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Postepisteme.
Dissidències, argumentaris i transicions.
Deebo Barreiro, Raquel Calviño, Francesca Faulin, Alexandre Folgoso, Polly Hummel, 
Sofia Pacheco i Maria João Salgado.

A cura de: Vítor Nieves.

Factoria Cultural de Terrassa, Sala 4
11.11.22 - 11.12.22

Aquesta exposició pretén cartografiar l'emergència d'un conjunt de discursos i pràctiques 
artístiques amb una forta vinculació a les lluites d'alliberament, superació o acceptació
personal, totes elles travessades per estigmes identitaris diferents, però amb experiències i 
resolucions semblants.

Sense aspiracions de crear un glossari de reivindicacions ni un crit d'atenció a la normativitat, 
obre un espai per a la reflexió enmig d'un arxiu efímer que recupera i manté un llegat d'accions 
i activismes i visibilitza les històries personals dels i les artistes.

Al llarg de l'experiència expositiva contemplem veus individuals que desafien l'indestructible 
saber científic i el pensament normalitzat i normativitzant. Projectes artístics que, des de 
l'íntim, creen noves genealogies, debilitant forts pilars, qüestionen l'institucionalitzat i
visibilitzen debats i col·lectius.

L'exposició se serveix de les teories de Butler i Preciado (el títol és clarament una picada d'ullet 
als escrits d'aquest últim) per a reivindicar la radicalitat i atorgar el mateix protagonisme als 
cossos de l'alteritat que, lluny d'institucionalitzar-se, han treballat entorn de demandes i
reivindicacions comunes, generant aliances, identitats diverses i llocs comuns de lluita.

Així, s'apel·la a les normes socials que marginen els cossos dissidents per a posar-les en crisis en 
una clara herència de la crítica queer. Però no pensem que la recopilació de projectes exposats 
gira entorn de la identitat, sinó més aviat al projecte ideològic i polític comú en el qual la
performativitat podria i hauria de ser una constant i la diversitat la base d'operacions.

En aquesta exposició, tal com la professora i comissària Tatiana Sentamans fa en els seus 
textos, analitzem una sort de noves polítiques de la representació, en un esforç per
desemmascarar ficcions polítiques i resignificacions que nodreixin els imaginaris culturals 
d'interès, és a dir, produccions, imatges, textos, audiovisuals i símbols per a ampliar l'hàbitat de 
tot el que ha de visibilitzar-se.

En submergir-nos en l'experiència expositiva, trobem el treball de Polly Hummel, un projecte 
polièdric (com polièdrica és l'autora) que ens mostra el difícil camí de la cerca de la identitat i 
l'autoacceptació a través d'estrets camins per a aconseguir l'assumpció i, per tant, la felicitat. 
L'autora alimenta el projecte amb imatges del passat de les quals s'apropia fent noves lectures 
amb les quals crea a l'espai, amb fotografies de la seva autoria, un catàleg de memòries i icones 
amb els quals apuntalar un nou 'jo'.

Organitza: Amb el suport de:

La seva obra ha format part de diverses exposicions col·lectives. El seu projecte «A soidade das árboress» va ser 
seleccionat en el concurs Novos Valors convocat per la Diputació Provincial de Pontevedra (2019). Els seus treballs 
«Erótika», «Corpos e territoris» i «Páxaros de prata» van ser mostrats en exposicions individuals en diverses sales i 
espais expositius de Galiza.

El seu treball ha estat publicat en mitjans especialitzats, com Caleidoscópica o Contrafotografía, i també en 
nombroses publicacions independents com Galiza Nación Cuir. En 2021 publica el fotopoemario «Punto de 
ignición» en col·laboració amb el poeta galego Carlos da Aïra amb l'Ed. Saurobooks.

Polly Hummel. RDA (actual Alemania), 1975.

Viu i treballa en Porto (Portugal) des de fa 15 anys. És fotògrafa perquè no pot evitar-ho, no vol que es perdi res.

D'inici autodidacta, ha transitat per diverses formacions reglades, especialitzant-se en fotografia d'autor en el 
Màster en Fotografia Artística de l'Institut de Produção Cultural e Imagem (IPCI. Porto, Portugal).

La seva obra ha estat exhibida en diverses sales, com la galeria PB27 (Porto, Portugal) i la Sala d'Exposicions del 
IPCI de Lisboa. Seleccionada en tercer lloc als Budapest International Foto Awards i Esment d'Honor del concurs 
Novos Talents Fnac (Portugal).

Les seves fotografies conten històries, són detalls amb poca llum. Li agrada treballar filant imatges inconnexes, 
sense rima, sense lloc ni temps específic. Hi ha moments escenificats que aprofita per a sortir de la realitat i de la 
quotidianitat. Les imatges s'entrellacen amb el rerefons autobiogràfic. Les seves històries carreguen energies 
pròpies i normalitzen sentiments tan universals com la solitud, la vulnerabilitat i la cerca de la felicitat i la identitat.

pollyhummel.com

Sofia Pacheco. Porto (Portugal), 1998.

Des de petita va estudiar ballet clàssic, estudis que culmina en 2020, encara que el seu interès en els últims anys 
s'ha centrat en la dansa contemporània. Va estudiar Comunicació Audiovisual a l'Escola Artística Soares dos Reis 
(Porto, Portugal) i després es va llicenciar en Tecnologia de la Comunicació Audiovisual en l’ESMAD,
especialitzant-se en fotografia. Actualment cursa el Màster en Fotografia Artística de l'Institut de  de Produção 
Cultural e Imagem (IPCI. Porto, Portugal).

Ha col·laborat en projectes comercials per a introduir una visió més orgànica i creativa, com el treball que realitza 
per a la Yeahllow Store, que li ha aportat noves eines per a la seva pràctica fotogràfica.

El seu interès pivota entre l'anàlisi de les corporalitats des d'un punt de vista íntim al mateix temps que social, el 
moviment entès com a expressió corporal i els feminismes. Tres eixos que equilibra amb subtilesa i harmonia en 
els seus projectes.

sofia-pacheco.com

Maria João Salgado. (Braga, Portugal. 1992).

Va estudiar fotografia en l'Institut Português de Fotografia (IPF, Porto) i es va especialitzar en en l'Institut de 
Produção Cultural e imagem (IPCI. Porto, Portugal) amb el Màster en Fotografia Artística.

Des de 2016 desenvolupa projectes basats   en el llenguatge documental, principalment sobre drets humans i 
comunitats oprimides. En 2019 va ser seleccionada en el Prémio Jovens Criadores (concurs organitzat pel Ministeri 
de Cultura de Portugal) en la modalitat de fotografia, la qual cosa la va portar a representar a Portugal en la 
Biennal das Arts de la CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) a Luanda (Angola).

Actualment està centrada en un treball més intimista amb diferents enfocaments artístics, amb projectes que 
han estat exposats en festivals com el f/est Amarante (Amarante, Portugal) o el BFoto (Barbastre, Aragó).

En l'últim any va ser seleccionada en el 30 Under 30 Women Photographers de la Artpil - Profile of Arts i 
nomenada per a ser part de Futures Talents 2022, per Futures, plataforma de fotografia europea cofinançada pel 
programa Europa Creativa.

www.mariajoaosalgado.com
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Els dos projectes següents tenen en comú la cerca de l'autonomia personal després d'un
accident emocional traumàtic, en el cas de Raquel Calviño, provocat per la mort i en el de 
Maria João Salgado pel desamor.

Calviño ens porta una història autobiogràfica, sigui aquesta fidel a la memòria o ficcionada, 
iconoclasta amb els records o terapèutica. En ella es despulla una Raquel i mil raquels. Els 
poderosos conceptes que trobem en les seves imatges són unipersonals i surten de la motxilla 
vital de l'autora per a ser universals i extrapolables a qualsevol.

Salgado, amb un marcat llenguatge documental, però des de la més profunda intimitat,
converteix en imatges els estats emocionals d'un procés de desamor. Conceptes que, encara 
embolicats en un imaginari personal, aconsegueixen anar més enllà de la narrativa unívoca del 
jo per a parlar de la universalitat dels sentiments, del comú a tota la humanitat, del que ens 
uneix i ens travessa transversalment, des de la corporalitat individual a la massa col·lectiva.

Francesca Faulin té en comú amb Polly Hummel l'apropiació de fotografies de l'àlbum familiar, 
però amb una factura radicalment diferent. El seu projecte neix de la necessitat de processar i 
interioritzar les dinàmiques familiars. És la història de les dones de la seva família que, durant 
quatre generacions van seguir cicles amb similituds peculiars, alternant entre la rebel·lia i la 
submissió al rol imposat de mare i mestressa de casa. L'autora serà la primera d'aquestes dones 
que trenqui la constel·lació familiar qüestionant el rol atribuït pel patriarcat i desconstruint el 
que va heretar dels seus ancestres.

L'obra de Sofía Pacheco, Deebo Barreiro i Alexandre Folgoso se submergeix en el cos i les seves 
identitats. Pacheco ens presenta un vídeo en el qual se centra en els cossos i les seves formes, 
el seu moviment i la seva capacitat performativa. L'autora aconsegueix una sort d'intimitat amb 
ells amb la qual aconsegueix abstreure'ls de l'aprenentatge semiòtic normatiu i els allunya de la 
càrrega de la cinemàtica social.

Alexandre Folgoso reflexiona sobre la sociologia de la màscara i la conseqüent evasió radical de 
la identitat individual que afavoreix la performativitat d'altres rols i pràctiques sexuals no
normatives: posar-se la màscara per a despullar-se i desconnectar-se d'un sistema hegemònic 
que condemna qualsevol pràctica dissident. D'aquesta manera, la màscara atorga un parèntesi 
en la significació social de la persona, permetent la seva evasió de les regles normativitzants i 
imperants en la seva comunitat.

Deebo Barreiro treballa en aquests marges on sap que pot dinamitar les febles bases sobre les 
quals s'assenten les conviccions que ens regeixen, on sent el pes específic dels estereotips i 
aprèn a oposar-se a ells. Acudeix al cos per a documentar com aquest es va conformant a base 
de clixés, exposat des del seu naixement a un constant i sibil·lí bombardeig ideològic. Els 
estereotips afecten la construcció de la identitat individual i col·lectiva fins al punt que no som 
capaços de saber si els clixés socials són alimentats per nosaltres o són ells els que ens
modelen.

Hem de celebrar poder veure imatges com aquestes que ens parlen d'un aprenentatge vital 
per a no continuar ensopegant en les mateixes pedres que se'ns posen davant. Però devem 
també vanagloriar-nos per assistir a aquest temps en el qual la fotografia es pot mostrar des 
dels marges, ja que, fins no fa molt temps, la masculinització del mitjà fugia de l'important: 
l'emocional, el cos, les cures i la diversitat.

Amb aquest conjunt d'obres d'artistes de Galiza i de Portugal, posem de manifest un compro-
mís amb la dissidència i amb els sabers subversius, un fardell d'argumentaris i memòries 
polítiques dels qui lluiten diàriament en els intersticis de l'episteme.

Deebo Barreiro. Vigo (Galiza), 1993.

Va estudiar Belles Arts en la Facultat de Pontevedra, i posteriorment un Màster de Recerca i Creació en Art 
Contemporani en la mateixa facultat. En 2016, va cursar estudis a l'Escola de Fotografia Blank Paper de Madrid. En 
2018 va guanyar amb el seu projecte artístic la Beca de Fotografia 2018 de l'Escola Lens d'Arts Visuals per a
estudiar en el Màster MAPA. 

Entre les seves exposicions individuals, destaquen «¿Te gusta el rosa o el azul?» a la Sala Dispara de A Estrada
(Pontevedra), «Ser un cuerpo» i «Estigia» en el  Festival Nueva Cultura Joven de INJUVE en Mollina (Màlaga), «Hola 
k tal?» en Fuck This Studio de Vigo, «Ocupar un corpo» a la Sala Alterarte d'Orense i «Hackear un cuerpo», online 
en col·laboració amb la Galería Visión Ultravioleta. També ha exposat en institucions com A Casa das Artes, Sala 
Apostrophe i la Galería Sargadelos de Vigo, La Cárcel de Segòvia, Galería Nueva, La Quinta del Sordo, Le Mur Photo 
Gallery, Factoría de Arte y Desarrollo de Madrid, Can Basté i Can Batlló de Barcelona, el Museo Luis Seoane de A 
Corunya, el Museo Ramón María Aller de Lalín (Pontevedra) entre altres. 

Ha estat el Primer Premi de Fotografia del V Concurs sobre Diversidad Sexual y de Género de AMLEGA i va ser 
finalista del VII Certamen de Fotógrafas BAFFEST. També ha estat seleccionada per a les Residències Artístiques 
de Boiro 2022 i per a Descobrimentos PhotoEspaña 2021 a través del Visionado de Portfolios de PhotoEspaña 
Santander 2020.

www.cargocollective.com/deebobarreiro

Raquel Calviño. Pontevedra (Galiza), 1970.

En 2011 comença la seva formació en fotografia que persegueix la narració fotogràfica des del projecte personal, 
finalitzant l'any 2018 els estudis d'especialització amb el Màster en Fotografia Artística en l'Institut de Produção 
Cultural i Imatge (IPCI) en Porto (Portugal).

Participa en diverses exposicions tant col·lectives com individuals, destacant «Foto_Mobil_Crea»» comissariada per 
Lo más Mínimo i dins de la secció oficial del festival Outono Fotogràfic (2013). «Eclecticidade» en el museu 
VerbumVerbum Casa de las Palabras de Vigo (2015), «Cuaderno de ejercicios para poetas visuales» en la Galeria 
Sargadelos de Vigo dins de la secció oficial del Outono Fotogràfic (2015), «Estar é Ser» dins de la secció oficial de la 
34 edició del Outono Fotogràfic, comissariada per Ramón Rozas, «El Otro Yo» amb el Colectivo ALNorte a la sala 
Nemonon a Pontevedra (2018) i «El Poder de la Sombra» dins del festival Encontros da Imagen (2018, Braga). L'any 
2020 exposa «El Poder de la Sombra» va formar part de l'exposició «Después del documento. Fotografía
portuguesa para la nueva década», comissariada per Vítor Nieves per al festival Photoalicante i «Coordenada
inciertas»» amb el projecte «Iluminaciones del Sur» amb el Col·lectiu AlNorte en la Fundació Laxeiro (Vigo).

raquelcalviñofotografia.com

Francesca Faulin. Venècia (Itàlia), 1985.

Es va graduar en Sociologia i Comunicació Intercultural en la Universitá degli Studi de Milà. Després de treballar i 
viure a Berlín durant sis anys, es va mudar a Lisboa. Aquí va començar a dedicar-se més a la fotografia, aprenent la 
diversitat de la pràctica fotogràfica i experimentant amb processos fotogràfics alternatius. Recentment va
completar el Màster en Fotografia Artística en l'Institut de Produção Cultural e Imagem (IPCI. Porto, Portugal).

El seu treball creatiu se centra en la fotografia, l'escriptura, la recerca i reinterpretació d'imatges, creant narratives 
visuals i experimentant amb processos analògics.

Ha presentat la seva obra en llocs com la Livraria Ferin, Ler Devagar i NaEsquina, a Lisboa, i va formar part de 
l'exposició col·lectiva «Remapear as margens: hipsografia do centro» en el festival internacional de fotografia f/est 
Amarante (Amarante, Portugal). 

Ha autoeditat un fanzine i ha presentat una maqueta del seu últim treball «Perché ti ricordi sempre». Recentment 
ha estat finalista en la convocatòria Emergents del festival internacional Emergentes del festival internacional 
Encontros da Imagem (Braga, Portugal) per a exposar en la pròxima edició.

francescafaulin.com

Alexandre Folgoso. Xinzo de Limia (Galiza), 1996.

Fotógrafe autodidacte i filólogue especializade en estudis literaris. En l'actualitat resideix en la diàspora.

En la seva obra explora la relació entre fotografia i motiu poètic, nodrint-se de la simbologia i del substrat cultural 
galego en la cerca d'un univers propi. Inmersxs en el capitalisme de la imatge, Alexandre creu en la fotografia 
analògica com a manifest contra els ritmes marcats per l'era digital.

Vítor Nieves.
Curador de l'exposició.


