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És qüestió d'escala. Tota pedra és una muntanya en potència, 
suggereix Roger Caillois en “Pedres”, un assaig de 1966 on el sociòleg 
francès aborda la seva fascinació pel món mineral. Una tasca de 
contemplació científica, fabulosa i apassionada que el porta a entendre 
cada pedra com una autèntica cosmogonia natural, ancestral, pre-
civilitzada. 
 
Si pensem en la relació de proximitat distant que Richard T. Walker genera davant el paisatge sublim, ens trobem amb una 
anàlisi física i mental del territori afí a les observacions de Caillois. En tots dos casos, la pedra-paisatge esdevé un univers 
particular; en ambdós casos, la relació habitual de l'individu amb la natura es desdibuixa a favor d'una connexió més 
introspectiva, més mística. En definitiva, una activació del paisatge que en l'obra de Walker sempre té a veure amb dos 
conceptes bàsics: les limitacions del llenguatge i la càrrega emocional de la música.  
 
in accordance with things, tercera exposició individual de l'artista britànic establert a San Francisco per àngels barcelona, 
suposa una nova revisió del paisatge tipificat de l'oest americà mitjançant el protagonisme simple i magnífic de la pedra. Un 
exercici de concordança entre vídeos, fotografies, escultures i peces sonores on la percepció del territori salvatge - o almenys 
no domesticat - depèn de les múltiples funcions i simbologies que Richard T. Walker atorga a la pedra. A vegades només un 
objecte, de vegades un mitjà performatiu, de vegades un paisatge en la seva totalitat. 
 
La videoinstal·lació the predicament of always (as we are) (2014), peça filmada en diverses localitzacions remotes entre Austin 
(Texas) i Phoenix (Arizona), funciona com a eix central de l’exposició. Una acció senzilla en la qual la impossibilitat de 
comprendre el lloc mitjançant la utilització de les paraules deriva en una composició musical fragmentada i originada a partir 
d'un gest mínim i repetitiu: llançar petites pedres a guitarres, xilòfons o tambors a la recerca d'un so precís. Un complex i 
preciós exercici de creació on l'imaginari de la natura es fusiona amb els artificis propis de la condició de l'artista o del músic. 
(trípodes, instruments i harmonies vocals…). 

En paral·lel a aquesta narrativa audiovisual, la primera sala de la galeria presenta obres recents amb les que Walker explora 
registres més objectuals i escultòrics. Per una banda, a paradox in distance (repeated) (2015), una sèrie fotogràfica que 
congela una performance de comunió perfecta entre l'humà i el natural. Un moment intens i fugaç derivat de la confluencia 
entre l’horitzó real i un altre suggerit artificialment. Per l’altre, in accordance with things (2015) y the vulnerability of the actual 
in the presence of itself (2015) dialoguen entre elles tant en l’espai com en el temps. En l’espai per la presència física y 
figurada de la pedra (la pedra com a matèria, però també com a construcció intelectual, com a ritual inclús; en el temps per la 
combinació harmoniosa de veu i instrumentació.  

A continuació, la mostra exhibeix dues peces directament vinculades a jocs de percepció visual; dues obres on tot sembla clar, 
però que a la vegade fugen de la convenció cultural que les defineix. Sobre un peu de micro, more tan this (2015) sosté la 
silueta lluminosa d’una serralada llunyana. Una imatge estereotipada que posa en crisi la nostra capacitat de lectura de 
l’entorn; allò que veiem com un horitzó potser no és més que una il·lusió produïda per la llum d’un neó. D’una manera similar, 
the fallibility of intent (2015) recupera un antic gravat que reprodueix la imatge èpica d’un cim. Una icona recognoscible que, 
tot reprenent les questions d’escala de les que parla Caillois, ens confon i ens interroga sobre la seva propia condición formal i 
conceptual.   

Com a activitat complementària, in accordance with things incorprarà en breu the predicament of always (as ity is/as we are) 
(2015), primer vinil publicat per l'artista fins a la data. Un treball que condensa en un sol objecte de consum íntim totes les 
capes de significat que defineixen les seves reflexions sobre el paisatge. Al cap i a la fi, una aproximació a l'entorn natural que 
cerca un tipus de connexió inusual i fantàstica: que el paisatge ens observi a nosaltres, i no al revés. 

David Armengol 
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Mapa de l’exposició 
 
 

 
 
 
 
1 . a paradox in distance (repeated) (2015) 
     12 fotografies en color, impressió arxiu Fuji Crystal x 12 
     37 x 46 cm (c/u)  
 
2 . the vulnerability of the actual in the presence of itself (2015) 
      Impressió digital amb paspartú, cavallet, pedres, Casiotone MT 68 teclats x3 
       
3 . in accordance with things (2015) 
     Grabadora de casetes  
     27 x 5 x 14 cm 
 
4 . the fallibility of intent (2015)  
     Impressió d’arxiu tallada 
     47,5 x 47, 5 x 6 cm 
 
5 . more than this (2015) 

                  Neó, peu de micròfon 
                    164 x 147 cm 

 
6 . the predicament of always (as we are) (2014) 

                    Video instalació digital de 2 canals HD, color, so 
     12 min 2 sec 
 

 
   
Richard T. Walker (Shrewsbury, Regne Unit, 1977) realitza vídeos, fotografies, escultures, instal·lacions i performances que revelen la seva 
obsessió per la relació amb el paisatge i, al mateix temps, exploren la complexitat de les relacions humanes. El 1999 Walker va obtenir una 
llicenciatura en Belles Arts per la Universitat de Bath Spa University College i, el 2005, va cursar un màster en Belles Arts a Goldsmiths 
College de Londres. Les seves obres s'han pogut veure recentment a Fabra i Coats, Barcelona (2014), Cristopher Grimes Gallery, Santa 
Monica, James Cohan Gallery, Nova York; Carroll / Fletcher, Londres, Kadist Art Foundation, Sant Francisco; The San Francisco Museum 
of Modern Art; Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco; Museu d'Art Moderna, Rio de Janeiro; Witte de With, Rotterdam; i K21, 
Düsseldorf. Walker va obtenir la beca del Kala Art Institute, Berkeley el 2007 i el premi Artadia en 2009 i durant aquest mateix any va 
assistir a la Skowhegan School of Painting and Sculpture, Maine. El 2011 Walker va ser artista resident al Headlands Center for the Arts, 
Califòrnia. Actualment és professor titular del Califòrnia College of the Arts i ha estat professor visitant a la Universitat de Califòrnia, San 
Diego; Sant Diego State University; Mills College; Stanford University; i en la Århus Kunstakademi. La seva obra forma part d'importants 
col·leccions públiques i privades com les de la Kadist Art Foundation (Paris i San Francisco), K21, Düsseldorf i el San Francisco Museum of 
Modern Art. Richard T. Walker viu a San Francisco. 
 
*La propera exposició individual de Richard T Walker, everything failing to become something, tindrà lloc a Carroll / Fletcher, 56-57 
Eastcastle Street, Londres, W1W 8EQ, del 25 de setembre fins el 15 de novembre del 2015. 
	  
David Armengol (Barcelona, 1974) és comissari independent i combina la seva pràctica curatorial amb altres activitats paral·leles com ara 
la gestió cultural i la docència. Especialment interessat en la condició social de l'artista i la funcionalitat i / o disfuncionalitat de l'art, en els 
últims anys ha treballat en projectes expositius derivats d'una lectura narrativa i performativa del paisatge. Els seus projectes s’han pogut 
veure en espais d'art contemporani com: Caixaforum Barcelona (2008), Matadero Madrid (2010), la Fundació Joan Miró de Barcelona 
(2012-2013), Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani de Barcelona (2014) o EAC espai d'Art Contemporáno de Montevideo, Uruguai 
(2015). 


