
THEC O N T A I N E R COLLECTION té els seus orígens en la Zona dels Huracans [ZH] - dues dècades 
d’una acció artística tenaç que es va iniciar el 1992 [-8] com a trampolí per contribuir en un 
desenvolupament cultural contemporani global. 

 

HZ. 

dah what ???? 

 

1 

la Zona dels Huracans [ZH] és un concepte filosòfic i polític que reflecteix el pas d’una força 
destructiva a través d’una àrea geogràfica, que consumeix, digereix i vomita en el seu camí, deixant 
enrere infraestructures esmicolades, recursos naturals destruïts i el desplaçament de persones. la 
recuperació ràpida és inútil, ja que tan aviat una se’n va, una altra torna a passar. 

 

2 

les complexitats històriques de la ZH, que inclou l’àrea de Yucatán, Amèrica Central i el Carib, es van 
iniciar amb el primer huracà producte de l'acció humana fa més de 500 anys amb la sobtada arribada 
de la colonització espanyola. des de llavors, una sèrie d'huracans han escombrat la regió, incloent els 
colonialismes britànics, francesos i holandesos i, més recentment, la imposició i el domini dels EUA. 
no obstant això, des de l’ull de la Zona, Belize connecta l’istme amb les illes del Carib i genera 
gradualment la seva pròpia energia i força contrària a través de tàctiques i actituds artístiques. 

 

3 

l’única manera de viure i treballar a la ZH amb respecte i humanitat en la inestabilitat perenne és 
respondre amb una força coherent. reconeixem la nostra història incloent-hi els colonialismes 
contemporanis. el compromís és clau, la covardia, inacceptable. 

 

4 

seguim mostrant la complexitat de la ZH tot estimulant la reflexió sobre el caràcter universal de les 
dures proves de la nostra regió. a través de la connexió i la col·laboració amb el món, ens esforcem 
per aconseguir la perspectiva a través de l’esperit de recerca compartida i el pensament crític. 

 

5 

no veurem mai la fi d’aquestes tempestes, potser no s'acabaran mai. el nostre art és la nostra línia de 
vida. 
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