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Cecilia Bengolea
Es siempre verano en algún lugar del planeta
13.11.21 > 9.1.22
Dissabte 13 Nov. 2021:
11:30 > 15h. Inauguració a àngels barcelona.
18:30h. Hakai Dub. Cecilia Bengolea & Erika
Miyauchi (performance) al MACBA amb la
col·laboració de LOOP.
El treball de Bengolea pot descriure's com hidrofeminista1, un terme encunyat per la teòrica cultural Astrida
Neimanis2, qui parla de “solidaritat entre éssers aquàtics a través de cossos d'aigua”.
Segons la investigadora Elena Lundquist Ortíz3: Avui veiem l'acidificació dels oceans, l'augment del nivell de la
mar, els esculls de coral moribunds i les aigües subterrànies contaminades. L’hidrofeminisme ens mostra que
tots estem involucrats en això a través d'interaccions i circulacions aquoses. Avui, el pensament planetari és un
pensament feminista»4. En altres paraules, les tempestes tenen ulls i els nostres ulls tenen tempestes.
En certa manera, la contaminació pot veure's com una espècie de sílfide fosc que passarà al llarg de vides
asfixiant cossos que encara no podem imaginar vivint en un planeta la superfície del qual pot semblar-nos
aliena. Com a ballarina i coreògrafa, Bengolea es preocupa per com els cossos transfereixen el moviment de
l'un a l'altre a través de contextos culturals i generacionals, però aquesta trobada amb la contaminació en el
seu estat més extrem va donar lloc a altres preguntes: com podria impactar la toxicitat del nostre planeta?, o
Com ens movem en el futur?
L'artista s'ha inspirat durant molt de temps en coreògrafs com Francois Malkovsky de França (1930), qui va
concebre danses que ressaltaven la pèrdua d'harmonia entre el món humà i el no humà provocada per la
revolució industrial, esforçant-se per crear un moviment que restablís l'equilibri planetari. Bengolea es considera
una ballarina experimental, una autodidacta que s'inspira en les danses rituals de tot el món, però especialment
en contextos on la dansa és capaç d'elevar el cos humà a un regne on es torna un amb els elements, com es
pot veure en el vídeo Lightning Dansi (2018). Diana Campbell, 2021.
Cecilia Bengolea crea un cos dansaire que gairebé sembla una màquina programada per a revelar-nos la
suavitat d'un univers que vol parlar-nos a través d'un flux dinàmic de forces. La màquina de curiositas, un cos
que activa els sentits per a descobrir una semblança inèdita entre totes les bèsties. En el seu ball, l'artista es
converteix en un monstruós i meravellós híbrid capaç de connectar tot el que l'envolta amb ella i amb nosaltres.
El seu ball consisteix a aconseguir un estat d'ambivalència corporal i mental. Ella és en el moment del seu
ball— una energia que pot prendre qualsevol forma. Chus Martinez, 2021.

En aquesta primera exposició de Cecilia Bengolea en la galeria, presentem un nou vídeo collage realitzat en
col·laboració amb l'equip nacional de natació sincronitzada de Jamaica mentre l'artista estava en la residència
de TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary) Accademy, a Aligator Head Fondation. Bengolea
superposa en aquest vídeo diverses capes de coreografia, collage d'éssers que podrien procedir d'aigües molt
profundes, explosions naturals o causades per l'home… Tots elements que se superposen creant caos i
destrucció. També es podrà veure una sèrie de treballs recents sobre suport lenticular que convertiran l'espai
de la galeria en un calidoscopi d'éssers imaginaris.
El títol de l'exposició fa referència al llibre de John Cheever, “El nedador” (The swimmer, 1964)5 i del qual el
director Franck Perry va realitzar una pel·lícula6 en 1968. En aquesta història, el protagonista decideix tornar a
la seva casa passant d'una piscina a una altra, com si es tractés d'un camí infinit de sol i aigua,
despreocupació, oblit d'un mateix, irresponsabilitat i promeses de relacions ideals i passatgeres.
De la mateixa manera, en els últims anys, Bengolea ha passat diversos anys vivint només a l'estiu. S'ha
traslladat per la superfície terrestre seguint la trajectòria solar, lliscant-se de forma sincronitzada com una
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iguana que necessita la calor exterior. El seu territori és el clima i les seves migracions la seva dansa. Com els
jugadors de tenis, que viuen sempre a l'estiu, viatjant d'un continent a un altre en cerca del clima que afavoreix
l'esport a l'aire lliure. Sempre bronzejats i lleugers, són éssers d'aparença frívols, ja que viure sempre a l'estiu
els altera el seu estat anímic, però també són d'aire extrem a causa de les seves energies arrelades en el seu
estat volàtil.
Cecilia Bengolea ha passat així diversos anys, ha viscut en residències de Jamaica per a filmar el vídeo que es
pot veure en aquesta exposició a més d'altres relacionats amb el clima del Carib, com: Dancehall Weather
(2014>2021), Shelly Belly inna Real Life (2021), Lightning Dansi (2018), o Bombom’s Dream (2016).
Passar diversos anys vivint només a l'estiu no va ser una experiència fàcil per a ella: va presenciar catàstrofes
naturals, inundacions, huracans, i tempestes elèctriques del Carib entre altres coses. Tot això li recorda que el
clima està viu, i que el seu comportament té una relació directa amb les nostres accions. Victoria Colmegna
2021
«Els moviments són fets. Principalment, el meu treball consisteix en el fet que el cos inventi les seves pròpies
fonts, el seu propi entrenament. Amb quin propòsit? Esborrar per complet la violència de la memòria del cos,
del meu propi cos, però també del cos social que constituïm col·lectivament. Els moviments que crec tenen un
denominador comú: cap atac i cap jerarquia entre els moviments. Per això la dansa és política». Cecilia
Bengolea, 2021.

En les seves performances, vídeos i escultures, Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979) utilitza la dansa com a
mitjà d'empatia radical i intercanvi emocional. Fusionant-se amb les energies simbòliques que es troben dins de
la naturalesa i les relacions humanes, els seus projectes se centren entorn de les idees del cos individual i
col·lectiu. A partir de la idea d'art interdisciplinari, el moviment, la dansa i la performance funcionen com una
escultura animada. Bengolea col·labora amb artistes de dancehall com Craig Black Eagle, Bombom DHQ,
Damion BG i amb els artistes Dominique Gonzalez Forster i Jeremy Deller. El seu treball amb el coreògraf
francès François Chaignaud, Pâquerette (2005-2008) i Sylphides (2009) li ha valgut diversos premis com el
Premi de la Crítica de París en 2010 i el Premi Artista Jove en la Biennal de Gwangju en 2014. També ha
cocreat coreografies per a la seva pròpia companyia de dansa, per al Ballet de Lió (2013), el Ballet de Lorraine
(2014) o la Pina Bausch Tanztheater Wuppertal.
Entre les seves exposicions i instal·lacions recents destaquen: Animations in water, Guggenheim Museum,
Bilbao (2021), Oneness Barroc, commission ArtBasel Messeplatz Basel (2021), Baisser Mortel, Bourse du
Commerce, Collection Pinault (2021), Dancehall Weather, Tryptiqu, Jean Nouvel train Station, Champel,
Geneva (2020) o Liquid Guru, Gallerie Andreh-Schiptjenko, Stockholm (2020).
Agraïments: Chus Martinez, Diana Campbell, Victoria Colmegna, MACBA, LOOP, TBA21 Accademy
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