Félix Fernández - artista multidisciplinar

atravesar para ser atravesado

Comezo a escribir este texto vendo como estruturar no tempo unha serie de acontecementos que me axuden a explicar a miña natureza transdisciplinar. Comezo imaxinando, coma case
sempre, un “timeline” ou unha “liña de tempo” que me axuda a ordenar os contidos. Esta forma
de organizar venme herdada de tantos anos de edición de vídeo e dos programas que utilizo,
un exemplo máis de como a técnica consegue transformar a nosa percepción da realidade. Polo
que, tendo en conta a estreita relación entre a técnica e as diferentes disciplinas, paréceme un bo
lugar de partida para contar a miña forma de abordar a creación artística.
Non teño recordos da miña cabeza creativa segmentada por carpetiñas que poñan debuxo,
escultura, danza, instalación, pintura, performance, vídeo, música, fotografía, son… Sen embargo,
recordo perfectamente experiencias de creación nas que algunhas desas categorías se mesturaban instintivamente xa dende que era un rapaz.
---Ano 1989, unha terraza nun pobo pesqueiro da Mariña Lucense chea de sabas brancas tendidas
a secar ao vento, estou a ensaiar as katas para examinarme de cinto verde-azul de karate, introduzo o “Express yourself ” de Madonna para que me axude a que os movementos sexan máis
fluídos entre si. Unha forte sensación de liberdade e emoción recorre o meu corpo.
----
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“profundizo na versatilidade do meu traballo e
considérome nese momento un artista multidisciplinar”

Sete anos despois entro a estudar Belas Artes na facultade de Pontevedra porque só lles dou dúas
opcións ós meus pais, esa e Arte Dramático, pero optan pola primeira porque creen que pode ter
algunha aplicación máis produtiva, xa que ademais gústalles moito verme pintar e debuxar.
Unha amiga que está no último curso de carreira coméntame que me encantarían as clases de
arte ambiental que imparte Xoán Anleo e suxíreme que a acompañe de oínte. Alí descubro
moitas das constantes que terá o meu traballo, como é a performance, a instalación, o activismo
e a arte política, a interdisciplinariedade, como tamén a cuestión autobiográfica e de xénero.
---Ano 1997, Juan Luis Moraza e Juan Carlos Román, profesores de escultura de 2º de carreira
pídennos un polémico exercicio que consiste en facer unha “obra de arte”. Queren ver non só
o que propoñemos senón como o defendemos, que é para nós o feito artístico e baixo que
premisas se pode consensuar o que etiquetamos coma arte. Preséntolles unha auto-entrevista en vídeo bastante bizarra feita na miña cama na que acabo bailando sen camiseta o tema
“F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.” do grupo británico Pulp.
Identifico este momento no que tomo conciencia de que a miña creatividade non está suxeita
a unha disciplina concreta e que o meu corpo pode ser unha variable máis a ter en conta nos
meus próximos traballos. Dado este especial protagonismo do corpo e asumindo que teño un
gran desexo sen satisfacer decido apuntarme a clases de danza durante os tres anos de carreira
que me quedan, primeiro de danza clásica e logo de contemporánea. Esta relación coas artes do
movemento será xa dende este momento un runrún permanente.
---Licénciome en Belas Artes no 2001 tendo feito a especialidade de escultura e presentando
exclusivamente traballos en vídeo, fotografía, instalación e performance. Para min é importante
agradecer ó conxunto do profesorado desta facultade a súa apertura de entender a experiencia artística máis aló dos límites das diferentes disciplinas, xa que moitos deles incidían en que
na creación contemporánea a técnica é algo ó que se chega despois da conceptualización do
proxecto, para despois poder investigar formalmente en torno a esa idea. Este xeito de facer
quedaráseme ben inscrito no meu ADN como artista.
---Ano 2003, Madrid, diante do meu balcón quéimase un coche en marcha e vén a policía, acabo de
gravalo, vai moita calor e sinto dentro de min a mesma intensidade que fixo entrar en combustión
a ese vello Peugeot. Poño a canción “Karma Police” de Radiohead e doulle ao REC, bailo o tema
nun momento de improvisación fumando en roupa interior. Sen sabelo estou compoñendo “Ensaio
nº1: sobre a creación”, unha videocreación na que de forma completamente intuitiva e espontánea
chego ás chaves do que é para min a creación. Durante os 11 anos que vivo en Madrid continúo
na miña formación en danza contemporánea da man de Elena Córdoba e Mónica Valenciano e
fago obradoiros intensivos de performance con Esther Ferrer e Marina Abramóvic. Profundizo na
versatilidade do meu traballo e considérome nese momento un artista multidisciplinar.
Nestes anos teño a posibilidade de traballar en contextos moi diversos, unha gran parte vinculados á creación plástica nos que incorporan a performatividade dentro dos seus programas, e
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“non é moi habitual cobrar
por unha performance nunha galería”

outros máis específicos que combinan propostas en vivo para cubo branco e obras máis escénicas para caixa negra. E é aquí, cubo branco vs caixa negra, onde empezo a sentir ese espazo de
fricción invisible no feito artístico dado polas diferentes formas de aproximación ao formato de
conceptualización, investigación, exhibición, produción e distribución.
---Inverno de 2005, cavo espido cunha pala nun pozo de auga subterránea. Estamos a temperatura baixo cero no mosteiro no que está situada a Aula de Danza Estrella Casero de Alcalá de
Henares. Estamos gravando a videocreación “Permanencia” en colaboración coa compañía hispano-chilena Lengua Blanca, grazas a unha beca de residencia da Casa Encendida neste espazo
xestionado por Jaime Conde Salazar.
É a primeira vez que teño a oportunidade de poder investigar en residencia e temos a sorte de que
Jaime nos deixa gravar en espazos completamente abandonados do mosteiro, encontrando unha
flexibilidade pouco habitual nas institucións, unha flexibilidade que vai moi en consonancia coa porosidade de linguaxes presente nos proxectos seleccionados para estas becas de residencia. Quince
anos despois terei a fantástica oportunidade de voltar a reencontrarme con Jaime en residencia no
Espacio Escénico DT de Madrid, que, coma si dun anxo da garda se tratase, faime unha asesoría de
dramaturxia para a miña última peza aínda por estrear no 2020 “Constantes del Porvenir”.
---Performing ARCO 2009. Espero xunto a Andrés Senra no escenario a que acaben de entrar 300
persoas a ver a nosa obra “Venganza”. Quedan fora aproximadamente outras tantas. É a primeira
vez que facemos unha performance que será distribuída por unha galería, e tamén é a primeira
vez que actuamos profesionalmente sen cobrar. “Venganza” sériase nunha edición limitada de 5,
como se dunha obra física se tratase, e os posibles compradores poden mercar unha actuación
de dita serie. Este momento de gloria aparente, xa que estamos na gran feira da arte contemporánea nacional cun éxito de público total, é a antesala dunha crise como parella artística xa que
este traballo non logra distribución.
Este programa oficial de traballos en vivo dentro da feira durará apenas tres edicións, polo que se
sobreentende que este tipo de manifestacións non acaban de atopar o mercado esperado, tendo
en conta que non é moi habitual cobrar por unha performance nunha galería, e os museos tal
vez prefiran coleccionar obxectos tanxibles que non unha experiencia efémera que, como moito,
poderán facer unha boa documentación do acto para poder engadir ós seus fondos museísticos.
---Desperto no medio da noite no GrimmMuseum de Berlín xunto a 15 persoas máis que estamos
a facer o obradoiro Pass Performance Studies impartido por Johannes Deimling. Estou un pouco
nervioso porque mañá durante a miña presentación final con público cortarei cunha motoserra uns
neumáticos e vestireime con eles para facer posturiñas de culturista enriba dunha plataforma xiratoria.
É o excitante verán do 2010 no que estou vivindo en Berlín becado por Gas Natural Fenosa e
este intensivo axúdame a volver a re-conectar coa miña parte máis performativa. Pero hai algo
que está mudando xa que o meu traballo estase a volver máis complexo na súa posta en escena
e será algo do que me terei que facer cargo nun futuro moi próximo.
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“hai algo que está mudando ; o meu traballo estase
a volver máis complexo na súa posta en escena”

---Unha vella furgoneta azul eléctrico Chevrolet rebota con nós bailando enriba. Estamos repartindo flyers por toda A Coruña a golpe de bombo coa canción “Bugatti” de Tiga a todo volume.
Esta noite de agosto do 2015 preséntase “Campo Magnético”, unha acción colectiva á que se me
invitou a dirixir artisticamente onde participamos 12 artistas locais independentes relacionados
coas artes do movemento en clave contemporánea. Esta é a miña primeira oportunidade de
dirixir un amplo grupo de fantásticos/as bailaríns/as e intérpretes que me axudan a construír ese
corpus creativo en torno ó que significa avanzar xuntas e construír algo en comunidade.
De aquí me levarei moitas cousas, entre elas o desexo de poder dirixir a outras en escena, outros
corpos con outras formas de contar. Este momento máxico de confluencia é o comezo dunha
aventura que me aportará unha gran transformación como artista expandido, porque a equipa
de 5 persoas que coordinamos esta acción finalmente nos constituiremos como Colectivo RPM
e iniciaremos un arduo e estimulante traballo na xestión innovadora de proxectos en torno ás
artes vivas. Dita transformación virá dada por unha identificación e un recoñecemento cas formas de dito sector, por un gusto polo traballo colectivo e por compartir experiencias traballando
polo noso contexto máis próximo, aprendendo xuntas.
---Levo 20 minutos esperando envolto nun colchón inchábel esperando a que comece a función.
Cústame respirar porque ademais levo unha mascariña posta que me tapa a boca xa que foi a
única forma que encontrei de feminizarme para encarnar a Free Wynona, unha das personaxes/
avatar que escollín para o meu traballo escénico “50 minutos de simulación programada” que estou
a piques de estrear no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Estou nervioso, pero bastante seguro
porque esta vez tiven tempo suficiente para facer varios pases con toda a técnica, e non como hai
uns meses no Festival Escenas do Cambio, no que presentei este mesmo traballo en proceso e no
que tiven bastantes problemas técnicos que me colocaron nun lugar moi fráxil en escena.
Sei que con este traballo estou a abrir un melón na miña traxectoria, por moitos motivos, entre
eles porque é unha peza de case unha hora, na que fixen a música, na que bailo e na que hai un
deseño de iluminación e de vídeo que me acompañan en escena, e sobre todo, que é unha peza
especificamente deseñada para caixa negra.
---Non utilizaremos música nin son, tampouco nada tecnolóxico, e conformaremos unha unidade
invisible conformada por 5 cabezas. Estas son algunhas das premisas de Pablo Esbert e Federico
Vladimir Strate para a creación da súa obra “Hydra” que estamos a levar a cabo en residencia no
MACBA de Barcelona dentro do Festival Sâlmon 19 que organizan Mercat de les Flors e Graner.
Este proceso creativo no que colaboro coma intérprete é moi experimental e ás veces fáisenos
complexo saber cara onde imos.
A ficción que estamos a construír acabará tendo un ton poético moi introspectivo e postapocalíptico, pero máis aló do contido da proposta, que nestes tempos de COVID19 se me antolla
bastante anticipada, o meu interese focalízase no feito intuitivo na forma de construír, de ir
sedimentando capas e capas de propostas conxuntas que finalmente pasarán polo filtro desa
unidade que forman Fede e Pablo.
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“vexo necesaria a flexibilidade
implícita no termo artes vivas ”
Cara a unha escena plural

---E aquí podería dicir cal é un dos motivos fundamentais da transformación do meu traballo artístico nestes últimos anos, que é situar no centro da cuestión o proceso creativo e non tanto
o resultado, da experiencia transformadora de escoller deixarme levar pola deriva necesaria da
creación e non tanto polas lóxicas produtivistas que moitas veces recortan a nosa capacidade de
imaxinar outros mundos posibles. Este permiso para poder investigar sen medo a perderme é
algo que necesito explorar e transitar, exactamente igual que hai tempo cando escollín que a experiencia artística atravesaría o meu corpo como un canle expresivo. Tamén hoxe vexo necesario permitirme a flexibilidade implícita no termo de “artes vivas”, como unha ruta lóxica na miña
traxectoria, na que todas as disciplinas aprendidas conflúan dun xeito natural, especializándome
na mistura delas e non tanto en cada unha delas, deixándoas que flúan libremente dentro de min.
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Publicado en setembro de 2020 na órbita do proxecto “Cara a unha escena plural”, unha iniciativa que impulsa
a circulación da danza e artes vivas de carácter profesional en Galicia. O proxecto, impulsado por Caterina Varela
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