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Víctor Enrich [Barcelona 1976]

A forma urbá, en toda a súa versatilidade, representa o núcleo de exploración de Víctor Enrich, fotógrafo e artista visual afincado en 
Barcelona. Realizou os estudos universitarios na Escola de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), período durante o que se consolidou unha 
devoción pola xeometría das cidades que brotara xa nos seus anos de infancia, paixón que foi evolucionando e conformándose até o de 
agora, erixíndose como motor principal da súa práctica artística. Deformacións orgánicas, estruturas pesadas en actitudes de vo ou 
grandes volumes sacados dos seus contextos habituais son só algúns dos exercicios que Enrich aplica aos «seus» edificios, exercicios 
que non teñen outro obxectivo que o de descubrir todo aquilo que se agoche tras cada alma arquitectónica. Un conxunto de accións cunha 
execución que non podería ser posíbel sen a combinación de dous conxuntos de técnicas visuais ben diferenciadas: a fotografía dixital e 
a representación 3D. Víctor Enrich comezou a dar visos de interese pola creación artística en Riga, Letonia, cidade onde viviu dende 2007 
até 2009 e onde participou en varias exposicións colectivas. Terminada a súa etapa letona, puxo rumbo a Oriente Próximo, e máis en 
concreto a países como Israel, Xordania, Chipre e Exipto, onde permaneceu entre 2009 e 2011 e onde a súa práctica artística comezou a 
adquirir maior groso produtivo así como maiores niveis de resonancia. En 2015 a súa produción fotográfica recibe un gran apoio ao ser 
convidado a participar na Bienal Fotográfica de Bogotá.

Este ensaio chega ao Outono Fotográfico da man do festival 
Encontros da Imagem (Braga, Portugal) co que o festival galego 
ten desde hai anos unha parcería e un camiño común feito a base 
de colaboracións de distinta índole. Un dos intercambios 
establecidos entre os dous festivais, é cedérense entre eles o 
Premio de cada ano. É por este motivo que o Emergentes DST fai 
parte da programación do Outono Fotográfico, e o Premio Galicia 
de Fotografía Contemporánea é integrado no ciclo de exposicións 
dos Encontros da Imagem. O traballo de Víctor Enrich foi o elexido 
entre decenas de ensaios fotográficos na pasada edición do 
festival luso.
City portraits (2007-2012) é unha serie de imaxes resultado da 
selección dunha máis ampla reportaxe fotográfica realizada 
durante unha viaxe que durou seis anos e que levou a Víctor 
Enrich a visitar a Europa central e o Medio Oriente. Entre todos os 
lugares visitados durante esa viaxe, mención especial levan as 
cidades de Riga (Letonia), Tel Aviv (Israel) e Munich (Alemaña), 
por ter concentrado estancias máis prolongadas. A importancia 
desta serie baséase no feito de que representa o primeiro paso en 
firme efectuado por Enrich no desenvolvemento dunha carreira 
artística malia que ningunha das imaxes que aquí se inclúe foron 
realizadas pensando na conceptualización dun proxecto artístico. 
Por contra, cada unha delas actuou como un estímulo para a 
produción da seguinte, funcionando o autor a base de retos, tanto 
técnicos como artísticos. Deste xeito, nesta serie, se é observada 
cronoloxicamente, é posíbel comprobar como, no decurso dos 
anos, as técnicas gráficas utilizadas van a mellor, mentres que os 

procesos de conceptualización tamén se van estilizando.
Os lugares representados na serie correspóndense con edificios 
diante dos que o autor costumaba pasar nos seus paseoa diarios. 
Andainas que estaban destinados a provocar no/a paseante unha 
especie de estado de trance asociado a unha exploración urbá 
propiamente dita.
A serie comeza en Riga, Letonia, unha cidade na que Enrich viviu 
durante un período de dous anos, e na que mantivo un primeiro 
contacto continuado con contornos propicios á creatividade 
artística, en aproveitamento da situación actual do país, que se 
encontraba en plena era post-soviética.
Porén, en Tel Aviv é onde Enrich, entre 2009 e 2011, entra de cheo 
nun período de intensa produción, sendo Tel Aviv a cidade que 
concentra o groso de traballos que se inclúen nesta serie.
Esta profusión produtiva débese en grande medida a como Enrich 
se deixa influenciar polo intenso ambiente artístico que se 
respira en toda a cidade, condición non presente en Riga, onde as 
contornas artísticas eran moi reducidas e mesmo elitistas.
Debido a unha saída non desexada de Israel, como consecuencia 
dunha deportación, e tralo regreso forzado á Barcelona, Enrich 
atopouse na obriga moral de encontrar un modo digno para o 
peche desta serie, mais Barcelona non producía ese efecto 
inspirador que as anteriores urbes si proporcionaban.
Foi en Munich, Alemaña, tras aceptar un traballo de subsistencia 
como coidador de persoas con mobilidade reducida, onde Enrich 
puido finalmente pór fin a este compendio de imaxes, que no seu 
conxunto recibiu o nome de City Portraits só ao final.


