EXPO FOTOS
F
AN
NTIGAS NA
A FEIRA
DO LIBR
RO DA CO
ORUÑA: 1‐‐10 AGO

U
Unha viaxe
e únicca
á ‘Corruña anos
a
220’
een do
oce sin
ngularres
p
panorrámiccas
A
Alvarellos Editora
E
exp
pón na Feiraa do
L
Libro da Co
oruña (1‐10
0 agosto) a sserie
ccompleta de fotografía
as da cidad
de
e
editadas arrredor de 1925 polo fo
otógrafo
ffrancés Lucciano Roisin
n e que non
n
v
volveran se
er difundida
as ata hoxee.
A partir desstas fotogra
afías, Alvarrellos
E
Editora creou tamén unhas
u
postaais de
g
gran forma
ato que porá
á á venda n
na propia
F
Feira do Lib
bro da Coru
uña (casetaa nº 2 da
E
Editorial, a carón do Teatro
T
Coló
ón).
A CORUÑA, XO
OVES 28 DE XU
ULLO DE 201 6.‐
A
Alvarellos Editora resca
atou un docu
umento
ggráfico moi descoñecido
o da cidade da
C
Coruña: a seerie completta das doce iimaxes
p
panorámicas que, nos anos vinte doo século
p
pasado, com
mercializou como
c
postai s de gran
fformato (29x13 cms) o fotógrafo Lu
uciano
R
Roisin, pero que, dende aquela, non
n
vvolveran serr difundidass. Son doce eescenas
u
urbanas de alto
a valor do
ocumental.
SSerán exposstas, na carpa de Presen
ntacións
CARTEL PROMOCCIONAL DA EXPO
O
d
da Feira do Libro
L
da Corruña (Paseoo de
M
Méndez Núñ
ñez), a partirr do próxim
mo luns día 1
d
de agosto áss 11 horas e permanece rán ata o fin
nal da Feira, o día 10. A m
mostra, que
e leva
p
por título “C
Coruña anoss 20” tamén
n se converte nunha coidada caixaa de 12 posttais
p
panorámicas que prepa
arou especiaalmente estaa Editorial pa
ara comerciializar nesta
a
F
Feira do Libro e que log
go se distribu
uirán polo resto
r
do paíss.
O NACEMEN
NTO DO TUR
RISMO
N
Na década dos
d anos 20, A Coruña, d
de igual xeito
o que outross puntos de Galicia e Esspaña,
vvivía o nace
emento dun
n turismo qu
ue demand
daba souven
nirs gráficoss dos lugare
es
m
máis atractiv
vos. O fotógrafo Lucianoo Roisin (Paarís, 1884‐Barcelona, 19943), recoñe
ecido
eeditor de po
ostais afincad
do en Barceelona (onde creou “La Ca
asa de la Po stal”)
cconfeccionou un álbum con doce im
maxes moi visuais,
v
pan
norámicas,, d’A Coruña
a.
D
Descoñecem
mos se Roissin foi o auttor das foto
ografías, só sabemos q
que el foi o seu
s
e
editor (poiss adoitaba ta
amén encarggar o materiial por toda España). A eexposición que
q
sse verá na Coruña parte
e da reprodu
ución directaa dun dos ex
xemplares oorixinais de
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F
AN
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RO DA CO
ORUÑA: 1‐‐10 AGO
postais, pertencente
p
e ao Arquivvo Gráfico de
d Alvarello
os Editora. E
Este orixina
al
será expo
osto na pro
opia caseta da Editoriall na Feira (a carón do Teeatro Colón).
Nun dos paneis
p
(reda
actado en gaalego, español e inglés) explícase a oorixe destass
fotografíaas.
AXE ÚNICA Á CORUÑA D
DOS ANOS 20
2
UNHA VIA
Henrique Alvarellos, director de Alvarellos Editora,
E
e responsable ddeste proxeccto,
q “a repro
odución fixéémola a parttir dunha das colecciónss orixinais de
d
comenta que
postais, que
q tiñamos en moi bo eestado. Estiv
vemos docum
mentando enn diferentess
arquivos públicos, da
a Coruña, Gaalicia e Catalluña, e con expertos
e
en ffotografía
o, de que esttas imaxes fooron tomadas
histórica, e chegamoss á conclusióón, primeiro
d 1925, e qu
ue non volveeron ser difu
undidas den
nde aquela, hhai noventa anos.
arredor de
Polo que esta
e é unha oportunida de impagab
ble para viax
xar, digamoss por vez
primeira con esta serrie de fotos, á cidade daqueles días””.
MAXES?
QUE MOSSTRAN AS IM
As imaxess mostran, en
e palabras d
do editor Allvarellos, “un
nha cidadee grandiosa,
fermosa, que hoxe segue
s
a ser moi atractiva, pero qu
ue é moi disstinta á que
e nos
norámicas:: as barcas amarradas
a
no
n Parrote, o novo rañacceos
traen esttas doce pan
do Banco Pastor sobrresaíndo no skyline (un edificio inau
ugurado no outono de 1925,
1
os de Galiciaa), unha praia de
e que foi, cos seus 40 metros de aalto, o primeeiro rañaceo
e
gamelaas, os Cantóns cos emblemáticos hooteis como o
Riazor con bañistas entre
a, o Gran Hootel Londress, o Hotel Palace ou o Attlantic Hotell...
Gran Hoteel de Francia
Fronte a eles
e apenas vemos coch
hes, só tranv
vías e peóns. E tamén tem
mos
panorámiicas como a do Castelo d
de San Antón, a Torre de Hércules, unha vista —
moi difereente a hoxe—
— dende a T
Torre, ou a actividade
a
no Porto cunn barco pesq
queiro
que, no in
ntre da foto, está a botarr as redes, co sistema do
o cerco, a esscasos metro
os do
litoral”.
“É unha exxposición sinxela pero
impactantte. Luciano Roisin sem
mpre
buscaba perspectiva
p
as extraord
dinarias
das cidad
des, moi visuais e de grran
profundidade, como a que obtén
n dende o
alto do rañaceos do Banco Pastorr. Será
oruñeses e vvisitantes;
unha deliicia para co
non o dub
bidamos”, conclúe
c
Alvaarellos.
A montaxxe desta mosstra conta cooa
colaboracción da Fede
eración de L
Librarías
de Galiciaa e do Concello da Coruñ
ña.
c Editorial:
Contacto coa
prensa@a
alvarellos.info | 981 522
2 137 | 609
90 88 52

+ info en
n www.alva
arellosedittora.gal
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