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Com una dansa des de la visualitat, “Renegociacions en l'autodeterminació: entre dues realitats” 
recapitula tota una escenografia òptica sobre les guises del colonialisme i la globalització. Ho fa a 
través del retrat fragmentat de pràctiques corporals vinculades al treball, revelant el ball paradoxal 
de construcció de la identitat i el taloneig alienador de l'individu a conseqüència dels fetitxismes 
capitalistes de la producció. KIM/ILLI troba en la diàspora filipina gesticulacions mecàniques que 
fraccionen aquesta autodeterminació; actes performatius que vinculen comportament i 
metodologies de la violència, però també resistència comunitària i vida quotidiana. 
 
 

Vanesa Peña Alarcón 
Comissària 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seulbi Kim  
(Seül, 1986) 
 
Seulbi Kim treballa principalment amb l'ambigüitat, el recinte i el continu en la fenomenologia de 
l'espai, havent adquirit coneixement i una profunda experiència en escenografia col·laborant amb 
museus i galeries d'Europa, Orient Mitjà i Àsia Oriental. Va obtenir el seu Màster en Disseny a la 
Glasgow School of Art (2017) i investiga més enllà de la corroboració física de l'espai: la seva 
materialització i dissolució amb el so, qüestionant l'obsessió social per allò visual. En el seu treball, 
l'experiència sensual de l'espai i el temps es torna totalment fràgil, i el (no)físic s'estableix a través 
de recerques empíriques, generant innombrables i múltiples interpretacions que difereixen de les 
creacions inicials. 
 
Christian Tenefrancia Illi  
(Stuttgart, 1987) 
 
Christian Illi és un artista interdisciplinari les obres del qual sorgeixen d'un enfocament conceptual 
vinculat a l'entorn contemporani i els efectes, l'impacte i les implicacions del colonialisme i la 
globalització; utilitzant fragments de text, imatge i so com a mòduls que a vegades es manifesten i 
transformen en composicions articulades en el temps. Utilitza la recerca i la (auto)crítica com a 
mecanismes per a reflexionar, desxifrar i navegar a través de les estructures cada cop més 
ambivalents i complexes de la realitat quotidiana, que rebaten la nostra percepció — la noció i 
(de)construcció de la història i la identitat. Completa els seus estudis en l'Acadèmia de Belles arts 
de Munic (Diploma 2018) i rep beques de la University of Edinburgh: College of Art (2013) i la 
Universitat d'Arts i Disseny de Karlsruhe (2015-2016). Estudia filosofia i musicologia a la 
Universitat de Stuttgart (2009) i a la Universitat Ludwig Maximilian de Munic (2010), ha exposat i 
actuat de forma col·lectiva i amb diversos alter egos per tota Europa, Orient i el Sud-est Asiàtic. 
 
 


