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‘Atlantic spirits selling their royal oats for fresh lamb to B/W sheep.
I see them calling for more life, baffled by the idea of agua being all our friend.’
Per a la primera presentació en solitari de l'artista a Espanya, Cõvco presenta FLY HIGH, una nova
instal·lació immersiva adaptada per a la galeria. L'exposició continua una recerca material i conceptual
iniciada amb una performance anomenada Nexus in Paradise: Season of L's desenvolupada originalment
per a Truenos y Luz, un programa públic sobre la fe i Déu comissariat pel director de Cordova, Cory John
Scozzari, que va tenir lloc al març de 2022 a La Casa Encendida. En el capítol de Barcelona, el públic és
arrossegat a un món immersiu de peces de tela i pintures a gran escala, de les quals els paisatges figuratius
i expressius invoquen simultàniament sensacions de pànic i tribulació, així com de divinitat i èxtasi. Els
espectadors són portats en un pelegrinatge amb Cõvco on ella planteja algunes preguntes difícils sobre la
creença, el sublimi i el pas de la vida a la mort. En aquesta versió es rendeix un especial homenatge al
viatge oceànic dels migrants que venen a Europa des d'Àfrica i cóm a través d'aquesta travessia es
converteixen en àngels; tant els que arriben com els que es queden a la mar.
Cõvco és una artista establerta a Londres. El seu llenguatge interdisciplinari es tradueix en forma d'art de
performance, poesia, producció de so i art visual. Treballa a través del ritual i la catarsi i s'inspira en les
narracions bíbliques èpiques i en les seves pròpies experiències personals de navegació per les
complexitats de la vida i la fe. La seva obra s'ha exposat en la South London Gallery, el Stedelijk
Museum, el Camden Arts Centri i La Casa Encesa, entre altres.
Obres:
Lamb, 2022
Tela tenyida a mà i tela trobada, corda
300 x 500 cm
Closer to my dreams, 2022
Pintura acrílica sobre llenç, aigua, perruca, estructura de suport metàl.lica
Dimensions variables
Pookie Tribe, 2022
Pintura acrílica sobre llenç
300 x 500 cm

