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Camilo Franco naceu en Ourense, en 1963. É xornalista cultural vinculado a La
Voz de Galicia desde finais da década dos oitenta. Destaca polos seus traba-
llos como escritor e crítico de arte e de teatro. É colaborador do programa
Diario Cultural da Radio Galega desde 1998 e de Libro Aberto da TVG desde
2007. Na súa traxectoria como autor cómpre salientar as obras A lúa no cénit
e outros textos (Ediciós do Castro, 1988), En malos pasos (Edicións Xerais de
Galicia, 1995), Por conto alleo (Editorial Galaxia, 2003, a partir dunha expe-
riencia en Internet) e Palabras contadas (Edicións Xerais de Galicia, 2006);
ademais, tamén participou en proxectos en rede como Por conto alleo e Nece-
sariamente X, publicados en Vieiros.

Foi comisario da exposición Paralelo 42, na Casa da Parra, e autor da mostra
individual Palabras Contadas, na Fundación Luís Seoane, en 2007, en cola-
boración con Miguel Mosquera, a partir do libro homónimo editado por
Xerais e Rinoceronte. Participa en numerosas actividades, conferencias e
mesas redondas sobre diversos temas culturais. 

Serge Guilbaut naceu en Francia e estudou en Pau e Bordeaux. Obtivo a Bolsa
Fulbright para facer a tese na Universidade de Los Ángeles, onde coñeceu o
profesor de Historia da Arte T. J. Clark, que o introduciu nunha historia da
arte social, unha disciplina que renovaron a partir dos anos setenta e que se
identificaba con investigacións tan salientables como o coñecido título How
New York stole the Idea of Modern Art, publicado en 1983; neste texto fíxose
unha revisión da historia do movemento do Expresionismo Abstracto e as
relacións entre Europa e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mun-
dial, o Macartismo e a Guerra Fría.

Participou tamén noutras investigacións colectivas como o simposio Moder-
nism and Modernity, publicado en 1983, ou a colección de textos Reconstruc-
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ting Modernism, publicada en 1986. Investigou e publicou traballos sobre
artistas como Guerrero, Tàpies, Gorky, Barnett Newman ou Van de Velde,
entre outros. Editou, ademais, en México, diversas entrevistas a artistas co
título Sobre la desaparición de ciertas obras de arte.

No ano 2000 publicou un artigo clave titulado «Musealización del mundo o
californicación de Occidente», que foi posteriormente reeditado e traducido
na revista Quintana, do Departamento de Historia da Arte da Universidade
de Santiago de Compostela. 

Recentemente, un proxecto seu tivo moita repercusión en España, a exposi-
ción realizada no MACBA Bajo la bomba. El jazz de la guerra de imágenes
transatlántica. 1946-1956. Actualmente participa nun proxecto de investiga-
ción sobre a reescritura da historia da arte das Américas.

Ángela Molina naceu en 1962. É filóloga e comparatista, licenciada en Filolo-
xía Española e doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada pola
Universitat Autònoma de Barcelona e doutora en Literatura e Artes Visuais.

Desde 1992 exerce como crítica de arte, primeiro no suplemento de cultura
de ABC e desde 2000 no Babelia de El País.

Gloria Picazo é licenciada en Historia da Arte pola Universitat de Barcelona.
Entre 1980 e 1983 colaborou co espazo Metrònom, dedicado á creación con-
temporánea. Entre 1993 e 1995 pertenceu ao servizo de exposicións e cole-
cción do CAPC Musée d’art contemporain de Burdeos. Entre 1995 e 1998
dirixiu o Departamento de Recerca do Museu d’Art Contemporani de Bar-
celona cun amplo programa de exposicións, publicacións, actividades cultu-
rais e educativas… A partir de setembro de 1998 pasou a ser conservadora de
exposicións do devandito museo, ata xaneiro de 2000.

Entre os anos 2000 e 2003 colaborou co Ajuntament de Lleida na definición
da súa política de artes plásticas, coa organización de exposicións, de tres edi-
cións da Biennal d’art Leandre Cristòfol e a realización de tres libros da cole-
cción Impasse.
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Como comisaria independente organizou numerosas exposicións desde
1982, en distintos centros como a Fundación Miró de Barcelona, o Koldo
Mitxelena de San Sebastián, o Palau de la Virreina de Barcelona, o Espai d’art
contemporani de Castelló, o Museo Universitario de Alacante e na Deputa-
ción de Huesca. A última exposición Nómadas & Bibliófilos para o Koldo
Mitxelena fíxose no verán de 2003.

Imparte regularmente cursos de comisariado de exposicións na Universitat
Politècnica de Catalunya, na Universitat d’Alacant e na Universitat de Valèn-
cia, no seu programa de másters, e colabora esporadicamente coa Escuela Eli-
sava de Barcelona.

Foi membro dos consellos de redacción das revistas Transversal e L’Avenç.
Colabora regularmente en El Temps d’Arts, ExitBook e Exit Express.

En octubre de 2003 foi nomeada directora do novo Centre d’art La Panera
de Lleida. Entre 2005 e 2008 foi elixida membro do xurado que outorga os
Premios Nacionais de Cultura da Generalitat de Catalunya e, en maio de
2006, membro do padroado do Instituto Ramon Llull da Generalitat
de Catalunya.

Pedro G. Romero traballa como artista visual desde 1985 e desde finais dos anos
noventa participa en dous proxectos distintos, o Archivo F.X. e a Máquina
P.H. Tamén é membro do equipo de contidos de UNIA arteypensamiento na
Universidad Internacional de Andalucía e foi director do Centro de las Artes
de Sevilla (CaS).

Como últimas actuacións podemos sinalar a presentación na Fundació Anto-
ni Tàpies do proxecto La ciudad vacía: Comunidad no Archivo F.X.; a dire-
cción dos traballos para Arena, La edad de Oro e Tabula Rasa co «bailaor»
Israel Galván en Máquina P.H.; o seminario Reilustrar la Ilustración: univer-
salismo, ciudadanía y emancipación de Amador Fernández Savater e a revista
Archipiélago con Unia arteypensamiento; a posta en marcha do Consejo Local
de las Artes de Sevilla co CaS. Un dos seus traballos máis recentes é o co-comi-
sariado no Museo Reina Sofía de La noche española.




