotos a camiñar para facer fotos. A mochila 
tamén cambiou: o bocata por un macro, o saco por un tele, etc. o que fixo medrar 
considerablemente o peso da mochila e minguar o percorrido. Esta é unha mostra da 
miña mirada e inquietude nos camiños.»

Sen título
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CATRO ESTACIÓNS, MIL CORES. Centro Cultural do Ensanche, Santiago de Compostela, do 
4 ao 30 de novembro. Mostra a grande variedade cromática que ten Galicia ao longo do ano. Esta 
diversidade, sen dúbida en directa relación co seu clima atlántico, pódese comprobar na súa plenitude nas 
catro estacións do ano, tanto no interior como na costa. Nestas fotografías hai imaxes familiares xunto a 
outras menos coñecidas. Todas son Galicia sen ningún tipo de mestura. 

Xosé Luís Vázquez Iglesias. Ourense, 1945 - 2007. Médico de recoñecido prestixio, afeccionado á 
fotografía dende a infancia. Realizou exposicións individuais en varias cidades de España –entre as que 
destaca «A deusa Atlántica», dedicada á Torre de Hércules, un dos seus amores–, así como unha colectiva 
en Lisboa. Acadou 40 premios en concursos e certames fotográficos. Autor do libro de fotografías e 
poemas Costa da Morte. Paisaxe viva. Publicou varios Portfolios na revista Foto. Foi colaborador fotográ-
fico e literario de El Ideal Gallego no suplemento dominical «La Galería». Fotógrafo realista, namorado da 
natureza, especialmente en dous momentos claves de cada día: o amencer e o solpor, os que fotografaba.

A Deusa Atlántica
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Rosa Villar Pumar. Vilariño Frío, Ourense, 1955. 
Inicia os seus estudos de Imaxe e Son e faise fun-
cionaria do MEC case ao mesmo tempo en Madrid 
onde reside desde moi curta idade. É funcionaria da 
Consellería de Educación da C.M. Realiza cursos de 
debuxo e pintura e estudos relacionados coa prensa, 
o cinema, o vídeo e a fotografía analóxica e dixital, 
o último con José María Mellado. Imparte clases de 
imaxe en centros públicos e en Escolas de Animación 
Sociocultural. É xurado en certames de Fotografía. Ex-
pón de forma regular, colectiva e individualmente en 
España (11 comunidades), Italia, Alemaña e Romanía. 
Conta con premios, distincións e publicacións ao longo 
de 20 anos. Publíca en editoriais, catálogos e revistas 
e ten obra en distintas entidades públicas e privadas. 

UNHA CONVERSA COS VELLOS CASTIÑEI-
ROS. Salón de plenos do Concello de Parada 
de Sil do 2 ao 16 de novembro. «Os Castiñeiros 
centenarios da Ribeira Sacra son vellos e fieis amigos 
que acompañan ao ser humano ao longo das súas vi-
cisitudes. Pode parecer que a historia desta terra non 
se puidera explicar sen termos en conta o valor da cas-
taña e do seu  pai, o CASTIÑEIRO. Sempre me serviron 
de inspiración estes vellos castiñeiros para compoñer 
temas fotográficos que permitan transmitir emocións, 
maxia, misterio... Miro a paisaxe ao través dos seus 
ollos (oco na caracocha). Gozo percorrendo camiños 
ao través das súas pólas. Ilumíname o resplandor do 
sol ao través das súas follas. Falo con eles ao través 
dos seus troncos. Camiño entre soños percorrendo os 
seus soutos. Pero sobre todo embárgame unha gran 
emoción contemplalos, maxestosos eles, baixo a eterna 
néboa silenciosa, que mesmo semella o escenario da 
Santa Compaña. Eles, os castiñeiros, na nosa conversa 
pídenme que fotografe esta historia.»

IV CONCURSO FOTOGRÁFICO ROSA PONS 
FÁBREGAS. Salón de plenos do Concello de 
Parada de Sil do 18 de novembro ao 2 de de-
cembro

[ A r r i b a ]

Castiñeiros 

[ A b a i x o ]

Luz penumbra e sombra

1 º  p r e m i o  t e m a  l i b r e  d o

I V  C o n c u r s o  F o t o g r á f i c o  R o s a  P o n s  F á b r e g a s
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