Videoart, un homenatge als pioners
EL LOOP FESTIVAL INSTAL·LA PROPOSTES ARTÍSTIQUES EN UNA VUITANTENA D’ESPAIS DE BARCELONA
LAIA ANTÚNEZ

Al subsòl del carrer Pelai s’hi
amaga l’antic Cine Avenida
de la Luz, un espai habitualment tancat al públic que ara
teniu l’oportunitat de visitar
gràcies al LOOP Festival. Hi
trobareu la mostra UnderLOOP, que planteja la reobertura d’aquest cinema per a la
promoció d’artistes contemporanis. Aquesta és una de les
moltes exposicions, instal·lacions i projeccions que integren
el programa de la 15a edició
del LOOP Festival, un dels referents internacionals en l’àmbit de la imatge en moviment,
que enguany ret homenatge
als pioners del videoart com
Nam June Paik, David Hall i
Bill Viola, entre d’altres.

Artistes claus
A l’Arts Santa Mònica hi trobareu l’exposició (Re)visionats
(re)visitats, que proposa una
mirada actual de l’obra iniciàtica dels videoartistes Carles Pujol, Eugènia Balcells
i Antoni Muntadas, de qui
també trobareu una installació al Museu Can Framis.
Al Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya es recrea la primera peça de videoart feta a Espanya, Primera mort
(1969), del col·lectiu Jardí
del Maduixer; mentre que
el Macba dedica una exposició a Martha Rosler, pionera als anys setanta en l’ús del
vídeo com a eina d’anàlisi social i política.
Per la seva banda, el CaixaForum Barcelona presenta

més, si us desplaceu a l’Hospitalet, a Can Trinxet, la mostra Silver Songs. La música
d’Andy Warhol us descobrirà
com la música va inﬂuenciar
el gran artista pop.
Públic professional
Com cada any, el festival
compta amb seccions professionals com LOOP Fair, que
projectarà un total de 45 vídeos d’artistes com Cristina
Lucas, Marcos Ávila Forero i
Melanie Bonajo a les habitacions de l’Hotel Catalonia
Rambles de Barcelona (25 i
26/5). Paral·lelament, el cicle LOOP Talks proposa un
programa de xerrades i conferències centrades enguany
en l’arqueologia contemporània del vídeo.

‘Luminia’ (1977), de Peter Weibel, a la Fundació Mies van der Rohe.

un parell de peces del novaiorquès Tony Oursler, artista pioner en l’art multimèdia, i La Virreina Centre de
la Imatge reuneix una selec-

ció de videoinstal·lacions realitzades pel francès Robert
Cahen, renovador del llenguatge de la imatge en moviment en l’àmbit europeu. A

LOOP FESTIVAL
DIVERSOS ESPAIS DE BARCELONA.
DEL 18 AL 27/5. CONSULTEU HORARIS,
ACTIVITATS I PREUS DE CADA ESPAI.
(LOOP FESTIVAL). 15€ (LOOP FAIR).
• Loop-barcelona.com
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