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ENLLAÇ VIMEO: https://vimeo.com/showcase/7188535 
 
Swamp songs és la tercera exposició col·lectiva en línia organitzada per àngels barcelona. Aquest projecte és 
concebut com a una exploració entròpica ambiental, presentant una sèrie d'obres videogràfiques que tracten 
de l'exploració del terreny de qualsevol tipus o matèria, des dels camins deserts de l'illa de Saint Pierre a 
Terranova passant pels prístins terrenys de la tundra a Sibèria, fins als detalls íntims, filmats en un radi de 300 
cm, a les terres salvatges de nord de l'estat de Nova York, o el tour d'un "abocador" canadenc que mostra el 
microorganisme alquímic d'un "abocador" de reciclatge a Indiana. Les obres que formen part d'aquesta 
exposició qüestionen la forma amb què veiem / amb la que filmem el món tant com allò que emergeix del 
mateix. 
 
OBRES de l’exposició 
 
CHARLEMAGNE PALESTINE (1947, New York), ISLAND SONGS (1972), 17 min 

 Cortesía de l’artista 
 
Island Song és una obra realitzada a l'illa francesa de St Pierre, davant de la 
costa de Terranova, on l'artista lliga la seva càmera de vídeo a una 
motocicleta per després conduir al voltant de l'illa, com si tractés d'escapar 
de la mateixa. La seva veu cantant es fon amb les vibracions del motor, 
formant una incessant banda sonora que es fa ressò del moviment de la 
càmera. La peça finalitza amb un primer pla de les roques de la platja, on 
acaba el viatge de Palestine. 
	

MICHAEL SNOW (Toronto, 1928), SEATED FIGURES (1988), (extracte de 10 min) 40 min 
  Cortesía de l’artista 
	
Seated Figures es basa en l'exploració d'un paisatge, realitzada durant 
40 minuts, des de la perspectiva del tub d'escapament d'un vehicle. 
L'artista sembla haver lligat la seva càmera a un braç de metall que 
s'estén des de la part posterior d'un camió, i que fent mirar la lent cap 
avall, després ha conduït per carreteres d'asfalt i de terra, fins a la 
platja, al llarg de la llera d'un riu, i a través d'un camp de margarides. 
Encara que hipnòtic, el moviment no és continu. El vehicle s'atura, 
inverteix la direcció, i després accelera per produir un camp de força 

estriat diagonalment. Seated Figures representa la continuació del projecte de Michael Snow per al cinema, 
l'exploració de la construcció sintàctica del llenguatge fílmic a través d'una catalogació exhaustiva de les 
possibilitats inherents a qualsevol moviment cinematogràfic particular del dispositiu. Com va esmentar J 
Hoberman, el seu article de l'any 2009 per al número de desembre del Village Voice, "Seated Figures explora 
la zona zero d’una pel·lícula. Un paisatge des de la perspectiva d'un tub d'escapament. (...) Una banda sonora 
d’estossegaments, badalls i un projector de brunzits crea un major desplaçament. Les imatges estan 
distanciades acompanyades pels sorolls apagats d'un públic que està mirant una pel·lícula. I d’aquí que el seu 
el títol misteriós Seated Figures (Figures assegudes) faci referència al públic “. 
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PHILL NIBLOCK (1933, Anderson, Indiana),  
THIR (TEN HUNDRED INCH RADII) (1972) 
 30 min. CortesIa de l’artista i Von Archives 
 
El títol d'aquest treball, "Ten Hundred Inch radii", prové de 
l’interpretació de la pel·lícula i la música de la sèrie "Environments" 
del compositor i cineasta Phill Niblocks, rodada al nord de l'estat 
de Nova York en 1972. Llavors, Niblock viatjava amb una 
motocicleta filmant tot el que veia, mentre explorava els voltants de 
la vall Keene, al nord de l'estat de Nova York, a les muntanyes 
Adirondack. Durant aquest temps, Niblock intentava documentar i 

filmar tot el que tenia davant, mentre era a terra en un lloc determinat a un radi de 25,5 m de la seva posició. 
Va realitzar així una espècie d'escaneig, i va prendre una nova postura i direcció de les pràctiques 
programàtiques estructurals i urbanes de  l’ època, introduint una visió molt més contemplativa i gairebé 
profètica de la natura. 
 
CARLOS CASAS (1974, Barcelona) VEZDEKHOD (2009), 30 min.  

Cortesía de l’artista 
 
Vezdekhod ens trasllada als llunyans confins de la tundra 
siberiana. El vezdekhod, és un tanc tot terreny soviètic que s'obre 
camí, a través dels incommensurables i inababarcables terrenys de 
la tundra per poder trobar un ramat de rens que s'ha perdut. 
Aquest viatge, que és tant sonor com visual, intenta capturar 
l'experiència extrema de viatjar dins d'un tanc vezdekhod, alhora 
que el paisatge es dibuixa a través de les qualitats entrópiques del 
mateix tanc. A la vegada, aquest és un viatge per arribar a l'última 
frontera salvatge com ho és per poder enrecordar-nos dels límits 

físics de l'espectador. Imatge de Carlos Casas. Imatges i so capturats en algun lloc de la tundra, Regió de 
Txukotka, Sibèria nord-oriental, Federació Russa. N 66 ° 37 '916. O 172 ° 40' 353. Sept 2006. Música 
d'Domick Fernow (Prurient) 
 
JENNIFER REEVES (1971, Sri Lanka),  LANDFILL 16, 2010-11 , 9 min 

  Cortesía de l’artista 
	
Com esmenta l’autora mateixa, "Aquesta pel·lícula de 16mm 
procedeix del meu pròpi" abocador “ a Elkhart, Indiana, el qual 
forma la base per Landfill 16. A l'acabar amb la meva doble 
projecció WHEN IT WAS BLUE, em vaig horroritzar al 
comprovar la gran quantitat de preses que normalment acaben a 
les escombraries, així que, vaig decidir d’enterrar temporalment 
el metratge perquè els enzims de terra comencèssin a 
descompondre la imatge; i més tard vaig pintar la pel·lícula a mà 
per donar-li nova vida. Dins d'aquesta polsant i abstracta pintura 

en moviment el que intento és d’expressar la meva por a les deixalles fetes per l'home. Aquest "reciclatge" és 
una meditació sobre la batalla ja perduda de la naturalesa per descompondre les relíquies de les nostres 
tecnologies i produccions abandonades ". 
 

 


