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El treball d’Azahara Cerezo parla de la nostra percepció del territori quan el travessen 
les tecnologies de l’economia digital; parla de les forces —de vegades visibles, d’altres, no 
tant— que organitzen els espais que habitem, les eines que utilitzem, els treballs que fem i els 
paisatges que observem. Els seus projectes intervenen cartografies poètiques per assenyalar 
les interferències entre entorns virtuals, interiors urbans i paratges naturals.

«Illes d’arena» presenta diversos projectes de nova producció sobre la tríada formada per 
la precarització del treball, les noves economies digitals i l’extracció de recursos minerals. 
Són processos que vinculen l’abstracció de l’esfera virtual amb la realitat material del sòl 
que trepitgem. Part de les peces d’aquesta exposició sorgeixen de l’estada de Cerezo a 
Gran Canària, on va estar investigant la relació colonial amb el continent africà, l’extracció 
de sorra dels territoris ocupats del Sàhara Occidental per a la indústria turística canària i les 
transformacions que aquest sector està produint a les illes. Restes d’hivernacles abandonats 
i de ciment etiquetat com a «procedent d’Àfrica» es transformen en «folis» emmarcats i 
taules d’escriptori que evoquen el treball burocràtic darrere de l’organització del territori, la 
paperassa que decideix cap a on moure el sòl, el capital, els cossos.

Aquests fluxos de capital i mercaderies continuen a Homepage to labour, la instal·lació que 
ocupa el Bòlit_LaRambla, on l’artista es pregunta per la representació del treball en una 
època en què l’espai professional i el personal es barregen. A través d’una plataforma per 
a autònomxs, l’artista encarrega monuments al treball amb els quals ocupar una peanya 
buida en un antic barri proletari de la perifèria de París. L’imaginari industrial —amb les seves 
referències a la força física, els engranatges mecànics i la transformació de materials— 
contrasta amb la realitat del treball cognitiu, on predominen els cossos davant la pantalla i 
processos d’externalització cap a països amb condicions més «competitives», és a dir, amb 
situacions més irregulars per a lxs treballadorxs.

Al Bòlit_PouRodó, sobre una de les taules de ciment, es presenta el seu últim projecte, un 
servidor mòbil en el qual l’artista té allotjada la seva web personal (www.azaharacerezo.com). 
En traslladar els arxius de la seva pàgina web a un dispositiu portàtil i desvincular-lo d’un 
servidor estàndard situat en un lloc geogràfic concret, Cerezo situa al centre de les seves 
preocupacions l’imperatiu de la mobilitat en l’economia postfordista i, particularment, el 
nomadisme forçat de lxs treballadorxs culturals. Fent visibles els elements físics necessaris 
per a la promoció del seu treball com a artista en una economia de visibilitat, mostra una visió 
de la pràctica artística travessada per forces deslocalitzadores, una visió no romàntica de les 
tecnologies digitals i dels seus efectes en la percepció del territori. 

«Illes d’arena» és un reflex d’un món en transformació, dels resultats de l’extractivisme colonial, 
de la violència sobre la qual s’ha establert el progrés tecnològic, de la distància entre cos i 
territori en una economia on l’esfera íntima i la professional es fonen; però també és un exercici 
de resistència a través d’una reflexió que no es deixa portar per les lògiques hipervisuals 
del neoliberalisme, que reivindica una posició fràgil per entendre el món on vivim i imaginar 
alternatives als processos globals com el turisme, la deslocalització de treballs manuals i la 
precarietat que s’amaga darrere de les tecnologies digitals.

Azahara Cerezo (Celrà, 1988) és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i Màster en Arts Visuals i Multimèdia per la Universitat Politècnica 
de València. ha estat resident a Art3 (Valence), Col·legi d’Espanya (París), Casa de Velázquez 
(Madrid) o Flax Art Studios (Belfast), entre d’altres. Recentment, ha exposat de forma individual 
al Centro de Arte La Regenta (Las Palmas) amb “Mapa de circunstancias” i a MAL (Sevilla) 
amb “Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Ha participat a exposicions col·lectives com 
“Juntos aparte” (Bienalsur. Cúcuta, Colòmbia), “We are as Gods..:” a Nieuwe Vide (Haarlem, 
Holanda), Provincia 53 al MUSAC (León), “Espècies d’espais” al MACBA (Barcelona) o “J(e 
m)’accuse o la mort de l’autor” al Bòlit (Girona).
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Programa públic
Obertura i visita comentada
A càrrec d’Azahara Cerezo, artista, i Jose Iglesias Gª-Arenal, comissari
Divendres 2 d’octubre a les 19 h
Bòlit_PouRodó

Re:
A càrrec d’Azahara Cerezo, artista, i Jose Iglesias Gª-Arenal, comissari
Dijous 5 de novembre de 17 a 21 h
Homesession (Barcelona)
Els ordinadors estan dissenyats per a dos ulls que miren i dues mans que teclegen, 
un cos individual que s’asseu a davant de la pantalla per tenir accés a part de la infoesfera. 
Com podem imaginar i materialitzar altres relacions corporals amb la informació digital? 
Partint de la peça Servidor mòbil, Re: explora altres formes arquitectòniques i de parentesc 
que qüestionen el règim heterosexual de la propietat privada que organitza l’esfera virtual.
A través d’una instal·lació on es mostren documents generats durant el procés de treball 
i línies que han quedat obertes, Re: és una col·laboració amb Homesession des de 
l’exposició “Illes d’arena”.

Conversa amb Verónica Gago i Remedios Zafra
Desembre de 2020
Virtual 
L’exposició “Illes d’arena” connecta el treball digital amb l’extracció de recursos naturals 
i la indústria del turisme, activitats que estan transformant la nostra percepció de l’espai, 
els territoris virtuals i materials, els espais íntims i públics. Durant la conversa parlarem 
de les transformacions de l’espai domèstic i el teletreball, de la desvinculació de la paraula 
i la presència, de les possibilitats que s’obren a la pantalla i la importància política de la 
trobada entre cossos. Verónica Gago (Argentina, 1976) és sociòloga, professora i militant 
del col·lectiu NiUnaMenos. Remedios Zafra (Zuheros, 1973) és escriptora i assagista, 
autora d’El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital.

Visites comentades a l’exposició
A càrrec d’Azahara Cerezo, artista, i Jose Iglesias Gª-Arenal, comissari
Divendres 6 de novembre a les 18 h
A càrrec d’Azahara Cerezo
Divendres 18 de desembre a les 18 h
Bòlit_LaRambla

*Totes les activitats són gratuïtes i amb inscripció prèvia a info@bolit.cat o 972 427 627

Bòlit_LaRambla, 
Sala Fidel Aguilar
Rambla de la Llibertat, 1 - 17004 Girona
De dilluns a divendres de 9 a 20 h
Dissabtes de 10 a 17 h
Diumenges i festius de 9 a 14 h

Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona info@bolit.cat | 972 427 627 | www.bolit.cat

Bòlit_PouRodó
Plaça de Pou Rodó, 7-9 - 17004 Girona
Dimarts i dimecres de 10 a 14 h
Dijous i divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h


