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O significado de corpo ten vindo a mudar nos últimos tempos. Hoxe é axeitado 

pensar no corpo como unha plataforma tecnoviva, como o resultado dunha implosión 

irreversíbel de suxeito e obxecto, do natural e o artificial. A propia noción 

de ‘vida’ resulta arcaica para identificar os actores desta nova tecnoecoloxía.

Como a filósofa feminista Donna Haraway, nesta exposición traballamos o que ela 

denominou como tecnobiopoder, a teoría que confrontou a idea foucaultiana de 

biopoder, nun momento no que a xeopolítica e o control xa non tratan do poder 

sobre a vida, do poder de xestionala e maximizala, como quería Foucault, se non 

de poder e control sobre un todo tecnovivo conectado.

Así, en canto desaprendemos para controlarmos o corpo propio como o último re-

ducto que nos queda, do que aínda podemos ser – de querelo – propietaries, na 

medida que performamos de forma consciente e saímos de espazos de conforto para 

saborear privilexios alleos ou sufrirmos opresións das alteridades minorizadas; 

estaremos a contribuír para a revolución que xa comezou. Sexamos conscientes ou 

non.

Ningunha dominación perdura sen o consentimento pasivo dos dominados, que diría 

Gramsci. Logo da transición ao que se deu en chamar o Terceiro Capitalismo, 

despois dos réximes esclavista e industrial, comeza orquestradamente unha sor-

te de nova gubernamentalidade do ser vivo que se sitúa acotío en torno aos anos 

70, e que emerxe das ruínas urbanas, corporais, psíquicas e ecolóxicas das 

grandes guerras. Esa mutación do capitalismo vai para alén da transformación do 

sexo en obxecto de xestión política da vida, como xa prognosticara Foucault nas 

teses da biopolítica sobre os novos sistemas de control social. Este control é 

feito agora a través das novas dinámicas do tecnocapitalismo avanzado, defini-

do por Paul B. Preciado no seu «Testo Yonki».

sala

alterarte
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“Ocupar un corpo”. Post en app. 2021
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Non é por acaso que se abrise un momento, anterior á Primeira Guerra Mundial, 

de visibilidade sen precedentes das mulleres no espazo público ou un imponente 

afloramento de formas visíbeis e politizadas da homosexualidade.

En paralelo vanse dando movementos en todo Occidente que marcarán o devir das 

nosas identidades e os nosos corpos na actualidade. Os gobernos comezan a in-

vestir en ducias de centros de investigación sobre a sexualidade emoldados – e 

disfrazados – en programas de saúde pública, nace a primeira demografía da 

‘desviación sexual’, un estudo epistemolóxico chamado «Sex Variant» dos douto-

res Henry e Dickinson, o «Kinsey Report» sobre a sexualidade e os protocolos de 

Stoller sobre a feminidade e a masculinidade.

E neste caldo de cultivo, irrumpen tímidas voces que desde o activismo, a fi-

losofía e a ciencia teorizan esta gran transformación pondo de manifesto a re-

volución que viña. Até chegarmos á década dos 80, na que Eve Kosofsky Sedgwick 

escribe «Between men», un dos textos precursores da Teoría Queer que viría a 

atomizar o sistema binario de consolidados xéneros definidos desde a perspec-

tiva cisheterocentrada na que os xenitais normativos coutan ao corpo nunha 

identidade unívoca que perpetúa a unidade de produción máis pequena do capita-

lismo: o propio corpo. É dicir, rexeitando a idea dunha cidadanía definida a 

partir da forza de produción ou da forza de reprodución para deixar de ser 

bio-operarios produtores de óvulos, cavidades xestantes, ou inseminadores es-

permáticos como Preciado explica en «Transfeminismos: Epistemes, fricciones y 

flujos».

Aínda que a Teoría Queer ten múltiples lecturas e transporta unha idea que pode 

mudar dependendo do contexto, ‘ser queer’ é un oxímoro xa que non é unha iden-

tidade. É manter unha actitude crítica con respecto aos efectos normalizadores 

e excluíntes de toda identidade sexual, sexa esta vivida de forma consciente ou 

estereotipada.

Con todo, os estereotipos afectan á construción da identidade individual e 

colectiva até o punto de que non somos quen de saber se os clichés sociais 

son alimentados por cada unhe de nós ou son eles os que nos formatan. Se en-

tendemos o (noso) corpo como se fose un hardware, veremos como é viábel ins-

talar novos softwares que fuxan á socialización hexemónica cisheteronorma-

tiva.

O reformatado implica unha aprendizaxe que nos sitúa nun novo paradigma no 

que, cando se di representación, oímos experimentación; onde se fala de iden-

tidade, entendemos multitude; cando nos impoñen unha língua estatal, facemos 

tradución multicódigo; cando practican a domesticación das marxes, responde-

mos mestizando o centro; os desafiuzamentos son contestados habitando o común; 

o capital humano desaparece en prol da alianza multiespecies; o diagnóstico 

clínico é a nova capacitación colectiva; e a disforia, trastorno, incongruen-

cia, deficiencia, síndrome, minusvalía é, por fin, a disidencia corporal.
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Deebo Barreiro traballa nesas marxes, alí onde sabe que pode dinamitar as febles 

bases nas que se asentan as conviccións que nos rexen, onde pode tantear o peso 

específico dos estereotipos e aprende a contraporse a eles. Alí, acode ao cor-

po para documentar como é moldeado polos clixés, exposto desde que nace, a un 

bombardeo ideolóxico constante e sibilino.

Captura coa súa cámara corpos que son en si mesmos a disidencia do sistema se-

xo-xénero, usando ás veces iluminacións e puntos de vista propios de deidades, 

mais sen perder o intimismo en cada un dos retratos, o que lle imprime un ca-

rácter iconoclasta, característico da súa obra que autodefine como punky.

A través das identidades, finxindo que son burbullas impenetrábeis, constrúe un 

glosario enciclopédico que reduce á insignificancia o binormativismo de xénero, 

ese réxime dictatorial que exclúe todo corpo diverso e, por tanto, diverxente. 

Mais como sabemos, e de novo parafraseando a Paul B. Preciado, o xénero é ante 

todo protético, é dicir, non se dá excepto na materialidade dos corpos. É pu-

ramente construído e, ao mesmo tempo, enteiramente orgánico. Escapa ás falsas 

dicotomías metafísicas entre o corpo e a alma, a forma e a materia. O xénero 

parécese ao dildo. Porque os dous pasan da imitación. A súa plasticidade carnal 

desestabiliza a distinción entre o imitado e o imitador, entre os órganos se-

xuais e as prácticas do sexo. No xénero, como na Fotografía, conflúe e diverxe 

a verdade e a representación da verdade, a referencia e o referente, a nature-

za e o artificio.

«Ocupar un corpo» procura unha experiencia expositiva situada nese novo para-

digma mencionado anteriormente. A Sala Alterarte convértese no altofalante dos 

corpos silenciados e estes, á súa vez, ocupan máis un espazo que se lle ten 

negado, como todos os outros. Non é casual termos escollido o que Deebo Barrei-

ro chama ‘as identidades do medio’, aquelas que resultan indixestas para a ou-

tridade.

Partindo das imaxes do proxecto de Deebo «Ser un cuerpo», criamos unha insta-

lación na Sala que, xunto coas pequenas excursións ao espazo virtual que pro-

pomos ae espectadore, conforman unha especie de Manifesto Contrasexual que leva 

a unha análise crítica da diferencia de xénero e de sexo, que rache co contra-

to social cisheterocentrado, cuxas performatividades normativas foron inscritas 

nos corpos como verdades biolóxicas.

Os percursos, o bombardeo de imaxes, a fragmentación destas, a escala, os chei-

ros, as dificultades, as arquitecturas propias de áreas sexualizadas e o factor 

sorpresa son pedras basilares desta proposta, que pretende desprazar, nun des-

equilibrado exercicio empático, o centro cara a marxinalidade.

Vítor Nieves 

curador da exposición
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Deebo Barreiro (Vigo, 1993)

Estudou Belas Artes e posteriormente o Máster de Investigación e Creación en Arte 

Contemporáneo na Facultade de Pontevedra. En 2016 estudou fotografía na Escola de 

Fotografía Blank Paper de Madrid. Foi gañadora da Beca de Fotografía 2018 da Es-

cola Lens de Artes Visuales, o que lle permitiu cursar o Máster MAPA. Actualmen-

te está doutorando na Facultade de Belas Artes de Cuenca (UCLM), cunha tese ti-

tulada «La influencia de la pornografía queer y feminista en el panorama 

artístico contemporáneo español». 

Foi seleccionada no Visionado de Portfolios PhE Santander 2020 para participar na 

vindeira edición de Descubrimientos PhotoEspaña en Madrid. Entre as súas exposi-

cións individuais destacan «¿Te gusta el rosa o el azul?» en Dispara (A Estrada) 

e «Hola k tal?» na galería Fuck This Studio (Vigo). Tamén participou en colecti-

vas como «Magical girls» curada por María Marco para a Casa das Artes de Vigo, 

«No me etiquetes 2017» curada por Adriana Berges para a Quinta del Sordo de Ma-

drid, «Futuro Presente» curada por Semíramis González no INJUVE de Madrid, «Ga-

lerías VII» na Cárcel de Segovia; «Dar gusto al cuerpo» curada por Javier Guar-

diola para a Galería Visión Ultravioleta de Madrid, «Feminismo y Feminidad» en 

Can Basté de Barcelona e Le Mur Photo Gallery de Madrid. Ademais participou nas 

proxeccións do festival coruñés FFOCO 2020.

http://cargocollective.com/deebobarreiro

Vítor Nieves

É cofundador e coordinador do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, do que 

fai a curadoría e a produción, e director artístico do festival Outono Fotográ-

fico.

Foi o curador de máis dun cento de exposicións de fotografía. Fixo curadorías para 

festivais de fotografía como os Encontros da Imagem, iNstantes e Mês da Imagem do 

Porto – MIP (Portugal), os Encontros de Agosto, o Verbo Ver e o Paraty em Foco 

(Brasil) ou o Photoalicante e Art Photo BCN.

Comisariou exposicións para galerías como a Salgadeiras (Lisboa, Portugal), Ma-

risa Marimón (Ourense), Adorna Corações (Porto) ou Imagem Galeria Brasil (Forta-

leza, Brasil); en centros públicos como o Museo Municipal de Ourense, o Centro 

Cultural Marcos Valcárcel, o Pazo da Cultura de Pontevedra, o Museo Provincial de 

Lugo, o Museu da Imagem e o Centro Português de Fotografía (Portugal) ou o Museo 

da Indústria en Fortaleza (Brasil), ademais das exposicións que organiza anual-

mente nas sedes de Afundación en todas as cidades galegas.

É profesor de Curadoria no Master de Fotografía Artística do Instituto de Produção 

Cultural e Imagem no Porto e en Lisboa, docente de fotografia no concello do Bar-

co de Valdeorras (Galiza). Ten impartido numerosas charlas en festivais e Escolas 
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de Arte, e foi formador no Plano de Estudos sobre Imagem Contemporânea da IGB do 

Brasil.

Como editor, destaca o traballo feito para a editorial Difusora de Letras, Artes 

e Ideas na colección OF de libros de fotografía. Como autor publicou Don’t look 

at my camera, unha investigación sobre a Staged Photography, e Romasanta, tras os 

pasos do lobishome unha recopilación de documentos de unha investigación que apro-

funda sobre o papel da fotografía. Tamén escribe habitualmente crítica fotográ-

fica para diferentes publicacións especializadas (Clavoardiendo, Achtung Magazi-

ne, Matte) e artigos de opinión para xeralistas.

Foi o coordinador da Lab_in Gallery (Vigo) e director da Galería Sargadelos Val-

deorras. Traballou algúns anos como fotoxornalista, época na que tamén realizou 

varias exposicións como autor.

Despois de anos de formación regrada (e non só) no campo das artes visuais e his-

toria da arte, especializándose na fotografía, sigue constantemente a formarse en 

edición e curadoría.

www.vitornieves.com


