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Orixes

A invención da fotografía no século XIX supuxo unha auténtica
revolución na sociedade que non deixou de influir nas

seguintes. A súa emocionante evolución pasou de retratar os 
acontecementos que se ían producindo naqueles tempos de 

cambio, a permitir que os usuarios captasen ás súas
costumes, os seres que lles rodeaban, as cidades onde 

habitaban... Pouco a pouco foise xestando unha nova linguaxe 
que nunca abandonou o seu compromiso documental e

ocupou un espazo irremprazable na vida das persoas, ata
se converter nun medio de expresión artística por si mesmo.

Podemos dicir que a fotografía mudou para sempre a maneira en que as
persoas se relacionan co seu presente e coa memoria individual e colectiva. 



O PROXECTO

focus Compostela xorde ante a necesidade de abranguer 
novas propostas lúdico-culturais para residentes e visitantes na 

cidade de Compostela, poñendo en valor o crecente
interese por coñecer a identidade dos lugares que se transitan,

o gusto pola imaxe e a pertenza de equipamentos
audiovisuais na sociedade actual.



Que se precisa?

Calquer soporte de rexistro de imaxes: equipo réflex, mirrorless, móbil ou
tablet, fotografía analóxica ou pinhole... todos son válidos para capturar

fermosas imaxes da nosa magnífica cidade.
Ademáis, levar un calzado cómodo e abrigo é boa idea.

a quen vai dirixido?

A quenes queiran levar unhas instantáneas creativas da cidade grazas ao
consello dun fotógrafo profesional e coñecendo o seu contexto histórico.

En definitiva, persoas con sensibilidade fotográfica e artística... pero sobre 
todo, quenes teñan ganas de pasalo ben!

Duración máxima: 6 horas

dificultade da marcha: Sinxela









A Proposta
INTRODUCCIÓN

As visitas de Focus Compostela mesturan a divulgación cultural e tecnoloxía, é dicir,      
historia e creación de imaxes (ou do revés). En canto á historia, trátase de achegar ás 
e ós participantes pasaxes históricas de Compostela que resulten interesantes dende 
o punto de vista etnográfico, artístico, máxico..  a través das fotografías antigas que 
se conservan, curiosidades, personaxes... Todo, para introducilo no entorno no que se 
atopa e para a creación de novos testemuños fotográficos da nosa cidade.

CONSIDERACIÓNS

O proxecto Focus Compostela foi concebido para amosar as imaxes e historia de               
Compostela fóra do circuito e temáticas tradicionais. Esta información audio/visual 
pode servir de pretexto para que os/as participantes realicen as fotografías ou se ca-
dra non, pois será o/a invitado/a quen desarrolle o obradoiro fotográfico de maneira              
completamente autónoma e libre, organizando os contidos a empregar como mellor 
considere (metodoloxías artísticas e/ou técnicas). Así, a información histórica limítase á 
introducción da actividade (a primeira hora) e posteriormente percorreremos a cidade 
poñendo en práctica as distintas modalidades de fotografía e temáticas para cada un 
dos obradoiros da man dos e das fotogógrafos/as. En calquer caso, pódese consensuar 
o tipo de información a aportar para que a actividade resulte o máis interesante posible 
para os/as asistentes.
 
Debido a que os obradoiros están pensados para persoas que teñan interese en ambas 
cuestións, (historia e creación de imaxes), poden achegarse participantes con coñe-
cementos fotográficos básicos/avanzados, ou tamén persoas que carezan deles. Deste 
modo, será preciso atopar unha metodoloxía na que todos poidan seguir as indicacións 
técnicas se fora o caso. 

O mínimo de asistentes é de 5, postpoñendo ou cancelando a actividade de non acadarse dito número. 
Permítese un máximo de 10 asistentes para facer a actividade manexable e proveitosa.



Práctica: 5 horas presenciais

10:00 - 11.00 café Introducción/Presentación

Realizaremos unha xuntanza inicial no Café Casino da Rúa do Vilar, na que se pre-
sentará a actividade. O/A fotógrafo/a amosará o seu traballo, a súa metodoloxía, 
referentes, publicacións, etc e explicará como se vai desarrollar a actividade, se 
é en marcha, parados, con ou sen trípode... todo o que sexa necesario. Darase a 
información histórica amosando unha escolma de fotografías que contextualizan a 
zona e período histórico que imos percorrer, evocando quizáis algunha instantánea 
que os e as participantes poidan tomar na actividade.

11:00 - 15:00 roteiro fotográfico

Realizaremos o roteiro co/a fotógrafo/a poñendo en práctica a modalidade de       
fotografía que desarrolle. Realizaremos un percorrido pechado que atopará o seu 
final nun lugar máis ou menos céntrico para a despedida e foto de final de recordo 
da actividade.

*Existe unha quenda de obradoiros programados en horario de tarde (17.00 - 21.00 horas) 
por mor da temática fotográfica a realizar, concretamente a centrada na traxectoria da luz e das 
sombras (hoas dourada e azul).

PLANIFICACIÓN E HORARIOS

Unha hora virtual: Ao décimo día da finalización dos obradoiros, haberá unha posta en común 
virtual na que os e as participantes terán subidas as súas fotografías a un grupo pechado de Facebook. 
O/A fotógrafo/a que impartíu cada obradoiro fará unha revisión de todas elas. A idea é realizar poste-
riormente un álbum colectivo, publicalas na web e outras actividades paralelas de difusión das mesmas.

https://www.google.com/maps/place/Caf%C3%A9+Casino/@42.878613,-8.5466437,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2efe46cafb3987:0x617bbe9f7a54e071!8m2!3d42.878613!4d-8.544455


Roteiro: Zona monumental
Data: Sábado 27 de Abril de 2019

atardecer e hora azul
con xaime cortizo

Roteiro: Paseo fluvial do Río Sarela
Data: Sábado 13 de Abril de 2019

Fotografía de paisaxe
con Ariadna Silva

abril

Roteiro: Parque San Domingos de Bonaval
Data: Sábado 30 de Marzo de 2019

Fotografía de retrato
con edu portela

Roteiro: Extramuros
Data: Domingo 17 de Marzo de 2019

compostela emocional
con fuco reyes

marzo

Inicialmente programamos seis visitas fotográficas para os vindeiros meses

modalidades 2019

https://focuscompostela.com/visitas/o-camino-da-luz-con-xaime-cortizo/
https://focuscompostela.com/visitas/o-camino-da-luz-con-xaime-cortizo/
https://focuscompostela.com/visitas/caminos-a-beira-do-sarela-con-ariadna-silva/
https://focuscompostela.com/visitas/caminos-a-beira-do-sarela-con-ariadna-silva/
https://focuscompostela.com/visitas/fotografia-de-retrato-con-edu-portela/
https://focuscompostela.com/visitas/fotografia-de-retrato-con-edu-portela/
https://focuscompostela.com/visitas/fotografia-emocional-con-fuco-reyes/
https://focuscompostela.com/visitas/fotografia-emocional-con-fuco-reyes/


Laura Menéndez Sánchez, (Santiago de Compostela, 1984).

Emprendedora freelance multidisciplinar: creativa audiovisual(realizadora 
de vídeo, deseñadora gráfica, fotógrafa, ilustradora) e guía de turismo.
Artífice do proxecto audiovisual e cultural FOCUS Compostela, no que a 
través de visitas de turismo creativo, dinamizar a oferta lúdico-cultural de 
Compostela, tanto para veciños coma visitantes e excursionistas.

info@focuscompostela.com
(+34) 699 033 579

a emprendedora

Roteiro: Zona monumental
Data: Sábado 25 de Maio de 2019

Fotografía arquitectónica
con peter schneider

Roteiro: Prazas e rúas da zona nova
Data: Sábado 11 de Maio de 2019

Fotografía de rúa
con xoán crespo

maio

modalidades 2019

https://www.linkedin.com/in/laumensa/
http://focuscompostela.com/contacto
https://focuscompostela.com/visitas/foto-con-peter-schneider/
https://focuscompostela.com/visitas/foto-con-peter-schneider/
https://focuscompostela.com/visitas/fotografia-de-rua-con-xoan-crespo/
https://focuscompostela.com/visitas/fotografia-de-rua-con-xoan-crespo/

