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El festival proposa una mirada retrospectiva reactivant obres clau dels pioners del mitjà

Loopviatjaa l’èpocadauradadelvideoart

TERESA SESÉ
Barcelona

Loop viatja a l’època daurada del
videoart, com defineix Eugeni
Bonet la dècada dels setanta, un
moment “de gran excitació pel
descobriment encara recent d’un
noumitjà”, el vídeo, quepermetia
produir noves realitats –no re-
produir-les– des d’una perspecti-
va alhora crítica i creativa. El fes-
tival de la imatge en moviment
de Barcelona, que aquest any ar-
riba a la quinzena edició, mira
enrere per revisar obres i autors
clau d’aquest període (Eugènia
Balcells, David Hall, Beryl Korot,
Chip Lord, Antoni Muntadas,
NamJune Paik) comunamanera
de reactivar treballs desconeguts
o oblidats massa ràpid i que, més
enllà dedonar-los a conèixer a les
noves generacions, ajuden a
entendre bona part de la produc-
ció actual. I segurament la que
vindrà.
Loop, un projecte també pio-

ner i una mica visionari que ha
aconseguit situar Barcelona en

un dels epicentres del videoart
internacional, presentarà com
sempre dues propostes ben dife-
renciades. D’una banda, el festi-
val, que aquest any es desplega
per gairebé 90 espais de Barcelo-
na i l’Hospitalet entre el 18 i el 27
demaig. I, de l’altra, la fira, dirigi-

da més a professionals, col·lecci-
onistes, galeristes i comissaris
vinculats almónde la imatge, que
tornarà a tenir com a escenari les
habitacions de l’hotel Catalonia
Ramblas (25 i 26 demaig) i serà el
contrapunt a aquestaprimerami-
rada historicista, amb la projec-

cióde45vídeos i pel·lícules, algu-
nes enqualitat d’estrenaodepro-
ducció recent.
Els directors de Loop, els gale-

ristes Carlos Durán (Senda) i
Emilio Álvarez (Àngels Barcelo-
na), han disposat aquesta vegada
de la complicitat d’EugeniBonet i

Antoni Mercader, dos referents
en l’estudi de la història de l’art
audiovisual i de nous mitjans a
Espanya. El primer és, a més a
més, comissari de Video rewind,
una exposició expandida per di-
ferents espais de la ciutat que re-
cull cinc obres datades entre el
1974 i el 1983. La mostra inclou
Dachau, deBerylKorto, unavide-
oinstal·lació multicanal amb
imatges gravades als voltants del
camp de concentració de Dachau
(Museud’HistoriadeCatalunya);
Media burn, del col·lectiu Ant

Farm, a partir d’una performance
en què un cotxe-coet xocava con-
tra una piràmide de televisors en
flames (pàrquing Ortigosa);
Pamplona-Grazalema, un treball
inèdit d’Antoni Muntadas (Mu-
seu Can Framis);Machine vision,
obra de Steina a l’entorn de la
percepció (CosmoCaixa), i Ohio
at Giverny: Memory of light, ins-
tal·lació multicanal de Mary Lu-
cier (MNAC).

Alguns dels seus plats forts,
com la revisió dels inicis de la vi-
deocreació espanyola a Arts San-
ta Mònica, el Warhol musical a
l’antiga fàbrica Can Trinxet i la
recuperació de Primera mort, la
primera obra de videoart d’Espa-
nya trobada recentment per Im-
ma Prieto (al CoAC) ja estan en
marxa. Però en falten moltes per
arribar. Amés de les programaci-
ons en galeries, els pròxims dies
espodranveure treballs deMario
GarcíaTorres (FundacióTàpies),
Paul McCarthy (Fundació Gas-
par), Adrià Julià (Fundació Mi-
ró), Miralda (Fundació Suñol)
Peter Campus (Hotel Ámister),
Jesús Etxarte (Cercle del Liceu),
Alex Haas (Liceu), Martha Ros-
ler (Macba), David Claerbout i
Nam June Paik (MNAC), David
Hall (MuseuPicasso), PeterWei-
bel (PavellóMies VanDer Rohe),
Robert Cahen (La Virreina) o en-
dinsar-se en l’antic cinema Avida
de la Luz gràcies a una mostra
col·lectiva comissariada per
AmandaMasha.!

.

Three elements, lasers, mirrored chambers, prisms, monitors, smoke, de Nam June Paik, un dels pares del videoart

El festival, del 18 al 27
demaig, es desplega
per gairebé noranta
espais de Barcelona
i l’Hospitalet

La lliçó d’anatomia de JoanMorey
!Lapresentacióde laprogra-
macióde la15aediciódeLoop
vatenir llocenunespai tan
inusualcoml’amfiteatreanatò-
micde laReialAcadèmiade
Medicina,escenarideCos
social [Lliçód’anatomia], el
projectede l’artistaJoanMo-
rey,guanyadordelpremide
Videocreació,quepromouen
conjuntament laXarxade
Centresd’ArtsVisualsdeCata-
lunya,ArtsSantaMònica i
LoopBarcelona.Laproducció,
ques’estrenaràeldia27a l’Es-
paiBalcód’ArtsSantaMònica,

parteixd’unaperformance
querecreaunaal·legòrica lliçó
d’anatomiaquecol·loca la figu-
rahumanaalcentrede l’escena.
Fruitde lasevavoluntatd’acos-
tar-seanouspúblics, entre les
novetatsd’aquestanydestaca
la incorporaciód’unasalade
cinemacomercial,Aribau
Multicines,quedillunsvinent
acolliràunasessiómarato-
niana(desde lessis finsa les
dotzede lanit)devídeosque
l’artistaPaulMcCarthyva
realitzardurantelsanys
seixanta i setantaenquèutilit-

zavael seucoscomapinzell i
fins i totcomatela.
Amésamés,aquestaedició
deixaràdosprojectes impul-
satsperEugeniBonet i
AntoniMercaderquetenen
aveureamblapatrimonialit-
zació i investigaciódelmitjà:
ladigitalitzaciódemésde
70documentsdevideoarta
Espanyaentreel 1973 iel 1990
i lapublicaciód’un llibre,
Videowritingsbyartists, que
recopila textosd’artistesconsi-
derats fundacionalsen lahistò-
riadelvideoart.


