Marianela Boán, Kuba
Koreograf, dansare och lärare
Din kropp börjar före dig och är platsen för alla ritualer som tillhör dig.
När du lyssnar på din kropp genom dans hör du också kropparna och danserna av förförelse
och firande som tillhör dina förfäder och din art.
I din kropp bär du de danser som kommer att rädda dig.
Den som dansar kommer den andra under skinnet; dansen berör deras tyngd och lukt, den
raserar fasader och det raderar gränserna mellan kroppar och nationer.
Jag har levt på båda sidor av historen. Jag har sett fattigdom och rikedom, landskap och
kroppar som matats och missbrukats av makten. Mitt arbete gräver ut, letar efter de verkliga
kropparna bland de som offentligt visas upp.
Att vara koreograf på Kuba och Dominikanska Republiken - de magiska öar där jag bor,
omgiven av Karibiska Havet och människor som dansar före födseln, är ett tveklöst
privilegium.
Dans är det stora motgiftet mot mänsklighetens galenskap.
Till varje fördriven person, på flykt och i exil i hela världen säger jag: Du har ett land som
följer med dig, som ingenting och ingen kan ta ifrån dig; landet i din kropp.

Biografi – Marianela Boán, Cuba
Marianela Boán är en internationellt erkänd koreograf och är en av de mest framstående
konstnärerna i den kubanska och latinamerikanska dansvärlden. Hennes revolutionära stil
"Dance Polluted" blandar radikalt alla stilar som associeras med dans, vilket ger ett
uttrycksfullt och originellt sceniskt resultat. Som koreograf, dansare och lärare har Boán
arbetat i mer än 40 länder och presenterat sina verk och gett workshops i ett stort antal
arenor och festivaler i Europa, Latinamerika, Asien och Afrika. Hon har skapat nästan 70
koreografiska verk för dans-, teater-, tv- och filmbolag.
Hon har vunnit betydande koreografiska utmärkelser som medlem i Danza Contemporánea
de Cuba från 1973 till 1988 och som grundande chef för företagen DanzAbierta, Kuba, 19882003, BoanDanz Action USA, 2005-2010 och Compañía Nacional de Danza Contemporánea i
Dominikanska republiken, sedan 2010 fram till nu. Den latinamerikanska organisationen för
kvinnor inom scenkonsten, El Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas,
hyllade hennes liv och professionella gärning genom att tilldela henne Glo-priset 2014.
Hon erhöll en Master of Fine Arts (MFA) i dans på Temple University i Philadelphia, där hon
var lärare. Hon har också varit chef för Higher Institute of Arts Cuba (ISA) och har bidragit till
utbildningen av flera generationer kubanska och latinamerikanska dansare.

Mellan 2002 och 2010 hade hon en intensiv arbetsperiod i USA för kompanier och
institutioner som Dance Theatre Workshop, American Dance Festival, Bates Dance Festival,
New York University, Joyce SoHo, La MaMA, etc.
Marianela Boán bor för närvarande i Santo Domingo, Dominikanska republiken, där hon
grundade och för närvarande leder nationalscenen för samtida dans, Compañía Nacional
de Danza Contemporánea del Ministerio de Cultura, som rönt stora framgångar i Kuba,
Colombia, Costa Rica, Spanien, Peru och USA. Hennes senaste verk är "Sed" (2011), "Caribe
Deluxe" (2013), "Propulsion" (2015) och "Defilló" (2017).

