
do 17 de novembro ao 4 de decembro

O Outono Fotográfico na súa Sección Oficial, como xa é costu-
me, alén de procurar artistas que traballen co tema de cada 
edición, tamén pon en valor propostas curatoriais convidando 
a curadoras/es especializadas en fotografía contemporánea e 
con ampla e recoñecida traxectoria avalada por outros festi-
vais internacionais ou espazos expositivos especializados na 
fotografía. Neste caso, Ângela Ferreira, Directora Artística do 
festival internacional Encontros da Imagem, curadora inde-
pendente e artista visual, trae para o Museo Municipal a con-
vite do festival galego unha colectiva conformada por 17 
ensaios de varios artistas que participaron na open call do 
festival luso. A mostra pretende dar múltiples visións sobre a 
felicidade desde DENTRO e desde FÓRA, desde o íntimo e 
desde o universal. Respondendo deste xeito ao desafío feito 

pola súa curadora de pensar dunha maneira crítica sobre o 
lugar da Memoria e a Felicidade na actualidade.

Chega deste xeito ao 34º Outono Fotográfico un plantel de 
artistas que malia ser consideradas «emerxentes» teñen xa 
un longo percorrido por innumerábeis festivais de todo o 
mundo ademais de contar cunha morea de exposicións e até 
publicacións. Reafirmamos deste xeito a vontade de apoiar a 
artistas revelación a través dunha chamada pública xerando 
oportunidades de exposición e proxección. Artistas que veñen 
sumar xunto coas outras 91 exposicións desta edición unha 
aposta firme pola fotografía contemporánea nun sólido 
proxecto como é este festival que tanto ten aportado á foto-
grafía e á arte no noso país.

ADRIÁN PORTUGAL Aguadulce Souvenir 
ALEXANDRA POLINA Myths, Masks and Subjects 
AMY FRIEND Assorted Boxes of Ordinary Life & Dare Alla Luce 
ANDREA E MAGDA Sinai Park 
CATHERINE LEUTENEGGER Kodak City 
DANIEL LAURINC & ZUZANA LAURINC HALANOVA Garden 
ELIANE DIEFENTHAELER HEUSER Betty and I 
FREDERICO MALACA The elephant inside the snake 
JULIA BORISSOVA J.B. about men floating in the air 
KRISTIN TRÜB Letzte Generation Ost 
LAÍS PONTES Born Nowhere and Born Now Here 
MARTA ZGIERSKA Post 
MATÍAS COSTA Zonians 
ROCHELE ZANDAVALLI Me desculpe, foi apenas um lapso 
SILKE KOCH Figures After Gravity's Rainbow 
SONJA HAMAD Women, Life, Freedom The Kurdish Female Freedom Fighters 
WILLIAM LAKIN Bedrock 

MEMORY LAB OF HAPPINESS
Curadora: Ângela Ferreira
Adaptación curadorial para a Galiza: Vítor Nieves



«J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant.» 
[«Recoñecín a felicidade polo ruído que fixo ao marchar»]

Jacques Prévert 

A través desta selección a Fotografía xorde 
como cuestionamento da utopía da felicida-
de ofrecida por relixións e ideoloxías políti-
cas ao longo dos tempos. As autoras e auto-
res aquí presentes, reconfiguran a súa visión 
do mundo a través de imaxes incertas, am-
biguas e polisémicas, sendo espello da ines-
tabilidade transparente e da fraxilidade do 
pensamento contemporáneo. A sucesión de 
imaxes segue os ritmos da crenza humana 
garantindo a navegación polos camiños da 
fraxilidade humana.

As fotografías revélannos alternativamente 
o paraíso e o inferno, o DENTRO e o FÓRA a 
través de claras visións persoais de confron-
to ou crítica. Jacques Prévert, o poeta e es-
critor francés, atribuíu á felicidade un senti-
mento de lembranza, de algo que xa pasou, 
polo «ruído que a felicidade fai cando se 
vai». A ilusión contemporánea parécenos ser 
a procura insaciábel e ávida da felicidade.

 A felicidade é un concepto de grande com-
plexidade humana, materializado por pro-
fundas alteracións de orde psicolóxica que 
envolven innumerábeis situacións que im-
plican o desexo de afirmación, a loita polo 
poder, a vaidade e a liberdade. Con esta 
mostra procúrase identificar as múltiples vi-
sións do ollar, que reclaman a nosa aten-
ción, a través de novas e poderosas formas, 

que dan a coñecer os múltiples territorios da 
Felicidade. Tal coma un laboratorio de expe-
rimentación, esta colectiva apela a temas 
que van desde o recurso dos arquivos e 
álbums de familia, ensaios documentais 
sobre os novos modos de vida en busca da 
felicidade, até ensaios autobiográficos, que 
cuestionan o valor da fotografía documen-
tal. Nesta mostra están contemplados artis-
tas da Europa e de países como a Australia, 
Brasil, Canada, Perú, Siria e Uzbequistán, 
entre outros.

Poderiamos escoller unha banda sonora 
para esta exposición, que sería indudidá-
belmente «A place in the sun» do músico e 
compositor Stevie Wonder, coa que espalla 
unha visión poética sobre a humanidade. 
Nesa metáfora musical hai unha especie de 
ritmo, que dá o ton ás múltiples visións 
desta mostra e revelan un retrato perturba-
dor que emerxe tenrura, simpatía e desaso-
sego. A felicidade é unha emoción infinita e 
dela poderíamos falar sen descanso, mais a 
mellor descrición iníciase no silencio, me-
diado polas imaxes. Con isto recoñécese o 
propio concepto de Fotografía –e dunha 
forma xeral a imaxe– que continúa a ali-
mentar a nosa percepción das cousas e do 
mundo, tanto estética como afectivamente.  

Ângela Ferreira, curadora


