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La Galeria Joan Prats mostra per primera vegada l’obra dels artistes Alejandro Vidal i Carla Zaccagnini. A  
El accidente integral, la seva segona exposició a la Galeria, veurem els treballs més recents 
d’Alejandro Vidal presentats junt amb el projecte Imposible pero necesario de Carla Zaccagnini, 
desenvolupat a partir del diàleg establert entre els dos artistes al voltant de preocupacions comunes i les 
diferents maneres d’abordar les qüestions que planteja aquesta exposició.  
 
Alejandro Vidal  explora a través de la seva obra qüestions de conflictes i relacions de poder. Les 
noves representacions i els mecanismes de control han estat temes recurrents, abordats des de 
perspectives diverses, a través de múltiples estratègies formals. Firestorm, 2009 és una composició 
fílmica que explora la globalització de la imatge del terror, a partir d’imatges de focs d’artifici, junt amb al 
so d’explosions de conflictes bèl·lics. Així com, Somewhere in a great country, 2010 una sèrie de vint 
fotografies que pertanyen a celebracions polítiques en les què s’utilitza la pirotècnia, encara que semblen 
actes subversius o de sabotatge. Les fotografies A step too far, 2009 i Falling from trees, 2009 posen en 
escena formes de dissidència política. L’obra recent d’Alejandro Vidal que presentem en aquesta exposició 
tracta de la incertesa, la inseguretat i la vulnerabilitat, insinuant que les formes de subversió són més potents 
quan operen sense ser detectades. 
 
Alejandro Vidal va néixer a Palma de Mallorca el 1972. Viu i treballa a Barcelona. Ha exposat la seva obra 
a centres d’art de tot el món com Participant Inc. de Nova York, Kunsthalle Winterthur de Suïssa, 
Fundació La Caixa de Barcelona, Palazzo delle Papesse a Siena, Schirn Kunsthalle de Frankfurt, The 
Museum of Contemporary Art de Taipei, MIS de Sao Paulo, Da2 de Salamanca, Kling & Bang de 
Reikjavik, Mambo de Bolonya i Kunstmuseum Bern a Suïssa. Ha participat a la Busan Biennale de Corea 
en 2006. Entre els seus futurs projectes, destaquen Seventh dream of teenage heaven a Bureau for Open 
Culture, Columbus, EUA, i la II Muestra de Videoarte a La Habana, Cuba. 
  
Carla Zaccagnini   tracta temes tant diversos com la impossibilitat de la traducció, la parcialitat del 
punt de vista museístic, la fal·libilitat de la percepció o els límits del saber científic entre d’altres, realitzant 
una obra multifacètica que intenta activar la visió i desconcertar l’enteniment de l’espectador. Imposible 
pero necesario és part d’un conjunt d’obres que investiguen l’equilibri inestable entre el desig i la 
impossibilitat que acompanyen els intents de representació d’una experiència i es poden veure 
cristal·litzats (o endevinar latents) en les formes resultants. En aquest cas, dos sèries sobre paper, 
frottage i litografia, registren les representacions d’explosions trobades en els relleus del Memorial 
Soviètic del Treptower Park a Berlín. En reproduir aquestes imatges fora de context, reforçant la 
geometrització que condensa aquests esdeveniments sense forma en síntesis quasi icòniques (encara 
que sempre variables), l’artista posa de manifest el seu interès pel llenguatge com a possibilitat 
d’elaboració de significats i, a la vegada, com a exercici de poder.  
 
Carla Zaccagnini va néixer a Buenos Aires el 1973. Viu i treballa a São Paulo. Des de finals dels noranta 
desenvolupa en paral·lel a la pràctica artística activitats com a crítica d’art i curadora.  Ha participat en la  
28° Biennal de São Paulo, 2008 i en la Bienal Fin del Mundo d’Ushuaia, Argentina, 2007. Ha exposat a 
institucions com el MUSAC de León, LentSpace de Nova York, Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães 
de Recife, Museo de la Universidad de Antioquia de Medellín, Cisneros Fontanals Art Foundation de 
Miami, Paço das Artes de São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, MALBA de Buenos Aires, 
Kunstverein Munich. Entre d’altres ha obtingut el CIFO 2006 Grants Program.  
 
Restem a la vostra disposició per facilitar-vos més informació i imatges:                                        www.galeriajoanprats.com 


