


          Entrevistas na rede con Jorge Blasco e Silvia Longueira nas que se abordan 
os proxectos editoriais, á aprendizaxe dos conceptos da cultura contemporánea 
fóra dos circuitos institucionais e a conxunción da ciencia e a creación artística nos 
dias de con�namento

           Nesta segunda expedición conversaremos con Carolina Núñez Roca, Banco 
Editorial, Claudia Caparrós e María Castellanos Vicente. Ao termo da súa 
intervención,  cada un dos entrevistados escolleu unha obra de Luis Seoane.
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Graduada en Estudis Literaris pola Universidade de Barcelona. Máster en Arte 
Contemporánea pola Universidade Autónoma de Madrid e en Literaturas Hispánicas pola 
Indiana University. É autora dos poemarios Si la carne es hierba (Sully Morland) y Te miro 
como quien asiste a un deshielo, ambos publicados en La Bella Varsovia.
Espai Crisi é un espazo de pensamento e reunión á marxe dos circuitos institucionais 
presentes. A supresión de barreiras para o aprendizaxe e disfrute do coñecemento é un 
concepto esencial promovido polo colectivo.

CLAUDIA CAPARRÓS
POETA E CO-FUNDADORA DO ESPAI CRISI
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BANCO Editorial é un proxecto de autoedición que se constitúe como espazo expositivo, 
de traballo  e de formación ao redor da fotografía.
 
Aitana é fotógrafa e deseñadora editorial. Graduada en Belas Artes pola Universidade de 
Vigo e Máster de Investigación e Creación en Arte Contemporánea da mesma 
universidade. Desenvolve o seu traballo no ámbito da fotografía publicitaria e combínao 
con colaboracións coa asociación socio-cultural Acampa por La Paz y el Derecho a 
Refugio dirixindo o departamento de deseño e comunicación. Co-fundadora de BANCO 
Editorial, onde se encarga das accións de deseño editorial, comunicación e organización.

Xesús é fotógrafo e editor. Co-fundador de BANCO Editorial: escola de fotografía editorial 
e galería independiente con base na Coruña. Expón o seu traballo tanto en proxectos 
nacionais coma internacionais. E ten varios libros publicados co seu traballo. O máis 
recente é Photographs from Japan, unha selección de fotografías feitas en colaboración 
con Juan Rodríguez durante diferentes viaxes ao Japón. Deseñado por Desescribir e 
publicado por C2C en 2020.

BANCO EDITORIAL
AITANA TUBÍO E XESÚS CABALLERO

Bios.



Bios.

Graduada en Deseño Grá�co pola Escola Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña e 
Graphic Design LOCN en Kensington & Chelsea College. Fundadora, editora xefe e 
directora creativa de Brit Es, unha publicación que desde 2013 recolle a vida cultural 
española no Reino Unido a través de artigos, entrevistas e críticas publicados na súa web 
en castelán e inglés. Desde 2016, a edición impresa está presente nas librerías, museos e 
galerías. Brit Es da servizos de comunicación a outras plataformas e proxectos; así como 
ás empresas, institucións e espazos expositivos.
Brit Es promove o cross-culture concept, idea na que está baseado o seu proxecto. 

CAROLINA NÚÑEZ ROCA
FUNDADORA DA REVISTA BRIT ES

Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo coa tese La piel biónica. Membranas 
tecnológicas como interfaces corporales en la práctica artística. Este traballo marca a liña 
da súa praxis artística vencellada á idea de cyborg e a ampli�cación corporal. O seus 
proxectos foron desenvolvidos e exhibidos en espazos artísticos e de investigación 
internacionais coma Ars Electronica en DRIVE Volskwagen, Berlin;  ou o Look Forward 
Fashion Tech Festival, Museo La Gaîté Lyrique de París.
Á marxe deste campo de traballo, a artista desenvolve un proxecto de innovación 
educativa no centro LABoral de Gijón onde se proporciona aos docentes metodoloxías de 
traballo para elaborar unha programación de arte-ciencia e tecnoloxía.

MARÍA CASTELLANOS VICENTE
ARTISTA E INVESTIGADORA
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