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34COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DE NU MASCULINO
Curador: Vítor Nieves
Alexis W. é un artista que traballa baixo a etiqueta do que se 
coñece como arte de xénero. Leva toda unha vida dedicada a 
investigar os límites do xénero, da identidade, da sexualidade, 
e de todos eses conceptos que non son máis que un constructo 
social e que el deconstrúe con cada serie. O artista xa foi un 
convidado estrela na Sección Oficial da 32 edición do Outono 
Fotográfico, na que pola temática (Identidade/Alteridade) non 
podiamos pasar o seu traballo por alto. Volve nesta ocasión ao 
festival cun traballo que sen ser da súa autoría define a súa 
traxectoria na arte contemporánea. Alexis alén de ser artista 
é coleccionador de arte, e unha colección destacábel do seu 
haber é a que hoxe nos apresenta no Museo Municipal. Leva 
coleccionando fotografía de nu masculino desde incluso antes de 
ser artista. Isto deu unha prolífica compilación na que hai desde 
fotogravados, diapositivas, postais, negativos de vidro... autén-
ticas xoias que en moitos casos son pezas únicas de autoría 
descoñecida que posta en conxunto reflexiona sobre a historia 
da representación do corpo.

de Alexis W
El Hierro 1972
O seu traballo transita as poéticas do nu e os territorios do 
corpo: o desexo, o outro, o xénero, a identidade e a sexualidade 
-entendida esta como unha construción cultural- son temas aos 
que sempre recorre. «La Ventana Indiscreta» (LVI), é o proxecto 
reitor que organiza as liñas discursivas do seu traballo. Comezou 
no 2003 na rúa Pelayo de Madrid, onde colga aleatoriamente 
as imaxes en caixas de luz dos balcóns dos edificios, propondo 
un exercicio de especulación estética coa arquitectura urbana. 
Membros da ONG Payasos sen Fronteiras, prostitutas, boxea-
dores, transexuais, viaxeiros durmindo, desaparecidos da guerra 
civil española ou case 800 retratos feitos durante tres anos na 
barra dun bar de ambiente foron protagonistas do fértil imaxi-
nario do citado proxecto. Edicións de LVI viaxaron dos balcóns 
a diferentes espazos expositivos; LVI _06 exposta en 2009 na 
Freedom Tower de Miami (Florida, EE UU), a serie «Mi colección 
de vidas» en TEA Tenerife, ou «Hetairas cartografías literarias» 
no CAAM (Las Palmas de Gran Canaria). Presente en Photo 
España 1999, 2000 e 2010. PUBLICACIÓNS: San Borondón, 
retrato de un sueño, Madrid, Ediciones del Umbral, 2001; Mi 
colección de vidas, TEA, Tenerife 2009; La ventana indiscreta, 
Centro de Arte La Regenta, Gran Canaria, Ediciones del Umbral 
Madrid, 2009; Hetaira, cartografías literarias, CAAM, Las Palmas 
de Gran Canaria, Ediciones del Umbral, 2011 Madrid; Viaje, El 
Tanque, Tenerife, Ediciones del Umbral, Madrid 2012.

www.alexisw.net
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