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Un documento único. Dezanove imaxes de Santiago de Compostela e unha de Ferrol 
datadas en 1858. Son as fotografías máis antigas de Galicia. Expóñense agora ao público 
por vez primeira todas xuntas. O seu autor foi o artista compostelán Andrés Cisneros, 

todo un pioneiro da fotografía española, hoxe inxustamente esquecido.    
Parte destas imaxes integrarían un álbum de agasallo á raíña Isabel II, que en setembro 
de aquel ano visitou Galicia. En 1858, a fotografía levaba pouco máis dunha década 
inventada, polo que esta serie sitúa a Santiago entre as cidades de España pioneiras no 

cultivo dunha arte que revolucionaría a nosa forma de ver o mundo. 

Un documento único. Diecinueve imágenes de Santiago de Compostela y una de Ferrol 
datadas en 1858. Son las fotografías más antiguas de Galicia. Se exponen ahora al público 
por vez primera todas juntas. Su autor fue el artista compostelano Andrés Cisneros, todo 

un pionero de la fotografía española, hoy injustamente olvidado.    
Parte de estas imágenes integrarían un álbum de regalo a la reina Isabel II, que en 
septiembre de aquel año visitó Galicia. En 1858, la fotografía llevaba poco más de una 
década inventada, por lo que esta serie sitúa a Santiago entre las ciudades de España 

pioneras en el cultivo de un arte que revolucionaría nuestra forma de ver el mundo.

A unique document. Nineteen images of Santiago de Compostela and one of Ferrol from 
1858. They are the oldest photographs of Galicia. They are shown to the public for the 
first time all together. His author was the local artist Andrés Cisneros, a real pioneer of 

the Spanish photography, today unfairly forgotten.    
Part of these images formed a gift album for the queen Elizabeth II, who in September of 
that year visited Galicia. In 1858, photography had existed for just about a decade. That´s 
why this series pinpoints Santiago among the pioneering Spanish cities that cultivated 

this revolutionary art; one that would change the way we see the world. 
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As fotos 
máis antigas 

de Galicia
Un documento único. Dezanove imaxes de Santiago  
de Compostela e unha de Ferrol datadas en 1858.  
Son as fotografías máis antigas de Galicia. 
Expóñense agora ao público por vez primeira todas xuntas.  
O seu autor foi o artista compostelán Andrés Cisneros,  
todo un precursor da fotografía galega e española,  
hoxe inxustamente esquecido.    
Parte destas imaxes integrarían un álbum de agasallo á raíña 
Isabel II, que en setembro daquel ano visitou Galicia. 

En 1858, a fotografía levaba pouco máis dunha década 
inventada, polo que esta serie sitúa a Santiago  
entre as cidades de Galicia e España pioneiras no cultivo  
dunha arte que revolucionaría a nosa forma de ver o mundo. 
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éAs fotos mais antigas de Galicia. Santiago, l858 

A colección de fotografías máis antigas de Galicia. Nunca expostas en conxunto ata agora. O autor foi o fotógrafo Andrés Cisneros.  
Para proxecto de exposición coas 18 fotos montadas en aluminio di-bond. 
Idea e proxecto: Henrique Alvarellos/Alvarellos Editora. Sempre en Galiza, 4. 15706 Santiago. T: 609 90 88 52, 981 522 137. Mail: correo@alvarellos.info


