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El proper 15 de maig presentem, per primera vegada, una exposició en col·laboració entre els artistes Lola Lasurt i 

Javier Peñafiel, titulada Desde hace tiempo que nuestras comunicaciones no vienen de un lugar reconocible. 

 

Una a una, línia de trasllat. 

Lola i Javier porten molt temps invertit a imaginar, dibuixar, descriure, reportar coreografies. 

La por al contagi ha reduït els contactes, la por redueix i paralitza. 

Imaginar coinmunitats és el senyal d'ajuda. 

D'això tracta aquesta exposició, del moment anterior a un trasllat. Quan els llocs en la memòria semblen no tan passius, 

el record els agita. La memòria de qualsevol lloc no necessita del quàntic per a desdoblegar-se. 

Presentarem una frase/fris construïda amb diferents treballs realitzats, que no serà una síntesi sinó un desdoblament, 

precisament, no som un. 

Lola va passar un temps dedicada a coreografiar en l'aigua. Sincronitzant. L'aigua és sempre un lloc de coreografies. 

Javier, amb els seus problemes ossis, neda una espècie de txikung aquàtic, disciplinadament. 

La conversa entre els dos ha anat per aquí, trasllats, figures en repetició, idees singulars, balls personals, senyals de 

teatre, i la insubmissió dels contextos. 

Javier té una frase de fa molt temps, per a aquest succeir en el món que és el despatrimonial, el canvi, la mudança, 

l'avenir. Es refereix a aquest pas com Desactivo Domicilios, el moment abans d'explotar, la prevenció de la catàstrofe, el 

capítol que no serà seriat. 

Una frase/fris de treballs consecutius de Lola i Javier s'estén al llarg de la galeria a manera de línia coreografiada. 

Al centre de la sala gran, alguns treballs i vídeos s'acumulen, disposats per a una partida, no podem dir quan ni amb 

quina velocitat, ni les condicions de sortida, ni els protocols d'enviament. 

Els objectes són més enigmàtics quan estan en trànsit. 

Recordo quan un canvi d'estatge significava un trasllat de línia (de telèfon), des de fa temps que les nostres 

comunicacions no vénen d'un lloc recognoscible. 

Per fi, totes transitives. 

Lola Lasurt i Javier Peñafiel 

 

 

 



 

Lola Lasurt (Barcelona, 1983) viu i treballa a Barcelona. La galeria col·labora amb l’artista des de la seva 
exposició individual Exercici de Ritme, que va tenir lloc el 2014. 
 
Es va llicenciar en Belles arts per la Universitat de Barcelona el 2005 i va realitzar dos màsters en 
Produccions Artístiques i Recerca (2009-2010). A més, es va formar entre 2016 i 2019 en la Royal College of 
Art (RCA). Ha exposat a la Biennal d’Art de Valls (2009); Note Book, KKKB, Barcelona (2010); Bienal de 
intervenciones site-specific. Alcontar, Almeria (2011); Auberge Espagnole, Anneessens Palace, Brussel·les 
(2013); Red Dawn, HISK, Gant (2014); Young Belgian Art Prize, Bozar, Brussel·les (2015); Foot Foraine, La 
Villette, París (2016); Daybreak, Royal College of Art, Londres (2017) o Generación 2018, La Casa 
Encendida, Madrid.  
 
Entre les seves exposicions individuals destaquen Doble Autorització, Espai13, Fundació Miró, Barcelona 
(2014); Flag Dancing Moves, ornothing, Brussel·les (2015); Donació, Biblioteca Pública Arús, Barcelona 
(2016); Emissió Periòdica Definitiva, santcorneliarts(2), Cardedeu (2017) i Joc d’infants, La Capella, 
Barcelona. Actualment presenta un projecte titulat Cardiograma, a l’IVAM de València. 
 
L'artista ha rebut la beca d'intercanvi entre Hangar i Greatmore Art Studios, Sudàfrica (2012); la beca 
d'investigació Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya amb el col·lectiu Leland Palmer (2012); el Premi 
Miquel Casablancas, finalista modalitat edició (2013) i modalitat projecte (2015); la Beca per la formació i el 
perfeccionament en els àmbits de les arts de la Generalitat de Catalunya (2014); el premi Generación 2018, 
Fundación Montemadrid, La Casa Encendida, Madrid i el tercer premi de la 15ª Muestra de Arte Naturgy, 
MAC, A Coruña (2018). 
 
Javier Peñafiel (Saragossa, 1964). Ha viscut a Barcelona des de 1993 fins al 2020. Ha col·laborat amb la 
nostra galeria des de 2004, quan va presenta la seva primera exposició amb el video Confianza quería penetrar. 

El 2008 vam mostrar la seva obra en l’exposició No verbal. Todo por escrito i el 2013 en l’exposició Latido Antecedente.  

 
Després d’haver estudiat filosofia, als anys vuitanta Javier Peñafiel es va implicar en diversos moviments de 
crítica al sistema. La seva formació artística va ser en estructures no universitàries. El 1994, Manel Clot, 
comissari a La Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, va oferir-li la primera oportunitat de 
presentar la seva obra en una mostra individual.  
 
Des d’aleshores, l'artista ha exposat tant a nivell nacional com internacional: Conferencia performativa, 
MUSAC, León (2013); Languages and Aesthetics of Spanish Video Art: Ten Years of Critical Practices, 
Videotage, Hong Kong (2015); VÍDEO-RÉGIMEN. Coleccionistas en la era audiovisual, Museo Lázaro 
Galdiano, Madrid (2015); Cómo hacer arte con palabras, MUSAC, León (2016); Discursos Premeditats, 
Centre del Carme, València; Bibliotecas insólitas, La Casa Encendida, Madrid (2017); Walkabout #01, 
Fondazione La Fabbrica del Cioccolato, Torre-Dangio in Valle di Blenio, Suïssa (2018). 
 
A més, ha exposat individualment a Puente, continúa, Pabellón Puente, Zaragoza (2013); Egolactante, Sala 
Anilla, MAC Museo de Arte Contemporáneo. Universidad de Chile, Santiago (2014); Pánico Esnob, etHALL, 
Barcelona (2015); Agència en avenir – No tots visibles res transparent, Arts Santa Mònica, Barcelona (2017), 
¡Más que palabras, obras!, Instituto Cervantes, Bordeus (2019), o Alrededores exentos de adultocentrismo, 
Casal Solleric, Palma (2020). 
 

 

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


