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Amb motiu de LOOP'22 la galeria àngels barcelona presenta una exposició als seus dos espais 
(galeria àngels barcelona i àngels barcelona-espai2) que segueixen la línia temàtica de l'actual edició 
del Festival LOOP/City Screen. Una selecció d'obres en vídeo sobre el temps i la memòria. 
Cartografies del cos i del territori. S'han seleccionat obres recents i històriques en les quals el temps 
és un element clau. Per facilitar la lectura d'aquestes obres i el seu visionat, hem estès l'exposició als 
nostres 2 espais. En l'espai-2 es poden visualitzar els vídeos de Daniel G. 
Andújar, Carlos Casas, Harun Farocki i Oriol Vilanova. D'altra banda, a la galeria àngels barcelona es 
presenten les obres de Cecilia Bengolea, Esther Ferrer, Pedro G. Romero i Fermín Jiménez Landa. 
 
El pas del temps durant 24 hores és l'enllaç que uneix les obres d'Harun Farocki i Oriol Vilanova, 
davant la complexitat i impossibilitat del visionat, és el gest simbòlic el que reforça el missatge. La 
memòria i el cos en els vídeos de Cecilia Bengolea, Esther Ferrer i Pedro G. Romero ens remeten a 
un temps com registre d'una acció. Daniel G. Andújar i Fermín Jiménez Landa realitzen un recorregut, 
el temps passa mentre una càmera o el mateix artista recorren un espai d'un punt a un altre. I com a 
colofó, Carlos Casas ens deixa veure com es precipiten els esdeveniments en un arbre devorat pel 
foc, ni més ni menys que el pas del temps... 
 
 
Mapa de l’exposició:  
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Llistat d’obres en exposició:  
 
Daniel G. Andújar (Alicante, 1966): The Butterfly Funnel Camino Real 
(National Historic Trail), 2016 I Vídeo, color, so, HD, 5 min. 8 seg.  
 
Aquest treball forma part del projecte presentat amb motiu de la residència de 
l'artista en Artpace, en la ciutat de Sant Antoni, Texas (EUA) on reflexiona 
sobre conceptes històrics com el colonialisme, les polítiques migratòries i 

comercials en l'espai fronter amb el qual es vincula la ciutat, en contraposició als fluxos naturals aliena en el curs 
de la història, amb relació a la papallona monarca, que migra, any rere any, des del sud-est del Canadà i les 
Muntanyes Rocoses fins a l'estat de Michoacán, i des dels Grans Llacs fins a la península del Yucatán, 
recorrent més de 4.000 km en poc més de sis setmanes i dibuixant en el cel una forma d'embut que es va fent 
estreta fins a arribar a les terres centrals de Mèxic. 

 
Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979): Deary Steel, 2022 
Vídeo, color, so, HD, 11 min. 55 seg. 
 
L’obra explora la gènesi de les dimensions socials i materials de l'era industrial. 
Un era industrial que inclou connexions amb la forma de dansa de principis del 
segle XX com la danse libre (Free Dance). Inspirant-se en aquest moment i la 

seva actualitat. Inspirant-se en aquest moment i la seva actualitat, Bengolea va estudiar el repertori de 
dansa libre, instruint a ballarins del Jeune Ballete du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse 
(CNSMD, Lyon) pel vídeo Deary Steel i l'espectacle de dansa La Danse des Éléments. Deary Steel s'inspira en 
la fascinació de Bengolea amb els orígens minerals del nostre planeta i la producció d'acer com una coreografia 
seductora dels elements que reflecteixen aquests orígens. En escriure la producció industrial d'acer com un 
"procés alquímic", Bengolea sosté que "no és només l'orquestració i composició d'aquests elements" el que li 
interessa "sinó, també, com influeixen i manipulen els nostres cossos, cicles naturals i estils de vida". Fent un 
collage de gestos, imatges i sons del passat i del present. Bengolea revela "noves narratives sintètiques" en un 
espai on "l'aspror i la força del metall, la duresa dels cops, la coreografia mecànica del treball industrial i la 
bellesa de la dansa s'uneixen". 
 

Carlos Casas (Barcelona, 1974): Patagonian Fieldworks#01, Tree, 2010 
Vídeo, color, so, 4:3, 4 min. 46 seg.  
 
"Fieldworks, és una sèrie de films/vídeos, que parteixen d'experiments amb 
vídeo ambiental i freqüències de ràdio, es converteixen en notes fílmiques de 
paisatge que he anat produint des de l'any 2000. Amb aquestes obres miro de 
capturar les qualitats atmosfèriques d'un paisatge mitjançant imatges i 
gravacions de camp de so capturades en diferents llocs al voltant del món. En 

aquests treballs l'estructura narrativa és relativa al temps intern d'aquests paisatges, buscant una espècie de 
percepció estesa. En aquesta sèrie (fieldworks) hi ha també, un anhel de descripció arquetípica, i de 
documentació d'aquests microfenòmens, esdeveniments o elements que moltes vegades descartem com 
essencials o imperceptibles i que així es converteixen en universals. Veig aquests treballs de camp com una 
espècie de pel·lícules postestructurals, on es reuneixen les formes documentals i cinematogràfiques 
experimentals". (Carlos Casas). Descripció: un arbre en mig d'un bosc completament nevat en la Terra del Foc, 
Patagonia, Argentina. 
 

Harun Farocki (1944, Novy Jicin, Berlin, 2014):  A Day in the Life of a 
Consumer, 1993 I Vídeo, color, so, 44 min.  
 
Harun Farocki utilitza per a aquesta obra 40 anys de pel·lícules publicitàries, que 
edita per construir unes 24 hores iròniques en la vida dels consumidors típics. 
Barrejant diferents colors, èpoques, diverses "ideologies del benestar" ens 
mostra un reflex del nostre temps, valors, preocupacions i esperances. 
Aquest collage “d'imatges precioses", alegres i caòtiques, desconstrueix no 

només el punts de referència domèstics de les nostres vides quotidianes, sinó que també obren una porta a un 
humor en la tradició del distanciament brechtià. (Andrei Ujica) 
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Esther Ferrer (San Sebastián, 1937): Acciones corporales, 2014  
Vídeo, color, sense so, 38 min. 11 seg.  
 
L’any 2013, Esther Ferrer refà el seu vídeo Acciones Corporales realitzat l’any 
1975, on incloïa quatre de les seves performances més emblemàtiques. Intimo 
y Personal, Performance, Huellas/Espacio/Sonido y Midiendo el epsacio con el 

cuerpo. El seu interès pels conceptes de temps, presència i cos es posen de manifest en el gest de reproduir 
les mateixes accions, però, en aquest cas, 28 anys després.  

 
Fermín Jiménez Landa (Valencia, 1979): El Nadador, 2013 
Vídeo, color, so, 8:45 min. 
 
Fermín Jiménez Landa l'any 2013 traça una línia recta perfecta de piscines 
amb l'ajuda de Google Maps i un telèfon amb GPS. Creua Espanya des de la 
Tarifa fins a Pamplona nadant de piscina en piscina. El seu destí final és la 

piscina de la residència dels seus pares. El Nadador fa ús del seu propi temps i el dels propietaris de les 
piscines en les quals fa el recorregut. Aquest tipus d'acció requereix planificació i organització en el temps. El 
nadador té el seu origen en la pel·lícula homònima dirigida per Frank Perry i Sideny Pollack (1968), 
protagonitzada per Burt Lancaster, i que a la vegada es basa en un relat curt del mateix títol per 
John Cheever (1964). La referència al film amb relació a l'obra de Fermín Jiménez Landa és la sobreposició de 
piscines per formar un riu i tornar nadant a casa. Es tracta d'un vídeo de pla general sense gran varietat en la 
tipologia, gravat a mà alçada i moltes vegades amb moviments lents de càmera. Segueix al protagonista en el 
seu recorregut i la càmera no intervé en l'acció. Mostra la quotidianitat de l'entorn rural espanyol durant un breu 
temps en la representació audiovisual, però aquesta és una petita mostra de l'acció real que es va dur a terme, 
ja que el temps dedicat és major en la realitat que en la mostra del vídeo. 
 
Cortesia Galería Moisés Pérez de Albéniz  
 

Pedro G. Romero (Aracena, 1964) : Las trabajadoras, 2022 
Vídeo, color, so, 14 min.  
 
 La càmera filma Javiera de La Fuente, una de les millors bailaroas 
contemporànies al seu estudi amb la intenció de registrar dels gestos que 
formen part del seu ball, de la seva "feina". Com a referent, té el vídeo 

de Los Trabajos, amb Israel Galván. A la primera part del vídeo apareixeran en primer pla els peus, els genolls, 
el maluc, la cintura, fins a arribar al cap i les mans. Una coreografia de gestos. Les imatges, la coreografia, 
mostra com van treballant, per separat i a la vegada, òrgans i cos sense òrgans. En una segona part del vídeo, 
veiem la mateixa acció, però en pla general. En la imatge, apareixerà a manera de text poètic, els crèdits de 
totes les obres, exposicions, i els agents involucrats en tot el procés de producció i d'exposició 
retrospectiva, Maquinas de Trovar, Museu Reina Sofia (2021). D'alguna forma, es converteix en un 
inventari/poema del treball de l’artista. La sèrie inclou dos vídeos de dues bailaroas excel·lents, en diferents 
registres, Fuentesanta La Moneta, i Luisa Piñona.  
 

Oriol Vilanova (Manresa, 1980): Cuento de verano, 2022 
Film. 24 hores. Sense so. Mesures variables.  
Tres-cents seixanta-cinc dies de Mercat. Un monument efímer que es munta i 
desmunta cada dia. Els venedors arriben amb els seus productes d'hora 
pel matí, organitzen els productes i comença l'espectacle. La successió de 
parades, dibuixen un seguit de carrers pels quals transiten els clients a la 
recerca de tresors. L'abans, el durant i el després. Allò ordinari, aparent i 

excepcional. Totes les històries que conté, encara que siguem capaces de desxifrar-les. Els personatges que 
els habiten. Els recorreguts. La memòria. El temps. Tot el que representa des d'una vista aèria de 24 hores de 
duració. Entre el retrat, i la videovigilància. Cuento de verano funciona com un rellotge, sincronitzant l'hora del 
mercat amb l'hora de l'espai expositiu. 
 
 
 
 

 


