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LUZ DE VERSO
Retratos das terras de Lugo

Anxo Cabada, natural de Sabucedo, tenta na súa fotografía afondar nas
raíces da terra, no 2018 co seu traballo “O imaxinario do país. Letras de
magnesio” percorreu os rostros da literatura galega, depois de facer os
traballos sobre o mar, a terra e as vilas.
Percorreu as terras do Bierzo, que deron lugar as publicacións
“El viaje del Vierzo” e “Viaje al interior de una provincia”.
Na televisión foi o realizador da serie “Os viaxeiros da luz” e
presentador da serie “O fío do retrato”na TVG.

María Reimóndez por Anxo Cabada

A fotografia como a literatura é unha maneira de contar historias,
e ten que abrir as portas da imaxinación, como fai a poesía.
Luz de verso é unha colleita, un camiño de imaxes que percorre as
terras de Lugo, ese país inventado que dicía Cunqueiro, nunha viaxe
sensorial, buscando a emoción da mirada, na memoria, no abandono,
nas paisaxes, nas persoas, nas vilas, e na literatura, na percura do
arrecendo da esperanza, no interior do tempo.

Árbore auga por Anxo Cabada
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