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Alfonso Bueno Gayo Madrid, 1979

Director e fundador de ABG, naceu en Madrid e actualmente reside en Allariz. Comezou na fotografía de forma autodidacta 
á vez que realizaba a carreira de Matemáticas e completou a súa formación co Máster Internacional de Fotografía Profesio-
nal e Novo Documentalismo de E.F.T.I. en 2007. Dende entón realizou diversas exposicións entre as que destacan «Berlín 
Oriental. Tiempo.», «Identidad. Vaqueiros de Alzada.», «Movimiento.» e «Europe Underconstruction.»

EUROPE UNDERCONSTRUCTION
Deconstrución: «Desmontaxe dun concepto ou dunha construción intelectual por medio da súa 
análise, mostrando así contradicións e ambigüidades.»
Reflexión sobre o momento actual de «crise» en Europa. Fotografías tomadas en Grecia, España, 
Portugal e Alemaña. 

No Centro Cívico A Cuña, Ourense, do 23 de novembro ao 20 de decembro

Bajo observación. 2008

A Lomba. 2012

Abandono. 2010

Javier Fernández Pérez de Lis Vigo, 1979

Despois de cursar no Mestre Mateo en Santiago, fago en Valencia o Máster en Fotografía e Arte da UPV, con profesores 
como Bleda e Rosa, Xavier Ribas... que me influíron na forma de traballar, tanto na técnica como nos conceptos. A paisaxe, 
a cidade, a arquitectura e as formas que usamos, esas tres premisas son a parte fundamental do meu traballo, para iso, 
fundamento as imaxes no uso de equipos de gran formato, que confiren un carácter menos casual. Participei nas seguintes 
exposicións: Dot, 40 artistas, Halcón Milenario, Vigo 2012. Novos Valores 2011, Museo de Pontevedra. «33-66» Swallow 
Gallery, Barcelona. Exposición colectiva en Amalgama. Centro de Gravedad Permanente. «Noves Propostes», Centro Cívico 
Ciutat Vella de Valencia. V premio Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela. Exposición, Galería Maria Prego. 3º 
premio III Certamen de Artes COnxemar.

PREFERENTE SUR
Preferente Sur consiste nun traballo onde trazo dous mapas, un mapa emocional e un mapa 
paisaxístico.
Preferente sur é un percorrido polas distintas paisaxes que conforman a categoría Preferente 
Sur que se xoga entre as provincias de Ourense e Pontevedra. Debuxo o meu primeiro mapa 
cando o equipo onde xoguei de pequeno ascende por primeira vez na súa historia a esta com-
petición. 
Enfróntome ao traballo como un contemplador da paisaxe. Insiro os propios campos de xogo 
e o propio xogo na paisaxe, obviando en moitas das tomas o propio contexto e o propio xogo. 
Percorrín os vinte campos da categoría, debuxando unha cartografía que une as dúas provincias 
por medio do deporte rei, e máis concretamente, do tempo libre de centos de persoas que se 
achegan a cada un dos remotos campos.

Na Casa da Xuventude de Ribadavia, do 2 ao 30 de novembro


