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Presentem l’exposició d’Alejandro Vidal It is all true even if it never happened que reuneix els seus 
últims treballs, fotografia i vídeo. 

L’obra d’Alejandro Vidal ens situa en una zona de fricció on quasi tot és incert. Una gran part de la 
societat protesta davant la pantalla de l’ordinador. Les xarxes dominants gestionen l’entreteniment com 
un mecanisme de control. La confusió és general i no es veu clar quina és la lluita que ens correspon. 

El vídeo Only enemies speak the truth, 2011, evidencia la necessitat del desordre polític, de la 
inestabilitat, eines de l’individu per a esfondrar el sistema imperant. Aspectes com la desconfiança, la 
sospita i la paranoia s’exploren a The Potentiality of the worst, 2013. En aquest darrer vídeo, un 
executiu de banca, que pateix psicosi, busca micròfons ocults mitjançant un detector electrònic. 
Atemorit, tracta de demostrar que el què succeeix per a ell és real. Vidal utilitza les imatges gravades 
pel protagonista per a submergir-nos en la cultura de la sospita, de la vigilància. 

Critical Heat, 2012, reuneix fotogrames que l’artista selecciona de gravacions amateur descarregades 
d’Internet. En aquestes imatges cotxes esportius cremen els seus pneumàtics en derrapar sobre 
l’asfalt. El fum que produeixen remet a conflictes, explosions, incendis, accidents. Alejandro Vidal  
tracta de redefinir el valor de la imatge, qüestiona la seva jerarquia i la pèrdua d’innocència que es 
deriva del seu ús.  D’altra banda, les fotografies Tension and Release, 2013, mostren el vidre davanter 
d’un cotxe accidentat on la pols de cristall es mescla amb la pluja i la humitat. Un apropament a una 
fotografia més abstracta en relació als seus treballs anteriors. 

 
Alejandro Vidal (Palma de Mallorca, 1972) viu i treballa a Berlín. Ha exposat la seva obra a centres d’art 
com Museo Experimental El Eco, UNAM Mèxic, Bureau for Open Culture, a Columbus, Ohio, CAC 
Málaga, Kunstverein Medienturm de Graz, Àustria, Participant Inc de Nova York, Kunsthalle Winterthur 
de Suïssa, Fundació La Caixa de Barcelona, QUAD al Regne Unit, Schirn Kunsthalle de Frankfurt, The 
Museum of Contemporary Art de Taipei, MIS de Sao Paulo, Da2 de Salamanca, Kling & Bang de 
Reykjavík, Palazzo delle Papesse a Siena, Mambo de Bolonya i Kunstmuseum Bern a Suïssa. Ha 
participat  a la Bienal de Busan el 2006 i a la Mediations Bienal de Poznan el 2012.  


