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A Xunta de Galicia, consciente da importancia que ten facilitar vías 
polas que poida manifestarse a actividade e inquedanza artística 
individual e colectiva da xuventude galega, convoca anualmente o 
programa Xuventude Crea, un certame de creadores novos (entre os 
16 e os 30 anos), non profesionais, que pretende estimular e apoiar a 
súa imaxinación, creatividade e innovación. Este certame comezou a 
súa andaina no 2010 coa denominación actual Xuventude Crea, polo 
que neste ano 2021 cumpre doce anos.

Xuventude Crea pretende actuar como estímulo económico, pero 
ante todo quere ser unha plataforma para mostrar as propostas da 
mocidade galega, un escaparate no que o público poida coñecer a estes 
novos talentos e ás súas obras nun amplo abano de 14 especialidades.

Na edición de 2021, presentáronse un total de 79 obras na especialidade 
de fotografía e 58 obras na especialidade de artes plásticas, o que 
supón a participación de 137 persoas mozas, 81 mulleres e 56 homes.

De todas as obras presentadas, seleccionáronse como finalistas un 
total de 29: 15 na especialidade de fotografía e 14 na especialidade de 
artes plásticas. Estas obras estarán expostas na Igrexa da Universidade 
de Santiago de Compostela desde o día 5 de novembro ata o 26 de 
novembro de 2021.

Máis información do programa en: xuventude.xunta.es



Oliver Alonso Fernández 
WE ARE ALL ALIKE
2º PREMIO

Ano de realización: 2021.
Técnica: pintura dixital proxectada  
sobre parede branca.
Medidas: 248,5 x 245 x 480 cm 

María García Fernández 
FRAGMENTOS DE UNA EROSIÓN
1º PREMIO 

Ano de realización: 2019-2021
Técnica: Serigrafía sobre papel
Papel entrelazado
Medidas: 3 pezas, 70 x 75cm aprox. 

Fragmentos de una erosión nace da necesidade de 
querer transmitir unha experiencia persoal á persoa 
espectadora, expondo a peza como un percorrido polos 
fragmentos, texturas e espazos, un paseo entre luces e 
sombras. Profúndase e analiza a relación entre o motivo 
da montaña e a identidade, baseándose nunha experiencia 
previa, desde o arraigamento e o recordo á terra, como 
unha áncora emocional.
O resultado é unha peza de mediano formato, na que o 
espectador se afasta visualizando unha figura plana e, 
a medida que se aproxima, descobre nela o percorrido 
e a  tridimensionalidade que dá paso aos espazos e á 
perda desa visión en distancia. Cobra vital importancia o 
proceso de creación da peza, creando unha dualidade que  
aúna a  fisicidade do material coa  fisicidade do territorio 
a través do concepto construtor da peza, a erosión.
Entendendo a construción da montaña a través do 
propio acto de desgastar o material ata a consecuente 
de-construción da imaxe inicial, facendo referencia ao 
propio paso do tempo e á memoria. O formato alude ao 
corporal e á percepción, tanto na súa propia creación 
como na parte máis experiencial da artista, culminando 
na posterior  interación co espectador. Fragmentos 
simultáneos que rompen, se  solapan e se superpoñen, 
entrelazándose e creando trama, un tecido de vivencias e 
sensacións que en ocasións recompóñente.

We are all alike baséase na composición visual das 
vidrieiras góticas europeas. A través dunha ‘renovación’ 
da iconogra fía relixiosa, reformúlanse os obxectivos das 
relacións interpersoais nunha sociedade agora inmersa 
na tec noloxía e as telecomunicacións. A silueta en forma 
de frecha ascendente das vidrieiras góticas convencionais 
acada aquí un novo sentido, sendo indicador de elevación 
espiritual a un novo contorno, que non é outro que a 
Realidade Virtual. Símbolos como o ‘me gusta’, ‘non 
me gusta’ e o corazón, propios de redes sociais como 
Facebook, Instagram ou Youtube, coroan estas dúas 
escenas de relacións entre persoas de distintos sexos 
que decidiron abandonar parte do seu corpo físico (pel, 
músculos e a maior parte dos seus órganos), prescindible 
no novo contorno onde agora interactúan. A frase 
lexible na parte superior ‘‘We are all alike’’ é ademais, 
un fragmento recurrente e sentencia final no Manifesto 
Hacker redactado en 1986 por Loyd Blankenship.
A montaxe a baixa altura da peza permite a persoa 
espectadora mesturarse coa proxección e a súa dominante 
morada (color asociada á divinidade na cultura cristiá) 
ao pasar por diante dela a certa distancia. Os corpos 
representados nela, pola súa parte, adoptan as mesmas 
dimensións que un corpo humano adulto medio.

ARTES PLÁSTICAS



Alejandro Vázquez Tomé
QUERÍA TRAERTE FLORES
3º PREMIO (compartido)

Ano de realización: 2021
Técnica:cola termofusible sobre metacrilato, video, modelado 3d, fotográfia impresa.
Medidas: 100x50 cm

Preceptos culturais como o amor rómantico xeran unha presión en nós, debido a que estamos educados para desexalos, 
aínda que poidamos rechazalos profundamente. Quería traerte flores situase aquí, nese salto entre o que os aparatos 
da imaxe cultural emítennos coma desexable e as nosas verdaderas paixóns.
A imaxe artística quere servir aquí coma un contrapunto a estes aparatos de imaxes  “espectaculares” (G.Debord) que 
median a nosa vida, a idea “naive” de regalar flores substitúese coa creación dunha realidade íntima construída a través 
da representación.
As “flores” créanse a través de diferentes símbolos e imaxes fragmentarias, igual que nós mesmos e as nosas relacións 
cos demais nesta era postdixital na que todo se media a través da representación. Ao final estas flores son inmateriais 
e teñen unha esencia esquiva igual que o amor na era dos reflexos dixitais.

Alejandro Reiriz Pouseu
GALICIA ESPERTA E HERBAS LEDAS
3º PREMIO (compartido)

Ano de realización: 2021
Técnica: Acrílico, rotulador e spray sobre lenzo
Medidas: 200x150 cm

Sempre sentín unha inmensa conexión 
coa natureza. Dende moi pequeno saía 
ao xardín a buscar bichos ou axudaba ao 
meu avó a plantar árbores e verduras.
Galicia esperta e herbas ledas é unha 
obra feita con moito agarimo, pureza e 
honestidade. Este cadro mostra unha 
pequena galería de debuxos e bosquexos 
da fauna e flora galega: dende insectos a 
flores típicas da localidade.
Na pintura explórase a maxia das cores 
e as formas que nos dá o universo. En 
adición, faise unha pequena reflexión 
sobre o gran consumismo, contaminación 
e abandono dos bosques e das zonas 
rurais. E de que maneira, durante 
a pandemia, a vida salvaxe tomou 
lugares e nos deu momentos preciosos. 
Puidemos escoitar aos paxaros de novo, 
respiramos aire puro e limpo, vimos aos 
animais preguntarse cara a onde fomos 
parar os humanos...
Coidemos de onde vimos, entendamos 
as nosas raíces e volvamos conectar coa 
nosa nai, a terra.



Noa Rodríguez Méndez
MAQUETAS DO TERRITORIO
Ano de realización: 2021
Técnica: Material reciclado: plexiglass, restos de acrílico transparente
Material comprado: visagras metálicas, pintura acrílica
Medidas: 20 x 30 x 20 cm aprox.

DA CIDADE ILEXIBLE AO RURAL FICCIONAL

O tríptico presentado é obra do traballo conxunto de dúas Intelixencias Artificiais: GPT-3 (xerador da linguaxe natural) e VQGAN+CLIP (procesamento de 
imaxes a través da linguaxe natural). 
 
As tres imaxes xeradas por VQGAN+CLIP parten dun texto dado como resposta por GPT-3 ante distintas preguntas sobre a natureza do rural a sua relación ca 
cidade e o futuro de ambas, trantando de mostrar unha mirada cara dentro dende unha perspectiva alléa.

O campo é unha colonia do 
mundo moderno

Cidade ficcional A natureza ten problemas coa 
cidade

Roque Piñeiro Vieira
DA CIDADE ILEXIBLE AO RURAL FICCIONAL
Ano de realización: 2021
Técnica: Texto xerado con GPT-3. Imaxe xerada con VQGAN+CLIP
Medidas: 60 x 60 cm c/u

O tríptico presentado é obra do traballo conxunto de dúas Intelixencias Artificiais: GPT-3 (xerador da linguaxe natural) 
e VQGAN+CLIP (procesamento de imaxes a través da linguaxe natural).
As tres imaxes xeradas por VQGAN+CLIP parten dun texto dado como resposta por GPT-3 ante distintas preguntas 
sobre a natureza do rural, a súa relación coa cidade e o futuro de ambas, trantando de mostrar unha mirada cara dentro 
do conflito dende unha perspectiva allea.

A seguinte serie está composta por un 
conxunto de pezas que reflexionan sobre 
a nosa forma de habitar un ecosistema 
e o noso impacto no medio ambiente.  
Feitas a partir de material reciclado 
estas pezas teñen un compoñente 
lúdico e nómada que invita a xogar 
e interactuar con elas, explorando 
distintas disposicións e ensamblaxes.  
Foron inspiradas por un estudo da 
biodiversidade dunha poboación na 
ribeira do río Tambre.  O obxectivo 
do estudo era medir o impacto da 
actividade humana en relación ao 
grao de biodiversidade do ecosistema.  
Da documentación e observacións 
derivadas deste estudo xurdiron estas 
Maquetas do territorio.
Deseñadas para ser expostas no exterior, 
a superficie do material reflicte o propio 
contorno namentres colorea a luz que 
a atravesa. O resultado é unha sombra 
coloreada do conxunto que forman as 
distintas casas. A nosa impronta na 
paisaxe.
Inspiradas pola flora, as formas e as 
texturas locais, exploran distintas 
formas de percibir a natureza en canto 
a escala, perspectiva ou sensibilidade.   
Esta colección procura reinventar un 
xeito de habitarmos a paisaxe que nos 
permita entender e coñecer a natureza 
que nos rodea e da que somos parte.



A velada literaria é unha especie de autorretrato psíquico, 
unha imaxe traballada en clave de fantasía onde o eu 
desprégase -coma o dun autor literario- en diferentes 
personaxes, obxetos e elementos espaciais.

Parece evidente que vivimos nunha cada vez máis refinada 
burbulla filtrada, principalmente baseada en algoritmos 
empregados para ofrecernos todo aquilo que puidese 
interesarnos en función dos nosos hábitos previos de 
navegación. En consecuencia, os ecosistemas persoais 
que se xeran a raíz destas interaccións virtuais son un 
eido de cultivo en crecemento dentro da práctica artística 
contemporánea. Neste sentido, a peza aquí presentada 
articúlase como un inicio de proxecto arredor da idea de 
eco da propia imaxe. O deleite pasa hoxe pola imaxe, e mais 
concretamente pola autoimaxe. Vernos a nós mesmos, 
sentirnos protagonistas da nosa propia experiencia de 
navegación en liña é un dos eixes articuladores principais 
do modelo de negocio do sistema-rede.  
Con estas ideas en mente decido partir das nove últimas 
autofotos que atopo na galería do meu smartphone para 
traballalas nunha dobre proxección. En primeiro lugar, 
facendo uso do debuxo e despois realizando un proceso de 
transferencia con disolvente para a obtención dunha copia 
con tinta transferida a outra superficie. O debuxo inicial é 
finalmente destruido polo propio proceso aplicado e o que 
permanece é a copia, unha copia parcial e imperfecta en 
numerosos sentidos, que á vista se presenta claramente 
sesgada e incompleta coa intención de producir na persoa 
espectadora unha sensación de inquedanza sutil tras aquilo 
en apariencia fermoso e frívolo (unha  autofoto). Pénsase 
sobre os conceptos de identidade, autorreferencialidade e 
tecnoloxía pero tamén sobre a vida, a linguaxe, a materia e 
o poético.  

Nicolás Vázquez Ben 
A VELADA LITERARIA
Ano de realización: 2021
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 100 x 81 cm

Sara Piñeiro Fernández 
THE DAILY ME
Ano de realización: 2020
Técnica: Transferencia de tinta estilográfica sobre papel 
Fabriano 185 gr
Medidas: variables. 21 x 29,7 cm/u



Rebeca López Villar
DE LAS TAREAS DE PENÉLOPE
Ano de realización: 2018 Técnica: 
Bordado sobre tea en taboleiro 
Medidas: 140 x 80 cm aprox. 

Andrea León González
IDEALIZACIÓN DUN 
PROGNÓSTICO DIFUSO
Ano de realización: 2021
Técnica: mixta
Medidas: 
Peza Nº1: 103x95,5 cm
Peza Nº2: 79x74 cm
Peza Nº3: 25,5x29 cm
Peza Nº4: 50x31,5 cm
Peza Nº5: 29,5x29,5 cm
Peza Nº6: 27x28,5 cm

De las tareas de Penélope é un proxecto 
que recolle a historia de Penélope, un 
personaxe relacionado coa espera, 
co enxeño e coa rebeldía. A conexión 
conceptual co argumento homérico 
é evidente nos fragmentos textuais 
extraídos directamente da Odisea, 
pero tamén no uso do bordado como 
técnica, nun traballo que recorda, 
inevitablemente, ás tarefas de costura 
de Penélope.  

O téxtil do mesmo xeito que un espello mostra unha realidade unida á da artista. Unha que se atreve a falar e contar 
a súa historia. A dunha enfermidade, que desexa ser escoitada. Ela, nun incapaz de aceptar compartir  o seu corpo, 
decide por un momento escoitala.  Non con palabras, senón observando como se manifesta na súa pel. Manchas, 
neurofibromas, nódulos de Lisch entre outros. Entre o medo e o rechazo dunha sociedade que busca ocultar o diferente, 
usa a arte como medio de idealización. Recorta teas, debuxa, tingue e borda neuronas que mutan en flores. Experienta 
coa enfermidade, os seus síntomas e separarse finalmente dela creando unha confrontación amigable.



Sabela Rodrigues Ferreiro 
DE CORPO PRESENTE
Ano de realización: 2021
Técnica: pintura acrílica sobre tea en bastidor
Medidas: 90 x 60 cm

Julio Catalán Rubinos
ARQUIPÉLAGO
Ano de realización: 2021
Técnica: Mixta: acuarela, acrílico, ceras, lápis, óleo e 
sprays
Medidas: 195x200 cm

Arquipélago (de Un Paseo polo Estudo), son unha serie 
de fragmentos de pinturas illadas que poden ser 
entendidos como parte dunha cartografía do propio 
lugar de creación, un sistema expansivo, fractal, 
mutante, ilusorio e imperfecto. A obra forma parte 
dun proceso aberto e inacabado, iniciado en 2019.

Link ao vídeo do inicio do proxecto: 
https://vimeo.com/438271964

De corpo presente parte da necesidade de analizar 
a realidade posmoderna. Trátase dunha reflexión 
persoal dende a pintura sobre as imaxes que inundan 
internet e sobre a censura nas redes, así como do 
retrato que proxectan da propia sociedade actual. 
Para comezar, De corpo presente trata a idea do corpo 
fragmentado como metáfora da virtualización da 
vida, pero tamén da distancia física incrementada 
pola pandemia. Pódese intuír a carne, pero non 
se chega a comprender a escena (de carácter 
pornográfico). Por outro lado, o erro dixital (glitch) 
planificado, despoxado do seu sentido accidental, 
preséntase como un “atentado” ilusionista; un simple 
artefacto estético para a confusión visual. Así mesmo, 
a materialización pictórica dunha imaxe propia de 
internet remite á necesidade de estar en contacto 
coa fisicidade das cousas, coa realidade tanxible, cos 
outros: de corpo presente.



Andrés Rivas Rodís
RUMOR DE FUGA
Ano de realización: 2020
Técnica: Óleo e acrílico sobre tea 
Medidas: 81 x 100 cm

Ana María Cabanes Fontao
22 DE LA SERIE KÒSMOS
Ano de realización: 2021 
Técnica: Mixta. Acrílico, ceras, plástico 
recolectado na costa de A Coruña, papel, 
musgo, paus, follas e area sobre lenzo.
Medidas: 100 x 81 cm

Rumor de fuga é unha obra pictórica á que 
lle da título un verso do poema “Donde 
circula lo ávido” de Alejandra Pizarnik: “[...] 
mas ahora alienta un rumor de fuga/ en el 
corazón de toda cosa [...]”
O cadro fala tanto das propias formas e 
recursos plásticos como das referencias 
figurativas, dun constante aparecer e 
desaparecer, dunha tensión de mesturas 
nas cousas e na memoria. Aparentemente 
nada queda concluso e na propia escena 
xorden formas contraditorias ou a punto 
de abalanzarse unhas sobre outras, 
interrompéndose, polo que a obra semella 
estarse a desprender de si mesma.
A fugacidade das formas e mais os efectos 
de superposición e fragmentación invitan 
a participar desa escenificación da fuga, 
afronta a estaticidade ou inmutabilidade, 
e a inmersión nese instante que a pesar da 
súa quietude, evoca a evasión silenciosa 
do tempo.

22 é unha obra onde os límites disólvense. 
Unha obra  colorida e alegre que contrasta 
co material plástico que a forma, 
cunha mestura de diferentes formas de 
expresión sobre un fondo branco que nos 
leva á inmensidade.  Pigmentos, materiais 
e texturas, configuradas para crear unha 
unión como os materiais que se atopan 
hoxe na terra. Con estrutura de esfera 
remítenos a ela, ao orgánico e ao ciclo.
 O material principal escólloo de maneira 
específica que proveña do océano, xa 
que adquire grandes características. 
Da mesma forma, a conexión con gran 
número de países xa que na auga non 
existen fronteiras. Ademais dos diferentes 
problemas ambientais que causan como 
os microplásticos, que xa compoñen 
todo o que nos rodea. Formando parte 
do noso chan e as nosas colleitas para 
formar parte da nosa vida. Non se pode 
emendar o dano que está feito pero se se 
pode emendar o dano que formaremos a 
partir de agora e diso trata esta obra, de 
mostrar e cambiar.



Andrés Seara
SPECTRA
1º PREMIO

Ano de realización: 2020
Técnica: Edición dixital
Medidas: 70 x 70 cm

Rocío Campoy Lage
BERROS
2º PREMIO (compartido)

Ano de realización: 2021
Técnica: Edición dixital
Medidas: 6 imaxes,  
35 x 35 cm /ud

Cunha estética futurista próxima ao surrealismo 
onírico e referentes do cinema de ciencia ficción, 
SPECTRA mostra unha figura humana achegándose á 
persoa espectadora dende un lugar abstracto.
Esta emerxe á nosa realidade a través dunha atmosfera 
densa, de límites precisos e definidos; unha sustancia 
translúcida que non pode ser definida como líquida 
nin como sólida nin como gasosa.
Desta maneira, a imaxe pretende facernos reflexionar 
sobre a posibilidade de conexión entre realidades 
que coexisten superpostas pero inconexas. 
Unha metáfora que representa ese momento de 
entendemento, de recoñecemento, entre persoas 
que aparentemente nada teñen en común. Elas, como 
espectros procedentes de dimensións percibidas 
como distantes e irreais, materialízanse nas nosas 
vidas, permitíndonos humanizalas.
Así, universos diverxentes entran en contacto. Uns 
mundos interfiren en outros mudando as súas 
realidades de maneira irreversible.

Esta performance trata de reflectir certos síntomas que sofre unha persoa con transtorno de ansiedade social cando 
se expón a interaccións sociais. Fixen isto materializándoos con pintura. Elexín as ganas de chorar e pinteime a cara 
simulando bágoas. Tamén selei a miña boca, dado que por moito que se queira falar, as palabras non saen. E, finalmente, 
os nós na gorxa a través dun estrangulamento de pintura, a asfixia, a presión. Todas estas accións inflínxomas a min 
mesma tendo en conta que estes síntomas son, a súa vez, provocados pola propia mente do individuo.
Por último, quero destacar a elección do branco e negro, posto que confírelle dramatismo ás imaxes e son precisamente 
a angustia e a impotencia as protagonistas destas situacións.

FOTOGRAFÍA



Adrián Vázquez Rodríguez
DIVERSAS
2º PREMIO (compartido)

Ano de realización: 2019
Técnica: Fotografía dixital en 35mm  
(Full frame). Ópticas de 24 mm, 35 mm  
e 50 mm. 
Medidas: Impresas en BARYTA DE 
HAHNEMÜLE en 40 X 30 cm.

Claudia Valentina Feijóo Díaz
MARES DOUTROS
3º PREMIO (compartido)

Ano de realización: 2020
Técnica: Dixital
Medidas: 60 x 60 cm

Con Mares doutros fago una denuncia 
da contaminación dos mares e océanos 
poñendo o foco na especie humana como 
a causa principal desta problemática que 
está a producir a extinción de ecosistemas 
enteiros.
Nesta secuencia de imaxes mostro a nosa 
realidade actual como especie: seres cada 
vez máis individualistas, incapaces de saír 
dunha burbulla de autocomplacencia e 
indolencia ante as problemáticas das que 
somos directamente responsables e que 
tamén afectan á nosa futura presenza na 
Terra.
Desta maneira, a volta de 360 grados 
representa ese egocentrismo que pouco 
apouco e sen darnos conta, vainos afogando 
ata desaparecer.

O último estudo estatístico en vigor do 
INE, que data de 2007, indica que en España 
hai 3,8 millóns de persoas con diversidade 
funcional. Daquela representaba case o 9% 
da poboación española.
O país está lonxe de ser accesible e 
adaptable. Son innumerables os problemas 
aos que se enfronta cada día esta 
porcentaxe da poboación e o seu contorno.
Este proxecto mostra as diferentes 
realidades do día a día das persoas 
con discapacidade. Neste proxecto 
documentáronse diversas realidades 
en canto a idade e posición social, 
documentouse dende o día a día dunha 
persoa sen fogar ata o día a día dun 
medallista paralímpico.



Moitos nenos e moitos adultos senten o impulso de entrar en lugares abandonados. Estes espa-
zos sempre están delimitados, encadrados dentro duns límites máis ou menos definidos, igual 
que unha imaxe no interior dun marco. Normalmente, aparecen tapiados, valados ou perimetra-
dos por unha cinta. Normalmente, rótulos con cores chamativas advirten do perigo que supón 
acceder a eles por risco de desprendemento ou derrubamento.

Todo isto é ben certo, pero a verdade é que hai outra razón máis poderosa que explica a pro-
hibición da entrada a este tipo de sitios. Nada debería saír deses límites e nada debería entrar 
porque os lugares abandonados, representan, dalgunha maneria, a testemuña dun “fracaso”. Os 
fracasos non deben ser admitidos, non deben ser coñecidos; deben ser ocultados aos ollos alleos. 
Hai quen diría que para entrar nalgún destes lugares precisamos, como na película de Tarkovski, 
dun stalker que nos guíe pola ruta máis segura, sen ser descubertos polo Gran Outro.

Ficha técnica

Título: Pare
Ano: 2021
Técnica: Fotografía analóxica de medio forma-
to dixitalizada e impresa en papel FineArt
Dimensións: 6 fotografías de 80x60cm

1

O capitalismo vive permanentemente en crise. Non sexamos tan inocentes como para pensar 
que as crises son o seu obstáculo, a sua temporal interrupción. As crises son, como ben saben, 
o motor íntimo do seu movemento constante de autorreprodución e crecemento. Ese fracaso 
representado nos lugares abandonados non é máis que a “cara B”, o negativo da fotografía do 
Kapital, a maneira de velo que non resulta estéticamente agradable.  Fotografiar estes lugares 
significa revelar unha realidade que estaba ahí, invisibilizada. Unha realidade composta esen-
cialmente por basura, por elementos que volven a nós, expostos nunha galería, manifestando 
unha pavorosa ruptura da lóxica da funcionalidade. Son as fotografías do que xa non vale para 
nada pero que continúa ahí, insistente, reingresada no reino da natureza. Somos testigos, aquí, 
do que os psicoanalistas deron en chamar “a inercia do Real”; en palabras de Žižek: “esa muda 
presenza máis aló do significado”.

Voltando a Tarkovski e sen deixar ao filósofo esloveno, podemos dicir que esta serie ten, de feito, 
unha débeda formal co cine do director ruso posto que “utiliza como elemento material de den-
sidade pre-narrativa o tempo mesmo”. De súpeto, sentimos esta inercia, a monotonía do tempo; 
a súa densidade. A visualización destas imaxes pretende ser o que M. Fisher describe como unha 
irrupción do Real lacaniano, solamente posible a través de fracturas e inconsistencias no campo 
da realidade aparente: “unha estratexia contra o realismo capitalista podería ser a invocación do 
Real que subxace á realidade que o capitalismo nos presenta”. Pare e observe o que hai máis aló 
do significado.

2

Hadrián Márquez
PARE
3º PREMIO (compartido)

Ano de realización: 2021
Técnica: Fotografía analóxica de medio 
formato dixitalizada e impresa en papel 
FineArt
Medidas: 6 fotografías de 80x60cm

Pare e unha serie de fotografías analóxicas 
de medio formato das ruínas do que no seu 
día foi unha estación de autobuses, agora 
abandonada.
Fotografiar estes lugares significa revelar 
unha realidade que estaba aí, invisibilizada. 
Unha realidade composta esencialmente 
por lixo, por elementos que volven a nós, 
expostos nunha galería, manifestando 
unha pavorosa ruptura da lóxica da 
funcionalidade. Son as fotografías do que 
xa non vale para nada pero que continúa 
aí, insistente, reingresada no reino da 
natureza. Somos testemuñas, aquí, do que 
os psicoanalistas deron en chamar a inercia 
do Real; en palabras de Žižek: “esa muda 
presenza máis aló do significado”.
De súpeto, sentimos esta inercia, a 
monotonía do tempo; a súa densidade. A 
visualización destas imaxes pretende ser o 
que M. Fisher describe como unha irrupción 
do Real lacaniano, soamente posible a través 
de fracturas e inconsistencias no campo 
da realidade aparente: “unha estratexia 
contra o realismo capitalista podería ser a 
invocación do Real que subxace á realidade 
que o capitalismo nos presenta”. Pare e 
observe o que hai máis aló do significado.

David García Villaverde
O PATIO DO MONXE
MENCIÓN DE HONRA

Ano de realización: 2021
Técnica: Focus stacking do primeiro plano 
e o fondo para ter todo razoablemente en 
foco. Panorámica de 6 tomas a F13, 14mm, 
ISO 40, 0.8 segundos 
Medidas: As dimensións reais da panorámica 
montada son 12044 x 11386 px
(Cada unha das tomas 5504 x 8256 px). 
Recortada a 10491 x 5901 px

Na fotografía de paisaxe tes que ter a metereoloxía moi en conta e non é precisamente unha ciencia exacta, tes que 
arriscar e ir ao sitio sen saber moi ben que condicións lumínicas vas atopar. Vas cunha idea na cabeza, pero pode cambiar 
en cuestión de segundos cando viran de repente as condicións climatolóxicas.
Neste caso a foto tomouse na ermida de Santa Comba, un lugar cheo de praias e acantilados de beleza galaica. Cando 
cheguei estaba o ceo completamente cuberto e pasado un tempo, vendo que as nubes non parecían dar tregua, decidín 
marchar. Cando estaba de camiño no coche, comezou a prender o ceo de cores. Nese momento sabía que tiña pouco, moi 
pouco tempo para pensar unha composición que me gustase con estas novas cores maxentas do ceo.
Ese día aprendín que na fotografía, como na vida, cómpre ter paciencia e ir paseniño, como os monxes da pequena 
ermida noutro tempo.



Adrián González Salgueiro 
MERIDIANO
Ano de realización: 2021
Técnica: Fotografía Dixital 
Medidas: Dúas impresións en metacrilato cun tamaño 
de 50 x 75 cm
Dúas láminas con marco de 40 x 50 cm
Dúas láminas con marco de 40 x 40 cm

A obra Meridiano é un proxecto fotográfico que referencia 
o concepto matemático da liña divisoria dunha esfera 
e, deste xeito, propón unha representación da auga 
como unha división entre dous espazos: un espazo físico 
(ou terrenal) e un espazo espiritual (ou acuático). Esta 
concepción da auga parte, entre outras, de análises 
filosóficas como a de Tales de Mileto, quen dicía que a 
auga era a materia orixinal da que se compón o tecido 
cósmico, presentando así o seu carácter demiúrxico. O 
seu simbolismo está inspirado, entre outras, pola cultura 
exipcia (onde se ligaba a auga coa idea de renacer), a 
cultura xudeocristiá (onde se expón o poder simbólico da 
auga, como durante o bautismo) ou o budismo (onde ser 
como a auga é unha metáfora integradora da  natureza).
Meridiano busca representar unha concepción metafísica 
do espírito, empregando a auga como un límite no que os 
suxeitos se somerxen para atoparse coa súa alma e, ao 
entrar en contacto coa mesma, comezan a desenvolver 
un brillo que representaría a aura, como un símbolo do 
contacto entre o tanxible e o intanxible, unha forma de 
renacer. O emprego dun branco e negro de alto contraste e 
xogos de luces pretenden realzar o simbolismo e dotar de 
abstracción ao escenario, para transportar ao espectador/a 
a un espazo que busca romper a barreira entre a natureza 
e a imaxinación.

David Torrado Alfonso
TEMPESTADE
Ano de realización: 2021
Técnica: Longa exposición
Medidas: 60cm x 40 cm

Nunca vos preguntastes cal é 
o sentido da nosa existencia? 
Para min a resposta está nesta 
fotografía. Somos personaxes 
nun decorado, entes mortais 
que contemplan o cosmos 
facéndose preguntas, moitas 
delas sen resposta... Porén, 
podemos elexir vivir con 
medo a atopar respostas 
ou afrontar de cara estas 
cuestións prostrándonos ante 
a sublimidade deste mundo, 
representada na foto coa 
confrontación entre o home, o 
solpor e un raio.



Alva Vidal Capón
FÉRTIL
Ano de realización: 2019, 2020 e 2021
Técnica: Fotografía dixital, edición 
dixital
Medidas: 20cm x 20 cm

A obra presentada representa o poder emocional das dimensións estáticas, ilustrando o silencioso instante previo 
a unha catástrofe. A secuencia mostra como no inicio dunha bifurcación vital existe un momento de contemplación 
encantado polo que poida ter sido, onde se concentran todos os posibles desenlaces.
A serie fotográfica presentada non pretende reivindicar ningunha voz, nin falar do núcleo do que ocorreu, senón do 
misticismo dese portal borroso, irregular e pouco científico onde encaixamos ata as corazonadas. Dese limbo sen 
temporalidade, apenas estruturado pola certeza de que o mar se recolle antes dunha onda.

Andrea Domínguez Torres
VOLARÉ BIEN
Ano de realización: 2020
Técnica: Fotografía, sublimación sobre tea e fío
Medidas: 42 x 82,5 cm

Tomando a cita do poeta Federico García 
Lorca, Dejadme las alas en su sito, que yo os 
respondo que volaré bien, extraída dunha 
carta dirixida ao seu pai na que valoraba 
a liberdade afirmando con lucidez que 
ninguén debe dominar o noso espírito 
porque cada un ten os seus propios 
intereses. Volaré bien, peza fotográfica/
téxtil, reflexiona sobre o confinamento e 
a falta de liberdade que os seres humanos 
nos impoñemos entre nós mesmos e 
sobre todo a outras especies animais 
que adoitamos tratar como obxectos. 
Especies silvestres e salvaxes ás que 
privamos do seu ben máis prezado, a súa 
liberdade, Someténdoas a un encerro 
que as apaga e as mata en vida, porque 
ao engaiolalas convertémolas en algo 
que xa non son, (deixan de ser eses seres 
vivos que tanto admirabamos no seu 
medio natural). Por iso, como se dunha 
bandeira branca se tratase, esta peza é 
unha petición de defensa da natureza 
salvaxe e do espírito libre.
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María Feijóo Sanmartín
X-POSED DOLLS
Ano de realización: 2021
Técnica: Fotografía dixital de moda
Medidas: 3456 x 5184 px

Marta Rodríguez Cacheda
WICCA
Ano de realización: 2021
Técnica: Fotografía de retrato
Medidas: 3456 x 5184 px

The magical girl fantasy:  
plastic feelings

looking for your reflection  
in the street

empty gaze, futile dream
the unbereable desire of being seen

Esta serie fotográfica nace das 
personaxes de anime xaponés, do 
movemento Lolita dos 90 e da 
necesidade propia de encaixar nas 
categorías consideradas femininas.
Mediante o deseño das prendas e 
a ambientación pretendo reflectir 
como este mundo naif e a obsesión 
pola estética fan dunha mesma unha 
boneca inmóbil.

A miña obra chámase Wicca, na honra 
a Wicca celta, unha crenza vinculada 
á bruxería branca. Pareceume moi 
interesante centrar a miña obra 
en algo galego como poden ser as 
coñecidas meigas e algo co que puidera 
xogar con símbolos e sensacións, 
facendo así unhas fotografías que 
puideran transmitir. Os wiccanos celtas 
teñen moita devoción polas deusas 
guerreiras e pola Gran Nai, polo que 
defenden a igualdade entre o home e 
a muller. Achegábame a oportunidade 
de escoller como modelo a unha muller 
reivindicando a súa importancia sobre 
todo nesta cultura: unha meiga galega.
As miñas seis fotografías están cheas 
de referencias e simboloxía buscando 
unha máxima fidelidade e cada unha 
delas expresa emocións vinculadas 
ás bruxas. Dunha banda atópase a 
protagonista envolta nun fío vermello, 
afastando as enerxías malignas e 
aproximando as positivas. Por outra 
parte, hai dúas fotografías que mostran 
o sufrimento das bruxas da época. 
Ademais, hai unha fotografía na que se 
mostra a unha bruxa sendo queimada, 
outra cunha bola máxica canalizando 
os seus poderes e outra na que se ve 
a unha meiga enfrontándose á negrura 
do bosque cunha vela (cun pequeno 
chisco á Santa Compaña).



Oliver Alonso Fernández
REALIDADE AUMENTADA
Ano de realización: 2021
Técnica: fotografía analóxica 
de 35 mm, intervidas 
mediante grabado láser.
Medidas: 50 x 25 cm

Realidade Virtual nace dunha reflexión sobre o espazo e o que o habita. As ondas de radio que atravesan o aire cada 
segundo conectan usuarios de todo o mundo dende que as telecomunicacións foron inventadas, e isto non é distinto 
en lugares como a nave abandonada na que se tomaron estas catro fotografías. Catro plataformas que se deixaron 
atrás por mor do progreso, polos que pasan terabites de información todos os días. Se ben en tempos pasados isto 
xa ocorría a través das conversas entre os/as empregados/as que habitaban este espazo, agora a lingua que máis se 
‘escoita’ en lugares como este é a do código binario. Este acontecemento é representado nesta serie a varios niveis 
simultaneamente: a nivel literario, compoñendo un pequeno poema para cada fotografía, reflexionando sobre a 
presenza das telecomunicacións e a súa influencia social; a nivel simbólico, gravando os ditos poemas sobre as fotos, 
sobrescribindo parcialmente a información que gardaban mediante un proceso de queima cunha gravadora láser, e a nivel 
visual, sendo a representación do espazo abandonado parcialmente destruída por un proceso de creación dixitalizado, 
representado tamén no emprego do inglés, a puntuación propia da lingua de código e abreviaturas camufladas nos 
propios poemas como AR (Realidade Aumentada), VR (Realidade Virtual), AI (Intelixencia Artificial).

Sara Incera Martín
HUMIDADE
Ano de realización: 2019
Técnica: Fotograma
Medidas: 17,8 x 24cm

Humidade, esas jotiñas, esa saraiba,
esa maxia que nos rega ao longo da vida. Mentres, pinga a pinga,
debuxa a paisaxe e o carácter...

Humidade presenta unha viaxe entre xeracións a través dun elemento identitario, 
a choiva. Un sentimento que nos empapa en cada etapa vital construíndonos. A 
auga como signo nun territorio, dunha forma de vivir e de sentir. Unha cultura 
moldeada polo mar bravo, polos bosques de carballo e pola súa rica humidade.



Olaya Rodríguez Pérez
IMAXINARIO DE CORENTENA
Ano de realización: 2020, 2021
Técnica: Fotografía dixital
Medidas: 3356 x 2282 px

Imaxinario en Corentena é unha viaxe de 
indagación persoal que realizo mentres se 
produce o encerro nas nosas casas durante o 
comezo da pandemia.
 A través do autorretrato e inspirada nas cores 
do cinema, uso a fotografía para analizar as 
miñas emocións durante a corentena. Nesa 
instrospectiva descubrín que eu sentía que 
estaba vivindo o meu propio filme dentro da 
miña casa.
Cada fotografía é tratada como un fotograma 
distinto onde eu mesma aparezo como a actriz 
principal dese filme tan realista que vivimos 
nese momento.
Cada fotografía está relacionada entre si por 
distintos elementos e contan, cada unha delas, 
unha historia onde a trama tamén acontece 
fóra da mesma imaxe. Por esa razón, só a 
mirada directa ao espectador/a está presente 
na fotografía máis pictorialista Oscuridade, 
que é unha imaxe moito máis íntima.


