
 

26 mil anys llum. Alicia Kopf, Annika Kahrs, Teresa Solar 
 
Inauguració: 14.11.2019 de 18 a 21h 
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Amb motiu del Festival de Loop, presentem en el nostre espai  Joan Prats Warehouse una selecció de 
vídeos i una instal·lació sonora recents de les artistes Alicia Kopf, Annika Kahrs i Teresa Solar  que 
vinculen històries o reflexions personals amb l’exploració espacial, la tecnologia i la ciència .  
 
El títol de l’exposició, 26 mil anys llum, fa referència a la distància que ens separa de Sagittarius A* (Sgr 
A*), un forat negre supermassiu situat al centre de la Via Làctia, l’observació del qual sembla confirmar 
que els forats negres creixen absorbint-ne d’altres menors i estrelles. L’especulació científica entorn a 
l’espai exterior sovint s’acosta a la ciència ficció, tal com apareix en les obres que presentem . 
 
El vídeo d’Alicia Kopf Speculative Intimacy: An Understanding Of Control , 2019, proposa una perspectiva 
de ciència ficció emocional per originar nous relats al voltant de les interaccions entre els cossos, 
humans i no-humans. La pel·lícula se situa en un futur pròxim on les fronteres del públic i el privat han 
desaparegut, les vides transcorren en continua exposició. Michelle , la seva protagonista, investiga un 
concepte en crisi: ¿Què és la intimitat? i dialoga amb el seu company no-humà sobre aquest concepte. 
 
Annika Kahrs presenta dues obres. El vídeo solid surface, with hills, valleys, craters and other 
topographic features, primarily made of ice , 2014, mostra  un planetari on es projecta un cel estrellat al 
centre del qual apareix una llum circular que semblaria la lluna però que resulta ser un focus. En 
aquesta obra de 2014, l’artista recorre a imatge i narració per fer un retrat de Plutó, la visió del qual 
estava a punt de canviar ja que New Horizons, una missió no tripulada de la NASA,  s’estava dirigint a la 
seva òrbita. Finalment va sobrevolar-lo el 14 de juliol de 2015 i va poder, per primer cop, fotografiar-lo 
de prop. Fins al moment, les il·lustracions científiques del planeta es basaven en l’especulaci ó. 
 
L’altra obra d’Annika Kahrs és la instal·lació sonora think about two black holes colliding, then brush 
your teeth and go to bed, 2019, que està dividida en dues parts i que explora les ones gravitacionals. El 
2015, l’observatori d’ones gravitacionals  LIGO va anunciar la primera observació directa  d’aquestes 
ones durant la col·lisió de dos forats negres. A la primera part, utilitzant un raspall de dents com a 
instrument, Annika Kahrs recrea el so de la seva detecció junt amb les dades d’àudio cortesia de LIGO. 
A la segona part, Annika Kahrs ha enregistrat entrevistes entre el Dr. Keith Thorne de LIGO i  algunes 
persones que provenen de diferents àmbits.  
 
En el vídeo de Teresa Solar Ground Control, 2017, l’artista es transforma en la bola d’argila que gira 
sobre el torn. El cos girant és acompanyat per narracions fragmentades que relacionen l’accident del 
transbordador espacial Columbia, esclatant en bocins a causa d’una fallada en el seu escut protector, 
amb les lesions personals patides per la mateixa artista.  El títol Ground Control té un doble significat: fa 
al·lusió directa a la terra o argila i la pressió que s’exerceix sobre e lla en treballar-la en el torn i també 
remet al centre d’operacions des del qual es monitoritza el desenvolupament del vol d’una nau espacial.  
A través del títol, aquesta experiència mínima de comunicació i equilibri conflictiu entre subjecte i 
matèria augmenta d’escala, vinculan t-se amb els viatges espacials. 
 
 



 

 
 
 
Alicia Kopf (Girona, 1982) viu i treballa a Barcelona. La dimensió expressiva de la seva obra es vincula a la seva 
formació en Belles Arts i en Teoria Literària i Literatura Comparada.  Ha exposat a museus i centres d’art com 
Accademia di Spagna, Roma (2019), MAC A Coruña a la 15ª mostra d’art Naturgy (2018); Sala Mendoza, 
Caracas, Mazcul, Maracaibo (2017); CCCB, Barcelona,  Museo de Antioquía, Medellín, Colòmbia (2015); Goethe 
Institute, La Capella i MACBA, Barcelona (2014); Fundació Tàpies, Barcelona (2013); Bòlit La Rambla, Girona 
(2011) o CaixaForum, Barcelona (2009). Recentment ha exposat a Azkuna Centroa, Bilbao, dibuixos de la sèrie 
‘Conquest drawings’, dins de l’exposició ‘Nunca real/Siempre verdadero’ comissariada per Iván de la Nuez.  Com 
a novel·lista, destaca la seva obra ‘Germà de gel’, publicada el 2015, amb la que va guanyar el Premi Documenta 
2015, el Premi Llibreter 2016, el Premi Ojo Crítico 2016 i el Cálamo Otra Mirada 2017.  
 
Annika Kahrs (Achim, Alemanya, 1984) viu i treballa a Hamburg. Ha rebut diversos premis i beques, entre els que 
destaquen Max-Pechstein-Förderpreis–Stipendium, de Zwickau, el 2019 i George-Maciunas-Förderpreis el 2012, 
donació de René Block. En 2011 va guanyar el primer premi de la 20 Bundeskunstwettbewerb del Ministeri 
d’Educació i Recerca d’Alemanya. Annika Kahrs ha participat en exposicions celebrades en museus i centres 
d’art internacionals com la Kunstverein de Kassel (2018), Kunsthalle Lingen (2017), Cité International des Arts 
(2016), Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlín (2015), Kunsthalle Bremerhaven (2015), exposició 
On the Road, a Santiago de Compostela (2014), la Biennal de Curitiba, Brasil (2013), Hamburger Kunsthalle 
(2013), KW Institute for Contemporary Art, Berlín (2012), Kunst - und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn (2011), Goldsmiths University, Londres (2011), i el festival Velada de Santa Lu cia a 
Maracaibo, Veneçuela (2010).  
 
Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985) viu i treballa a Madrid. Ha estat resident i professora visitant a la Staatliche 
Akademie der Bildenden Künste de Stuttgart (2016), va quedar finalista del Premio Cervezas Alhambra de Arte 
Emergente (ARCOmadrid 2017) i del programa per a mentors Fundación Rolex (2016), va rebre la beca de 
producció de la Fundación Botín (2014), la del CAM (2011) i el premi Generaciones (2012). Actualment, presenta 
a Index, Estocolm Ride, Ride, Ride, una exposició individual que havia estat a Matadero, Madrid (febrer, 2018) 
amb el títol de Cabalga, Cabalga, Cabalga . Recentment ha mostrat Flotation Line a Der Tank, Basel (juny, 2018) 
i dins del programa Composicions del Barcelona Gallery Weekend (setembre,  2018) i ha format part de 
l’expedició de 2018 “The Current” organitzada por TBA21 -Academy. Ha exposat individualment a La Panera 
Lleida (2016), Matadero Madrid (2014) i CA2M Móstoles (2012) i ha participat a exposicions col·lectives a Haus 
der Kunst, Mun ich (març, 2018), a Kunstverein Braunschweig (juny, 2018), a la secció de „El futuro no es lo que 
va a pasar, sino lo que vamos a hacer‟ a ARCOmadrid (febrer, 2018), a Kunstverein München, Munich (2017), a 
Fundación Marcelino Botín, Santander (2016) i a Macro, Roma (2015), entre d’altres.  

 
 
 
 
Per a facilitar-vos més informació i imatges, contacteu amb galeria@galeriajoanprats.com  

  


