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Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, proposed by Instituto De Visión
Arocha can be seen as the first in the arts history 
ofColombia who generated new aesthetic panoramas that 
opened the door to conceptual practices and avant-garde 
proposals in regard to the moving image.
He uses both terror and humour to talk about the colonial 
structures that still survive and coexist in different 
cultures. Through their union, a society emerges, and is 
charged with the complexes and idiosyncrasies that affect 
and mark his daily life. He has constructed a body of work 
that is characterized by homoerotic content, social 
critique, irony, the seduction of the monstrous, and the 
dissociation of the image through technical and 
conceptual experimentation.

Alisa
Dan Basu, 2021
Installation: 5 drawings, A4 (ink on paper), 
video, sound, 16:17
The installation is composed of a series of 5 drawings and 
a video, in which the color red is dominant. The camera 
makes a thorough observation, an intimate and fragile 
one, of a certain object that is merely suggested through 
details and human closeness. We understand, from the 
camera movements, that the artist is relating to this 
object as he would relate to a friend, a companion, and its 
red, shiny surface becomes a secret language, much like 
the one in the accompanying drawings. Dan Basu’s 
practice (b. 1983, Iași, lives and works in Bucharest) is a 
meditative one, regardless of the chosen medium - video, 
installation, photography and drawing - which primarily 
observes and explores internal changes, and then the 
ones around. Dan is interested in the artistic process, in 
the way in which ideas get material manifestations and 
how this process can be guided and encouraged. 

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
For the 11th Gwangju Biennale
“Permanent Holidays'' is a film that takes place in spots 
around Gwangju that have a special relevance for the 
memory of the 5.18 uprising. Making its debut as actors, 
the full-body masks that sprout from our collective 
drawings consisted of: The ghost banner, Lava Plastic 
Bag, the Baton, the Nose and the FaceLess, characters 

that finally won the ticket to participate in the 
Biennale.These costumes are presented as a form to 
activate the drawings-as-bodies in the streets of Gwangju, 
as it was a response to the question of how to engage our 
images politically both with the representation of struggle 
but also with both contexts, using humour as a “double 
edged” strategy.

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Full HD video, sound, 11:48
(...) Series of repetitive gestures, a chronology that flows 
in folds and resistance spaces where a substitute for the 
self is searching for its status are elements delineating a 
conceptual universe where the mystery of things is 
protected. In order to substitute the body, which the artist 
perceives it to be more of a lost body rather than an 
absent one, Adelina Ivan emphasized the contact 
between geometry and space, seen as a secret code of 
communication and understanding. Therefore, the 
two-dimensional objects are unfolded in space and 
recreated, the materials and the fabric retrieve the 
memory of the body and take on the role of preserving 
memory. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (b. 1971 Bucharest, Romania) works with 
different media, from video to textile installations and 
drawing, examining structures and geometries in a quest 
for the composition and disintegration of matter. Her 
practice is grounded in a social and cultural critique of the 
conventions that have distorted an otherwise 
all-encompassing realm of possibilities of enacting 
femininity.
http://adelinaivan.ro/ 
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/adelina-ivan/ 

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video and audio, 05:46, proposed by Lodos
The video tells the story of the protagonists' encounter 
with a beam of light, a star. The video is narrated in a 
made up language, phonetically similar to an anglo 
dialect.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) Lives and works in 
Mexico City. Working in painting, sculpture, and video, he 
remixes mesoamerican and colonial symbols with 
contemporary tropes and a cartoon-like spirit to 
re-envision the cosmos.
https://artviewer.org/samuel-guerrero-at-lodos/
https://www.artforum.com/picks/samuel-guerrero-85308
https://purple.fr/magazine/none/samuel-guerrero/

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
3D animation, 06:22, proposed by Piedras
"From satellite consciousness to satellital knowledge" is a 
3D animation starring a group of humanized animal 
characters (monkeys, rabbits, bears, mice) who migrate, 
transported by boat which at times is also a white swan. 
The piece unfolds through historical and edificial 
references to the Hotel of the Immigrants, an emblematic 
building, a mixture of hospital, school and hotel, which 
served as accommodation for immigrants arriving from 
Europe between wars. Echoes of these temporal and 
cultural references guide the articulated plot of characters 
from fables and children's stories through moments of 
aspirational optimism, restlessness and uncertainty.
Mónica Heller (b.1975, Buenos Aires) develops, through 
drawing, painting and 2D / 3D animation a web of dense 
narratives that are mediated by characters and 
anthropomorphic objects, in strong relation to the 
symbolic surrounding world.

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Colour, Sound, HD video, 53:00, Edition of 5 + 2 AP
proposed by Beta Local
Credits: post production Fabián Wilkins, sound mix Fabián 
Wilkins, commissioned by Beta Local 
For Linares, the stick is an ancient example of the moment 
in which an object, such as a branch or bone, ceased to 
be what it inherently was and became an instrument with 
transformed meaning and purpose. As such, the author 
considers the stick to be an archetype of a “thing” – a 
vessel devoid of connotation, that anticipates signification 
through utility.
Michael Linares (b. 1979, Bayamón, PR) uses a wide range 
of styles and mediums to review and challenge the 
possibilities of new relationships between things and their 
meanings. Beta-Local is a San Juan based non-profit 
organization founded in 2009 by and for artists, and 
dedicated to supporting and promoting cultural practices 
and transdisciplinary knowledge exchange. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD Animation. Color. Sound RT | 
7:00 mins Ed. 5 + 2
proposed by Beta Local
The Makapansgat Pebble, also known as the ‘pebble of 
many faces’ is an anthropomorphic stone, the size of a 
baseball, found in 1925 on the Makapansgat Valley, 
located in South Africa. The aforementioned pebble is the 
first of what scientists have defined as a Manuport. 
Technically, a Manuport is a natural object with no 
alteration whatsoever, that has been removed from its 
original context by human agency. Linares uses the 
circumstances of the Makapansgat finding, to tell the 
story of another phenomenon, one that is considered by 
the artist to be the reason and origin, of everything that 
means anything for our species, Pareidolia.

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sound, 8:00
Point de vue is set at Pont Marie in the summer of 2021, a 
generous spot for observation of everyday city life in 
Paris. The film selects and reshuffles events captured on 
video camera, from different times of the day and various 
angles, such as the 2nd floor of Cité internationale des 
arts, the bridge and in the underground, depicting the 
Semi-Marathon de Paris, the Sunday swing dancing, the 
Métro, and many other scenery. The video work is part of 
the Window Landscape artistic research, started during 
the lockdown of spring 2020. It takes a look at different 
topics and techniques related to the first photograph, 
Point de vue du Gras, 1826, by Joseph Nicéphore 
Niépce, the principle of the camera obscura, Plato’s Cave 
Allegory, the new glass architectural innovation of the 
recent time, Hollywood production techniques, or today's 
urban surveillance system, in parallel with the extension of 
the domestic space since the lockdown period of the 
Corona Pandemic.
Olivia Mihălţianu’s artistic practice is related to 
cross-media and process-oriented projects involving 
video, film, photography, object-making, installation and 
performance. Her work is following various visual aspects 
related to personal identity and social life in different 
cultures, political and economic situations, in a global and 
local context.
https://www.artforum.com/picks/jonah-goldman-kay-on-ol
ivia-mihaltianu-81420 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, proposed by Instituto De Visión
In her practice, Modiano reflects on the political and 
cultural context of the time, creating structures and 
geometric shapes related to pre-colonial architecture and 
the essential geometrical patterns present in nature. A 
Culture Disappears was the first time the artist presented 
photographs, a sequential recording of a series of fifteen 
pyramids made of sand beach, which waves washed over 
until they fell apart, then destroyed and finally 
disappeared them, leaving in their wake nothing but the 
colours of Colombia’s national flag. “The cultural 
ancestors of Latin America are wiped out by foreign 
influences”, she wrote at the time in one of her 
notebooks.

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, proposed by Crater 
Invertido
In Erik Tiaseca's “La noche (no) es muda (The night is (not) 
mute)” (2018-2020) takes us on a journey where we see a 
strange figure wandering around, waiting for the night. In 
the work, intense green forest landscapes of San Pedro 
de Jocotipac, Oaxaca confront the gray industrial 
landscapes of Colonia Vallejo in Mexico City, generating a 
dreamlike climate that distorts our conception of space 
and time, where the frontiers of capitalism confront the 
limits of nature.

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video and audio, 4:10, proposed by Lodos
The Ghoul expands upon theories that the monsters of 
pre-90’s horror are the closeted and feared, progression 
and empowerment of queer identity against the 
(hetero)normative establishment. The Monster performs 
for spectacle, but also offers acknowledgment of 
difference, and delight in the early notions of the 
grotesque.
Lewis Teague Wright (b. 1987 in London, UK) lives and 
works in London. Since 2015, he has been running Lock 
Up International, a transient project space that houses 
itself in storage units worldwide.

ROMÂNĂ

Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, propus de Instituto De Visión
Arocha poate fi considerat în istoria artei columbiene 
primul care a inițiat noi panorame estetice, deschizând 
calea practicilor conceptuale și propunerilor de avangardă 
în ceea ce privește imaginea în mișcare. El apelează la 
groază și umor ca să vorbească despre structurile 
coloniale care încă supraviețuiesc și coexistă în diverse 
culturi. Prin această uniune apare o societate încărcată de 
complexele și idiosincraziile care îi afectează autorului 
viața de zi cu zi. Munca sa este caracterizată prin conținut 
homoerotic, critică socială, ironie, seducția grotescului și 
disocierea imaginii prin experimentare tehnică și 
conceptuală.

Alisa
Dan Basu, 2021
Instalație: 5 desene A4 (tuș pe hârtie), video, sunet, 16:17
Instalația este compusă dintr-o serie de 5 desene si un 
video, în care elementul dominant este culoarea roșie. 
Camera face o observație atentă și minuțioasă, intimă și 
fragilă a unui obiect sugerat doar prin detalii, printr-o 
apropiere umană. Înțelegem din mișcările camerei că 
artistul se raportează față de acest obiect ca și față de un 
prieten, un companion, iar suprafața roșie, lucioasă, 
devine un limbaj criptat, asemănător celui din desenele 
alăturate. Practica lui Dan Basu (n. 1983, Iași, locuiește și 
lucrează în București) este una meditativă, indiferent de 
mediul ales - artă video, instalaţii, fotografie și desen, care 
observă și explorează în primul rând schimbări interioare, 
și apoi pe cele din jur. Dan e interesat de procesul artistic, 
de modul în care ideile ajung sa se manifeste la nivel 
material şi de cum acest proces poate fi ghidat şi 
încurajat.

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
Pentru Bienala Gwangju 11, 30:00
Filmul se desfășoară în diverse locuri din Gwangju ce 
prezintă o importanță deosebită pentru revoltele din mai 
1980. Debutând ca actori, măștile full-body sunt o 
materializare a desenelor colective și constau în: The 
Ghost Banner, Lava Plastic Bag, the Baton, the Nose și the 
FaceLess – personaje care, în cele din urmă, au câștigat un 

https://film-makerscoop.com/filmmakers/luis-ernesto-arocha 

https://www.instagram.com/basudanmihai/ 

loc la Bienală. Aceste costume sunt prezentate ca o formă 
de activare a desenelor-corpuri pe străzile din Gwangju, 
fiind un răspuns la găsirea unei modalități de a angaja 
politic imaginile, atât prin reprezentarea luptei, dar și 
folosind umorul, ca o strategie cu două tăișuri.
https://www.afterall.org/article/cooperativa-cr_ter-invertid
o_a-binding-latency 

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Video, sunet, 11:48
(...) Pentru a substitui corpul, care în percepția artistei este 
mai degrabă un corp pierdut decât un corp absent, 
Adelina Ivan a accentuat contactul dintre geometrie și 
spațiu, percepută ca un cod secret de comunicare și 
înțelegere. Forța și fragilitatea sunt puse în echilibru, 
expunere și protecție, tranziție și permanență, ilustrând 
ideea de ritm și mișcare repetitivă, dar și timpul care se 
prelungește și se reflectă în gesturi și materiale. În acest 
teritoriu al prezenței și absenței, se produce o conjuncție 
între spațiu și obiect, moment în care cele două 
coordonate se întrepătrund și se confundă, după principiul 
cristalizării, generând ceea ce este cunoscut sub numele 
de Punktraum [spațiul punct] – un model matematic al 
spațiului locuirii, al afinităților și legăturilor sensibile dintre 
liniile directoare care au dus la formarea acestei structuri 
stabile. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (n. 1971 București, România) lucrează cu 
diferite medii, de la video la instalații textile și desen, 
examinând structuri și geometrii într-o căutare artistică a 
compunerii și a dezintegrarii materiei. Practica ei se 
bazează pe o critică socială și culturală a convențiilor care 
au distorsionat un tărâm atotcuprinzător al posibilităților 
de a ne imagina feminitatea.

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video, audio, 05:46, propus de Lodos
Lucrarea descrie întâlnirea protagonistului cu o rază de 
lumină, o stea. Este narat într-o limbă inventată, similară 
fonetic cu engleza veche.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) trăiește și lucrează în 
Mexico City. Lucrează cu pictură, sculptură și video, pe 
care le folosește pentru a remixa simboluri coloniale și 
mesoamericane cu metafore contemporane prin care își 
re-imaginează lumea. 

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
animație 3D, 06:22, propus de Piedras
Lucrarea aduce în prim-plan un grup de personaje 
antropomorfizate (maimuțe, iepuri, urși, șoareci) care 
emigrează, fiind transportați de o barcă ce se preschimbă 
uneori într-o lebădă albă. Animația se derulează 
conectând referințe istorice și arhitecturale despre Hotelul 
Imigranților, o clădire emblematică ce a fost simultan 
spital, școală și hotel, folosită de imigranții care ajungeau 
în Buenos Aires din Europa interbelică. Fragmente din 
aceste referințe temporale și culturale ghidează intriga 
articulată a personajelor din fabule și basme prin 
momente de optimism, neliniște și incertitudine.
Mónica Heller (n.1975, Buenos Aires) dezvoltă, prin 
desen, pictură, animații 2D și 3D o rețea de narațiuni 
dense mediate de personaje și obiecte antropomorfe, în 
strânsă relație cu lumea simbolică înconjurătoare.
http://piedrasgaleria.com/artista/monica-heller/ 

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Color, sunet, HD, ediție de 5 + 2 AP, 53:00, propus de 
Beta Local
Credite: postproducție Fabián Wilkins, sunet Fabián 
Wilkins, comisionat de Beta Local 
Pentru Linares, bățul este un străvechi exemplu pentru 
momentul în care un obiect, cum ar fi o creangă sau un 
os, a încetat să mai fie ceea ce reprezenta inerent, pentru 
a deveni un instrument ale cărui semnificație și destinație 
sunt transformate. Ca atare, autorul se referă la băț ca la 
arhetipul unui „lucru” – un vas lipsit de conotație, care 
anticipează semnificația prin utilitate.
Michael Linares (n. 1979, Bayamón, PR) folosește o gamă 
largă de medii pentru a revizita și a provoca posibilitățile 
unor noi relații între obiecte și semnificațiile acestora. 
Beta-Local este o organizație non-profit din San Juan 
fondată de și pentru artiști în 2009 și dedicată susținerii și 
promovării practicilor culturale și schimbului 
transdisciplinar. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD animație, color, sunet RT, 
7:00,Ed. 5 + 2, propus de Beta Local
Piatra din Makapansgat sau piatra cu multe fețe este o 
rocă antropomorfică de mărimea unei mingi de baseball, 
găsită în 1925 în Valea Makapansgat, Africa de Sud. Este 
prima încadrată de cercetători în categoria obiectelor 
naturale fără nicio modificare, care au fost îndepărtate din 
contextul lor original de către agentul uman (eng. 
Manuport). Linares folosește circumstanța găsirii pietrei 
pentru a spune povestea altui fenomen, considerat de 
către artiști sursa și rațiunea a tot ce înseamnă ceva pentru 
specia noastră – Pareidolia.
https://www.on-curating.org/issue-25-reader/an-interview
-with-beta-local.html#.YZPUnxpBxPZ 

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sunet, 8:00
Point de vue se derulează la Pont Marie în vara anului 
2021, un loc generos pentru observarea vieții de zi cu zi a 
Parisului. Filmul selectează și amestecă evenimente 
surprinse cu camera video, din diferite momente ale zilei 
și unghiuri diferite – etajul al doilea al Cité Internationale 
des Arts, podul și subteranul, înfățișând semi-maratonul 
din Paris, swing-ul de duminică, metroul și multe alte 
cadre. Lucrarea video face parte din cercetarea artistică 
Window Landscape, începută în perioada de izolare din 
primăvara anului 2020 și analizează diversele teme și 
tehnici legate de prima fotografie, Point de vue du Gras, 
1826, de Joseph Nicéphore Niépce, principiul camerei 
obscure, Alegoria peșterii lui Platon, noua inovație 
arhitecturală din sticlă a timpului recent, tehnicile de 
producție de la Hollywood sau sistemul de supraveghere 
urbană de astăzi, în paralel cu extinderea spațiului 
domestic din perioada de izolare a pandemiei. Practica 
artistică a Oliviei Mihălțianu implică proiecte mixed-media 
și este orientată spre procese  care cuprind video, film, 
fotografie, realizarea de obiecte, instalații și performance. 
Munca ei urmărește diverse aspecte vizuale legate de 
identitatea personală și de viața socială în diferite culturi, 
situații politice și economice, într-un context global și 
local.
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/olivia-mihaltianu/ 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, propus de Instituto De Visión
În practica sa, Modiano reflectează la contextul cultural și 
politic al timpurilor, creând structuri și forme geometrice 
care amintesc de arhitectura pre-colonialistă și de 
modelele geometrice găsite în natură. “A Culture 
Disappears” a fost prima lucrare în care artista a prezentat 
fotografii, o înregistrare secvențială a unei serii de 
cincisprezece piramide din nisip, pe care valurile le spală 
până se năruie, lăsând în urma lor nimic în afară de culorile 
steagului Columbiei. „Strămoșii culturali ai Americii Latine 
sunt anihilați de influențe străine", își nota ea într-unul 
dintre caiete.
https://www.saramodiano.org/ 
https://hammer.ucla.edu/radical-women/artists/sara-modi
ano 

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, propus de Crater Invertido
“La noche (no) es muda (Noaptea (nu) este mută)” poartă 
privitorul într-o călătorie în care un personaj straniu 
hoinărește, așteptând noaptea. Cadrele cu pădurea de un 
verde intens din San Pedro de Jocotipac, Oaxaca 
întâlnesc peisajele industriale din Colonia Vallejo din 
Mexico City, generând un climat oniric care distorsionează 
concepția despre timp și spațiu, climat unde granițele 
capitalismului se confruntă cu limitele naturii.
https://eriktlaseca.carbonmade.com/ 
https://www.allofusprojects.com/erik-tlaseca 

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video, audio, 4:10, propus de Lodos
The Ghoul (Strigoiul) se dezvoltă pornind de la tezele 
conform cărora monștrii din filmele horror 
ante-nouăzeciste reprezintă reprimații și temuții, evoluția 
și fortificarea identității queer împotriva rânduirii 
(hetero)normative. Monstrul performează pentru show, 
dar oferă și o recunoaștere a deosebirii și plăcere în 
noțiunile timpurii ale grotescului.
https://artviewer.org/lewis-teague-wright-at-gianni-manha
ttan/
https://www.artforum.com/interviews/lewis-teague-wright
-discusses-his-project-space-lock-up-international-62945 
https://www.moussemagazine.it/magazine/lewis-teague-w
right-urchin-lodos-mexico-city-2017/
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Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, proposed by Instituto De Visión
Arocha can be seen as the first in the arts history 
ofColombia who generated new aesthetic panoramas that 
opened the door to conceptual practices and avant-garde 
proposals in regard to the moving image.
He uses both terror and humour to talk about the colonial 
structures that still survive and coexist in different 
cultures. Through their union, a society emerges, and is 
charged with the complexes and idiosyncrasies that affect 
and mark his daily life. He has constructed a body of work 
that is characterized by homoerotic content, social 
critique, irony, the seduction of the monstrous, and the 
dissociation of the image through technical and 
conceptual experimentation.

Alisa
Dan Basu, 2021
Installation: 5 drawings, A4 (ink on paper), 
video, sound, 16:17
The installation is composed of a series of 5 drawings and 
a video, in which the color red is dominant. The camera 
makes a thorough observation, an intimate and fragile 
one, of a certain object that is merely suggested through 
details and human closeness. We understand, from the 
camera movements, that the artist is relating to this 
object as he would relate to a friend, a companion, and its 
red, shiny surface becomes a secret language, much like 
the one in the accompanying drawings. Dan Basu’s 
practice (b. 1983, Iași, lives and works in Bucharest) is a 
meditative one, regardless of the chosen medium - video, 
installation, photography and drawing - which primarily 
observes and explores internal changes, and then the 
ones around. Dan is interested in the artistic process, in 
the way in which ideas get material manifestations and 
how this process can be guided and encouraged. 

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
For the 11th Gwangju Biennale
“Permanent Holidays'' is a film that takes place in spots 
around Gwangju that have a special relevance for the 
memory of the 5.18 uprising. Making its debut as actors, 
the full-body masks that sprout from our collective 
drawings consisted of: The ghost banner, Lava Plastic 
Bag, the Baton, the Nose and the FaceLess, characters 

that finally won the ticket to participate in the 
Biennale.These costumes are presented as a form to 
activate the drawings-as-bodies in the streets of Gwangju, 
as it was a response to the question of how to engage our 
images politically both with the representation of struggle 
but also with both contexts, using humour as a “double 
edged” strategy.

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Full HD video, sound, 11:48
(...) Series of repetitive gestures, a chronology that flows 
in folds and resistance spaces where a substitute for the 
self is searching for its status are elements delineating a 
conceptual universe where the mystery of things is 
protected. In order to substitute the body, which the artist 
perceives it to be more of a lost body rather than an 
absent one, Adelina Ivan emphasized the contact 
between geometry and space, seen as a secret code of 
communication and understanding. Therefore, the 
two-dimensional objects are unfolded in space and 
recreated, the materials and the fabric retrieve the 
memory of the body and take on the role of preserving 
memory. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (b. 1971 Bucharest, Romania) works with 
different media, from video to textile installations and 
drawing, examining structures and geometries in a quest 
for the composition and disintegration of matter. Her 
practice is grounded in a social and cultural critique of the 
conventions that have distorted an otherwise 
all-encompassing realm of possibilities of enacting 
femininity.
http://adelinaivan.ro/ 
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/adelina-ivan/ 

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video and audio, 05:46, proposed by Lodos
The video tells the story of the protagonists' encounter 
with a beam of light, a star. The video is narrated in a 
made up language, phonetically similar to an anglo 
dialect.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) Lives and works in 
Mexico City. Working in painting, sculpture, and video, he 
remixes mesoamerican and colonial symbols with 
contemporary tropes and a cartoon-like spirit to 
re-envision the cosmos.
https://artviewer.org/samuel-guerrero-at-lodos/
https://www.artforum.com/picks/samuel-guerrero-85308
https://purple.fr/magazine/none/samuel-guerrero/

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
3D animation, 06:22, proposed by Piedras
"From satellite consciousness to satellital knowledge" is a 
3D animation starring a group of humanized animal 
characters (monkeys, rabbits, bears, mice) who migrate, 
transported by boat which at times is also a white swan. 
The piece unfolds through historical and edificial 
references to the Hotel of the Immigrants, an emblematic 
building, a mixture of hospital, school and hotel, which 
served as accommodation for immigrants arriving from 
Europe between wars. Echoes of these temporal and 
cultural references guide the articulated plot of characters 
from fables and children's stories through moments of 
aspirational optimism, restlessness and uncertainty.
Mónica Heller (b.1975, Buenos Aires) develops, through 
drawing, painting and 2D / 3D animation a web of dense 
narratives that are mediated by characters and 
anthropomorphic objects, in strong relation to the 
symbolic surrounding world.

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Colour, Sound, HD video, 53:00, Edition of 5 + 2 AP
proposed by Beta Local
Credits: post production Fabián Wilkins, sound mix Fabián 
Wilkins, commissioned by Beta Local 
For Linares, the stick is an ancient example of the moment 
in which an object, such as a branch or bone, ceased to 
be what it inherently was and became an instrument with 
transformed meaning and purpose. As such, the author 
considers the stick to be an archetype of a “thing” – a 
vessel devoid of connotation, that anticipates signification 
through utility.
Michael Linares (b. 1979, Bayamón, PR) uses a wide range 
of styles and mediums to review and challenge the 
possibilities of new relationships between things and their 
meanings. Beta-Local is a San Juan based non-profit 
organization founded in 2009 by and for artists, and 
dedicated to supporting and promoting cultural practices 
and transdisciplinary knowledge exchange. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD Animation. Color. Sound RT | 
7:00 mins Ed. 5 + 2
proposed by Beta Local
The Makapansgat Pebble, also known as the ‘pebble of 
many faces’ is an anthropomorphic stone, the size of a 
baseball, found in 1925 on the Makapansgat Valley, 
located in South Africa. The aforementioned pebble is the 
first of what scientists have defined as a Manuport. 
Technically, a Manuport is a natural object with no 
alteration whatsoever, that has been removed from its 
original context by human agency. Linares uses the 
circumstances of the Makapansgat finding, to tell the 
story of another phenomenon, one that is considered by 
the artist to be the reason and origin, of everything that 
means anything for our species, Pareidolia.

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sound, 8:00
Point de vue is set at Pont Marie in the summer of 2021, a 
generous spot for observation of everyday city life in 
Paris. The film selects and reshuffles events captured on 
video camera, from different times of the day and various 
angles, such as the 2nd floor of Cité internationale des 
arts, the bridge and in the underground, depicting the 
Semi-Marathon de Paris, the Sunday swing dancing, the 
Métro, and many other scenery. The video work is part of 
the Window Landscape artistic research, started during 
the lockdown of spring 2020. It takes a look at different 
topics and techniques related to the first photograph, 
Point de vue du Gras, 1826, by Joseph Nicéphore 
Niépce, the principle of the camera obscura, Plato’s Cave 
Allegory, the new glass architectural innovation of the 
recent time, Hollywood production techniques, or today's 
urban surveillance system, in parallel with the extension of 
the domestic space since the lockdown period of the 
Corona Pandemic.
Olivia Mihălţianu’s artistic practice is related to 
cross-media and process-oriented projects involving 
video, film, photography, object-making, installation and 
performance. Her work is following various visual aspects 
related to personal identity and social life in different 
cultures, political and economic situations, in a global and 
local context.
https://www.artforum.com/picks/jonah-goldman-kay-on-ol
ivia-mihaltianu-81420 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, proposed by Instituto De Visión
In her practice, Modiano reflects on the political and 
cultural context of the time, creating structures and 
geometric shapes related to pre-colonial architecture and 
the essential geometrical patterns present in nature. A 
Culture Disappears was the first time the artist presented 
photographs, a sequential recording of a series of fifteen 
pyramids made of sand beach, which waves washed over 
until they fell apart, then destroyed and finally 
disappeared them, leaving in their wake nothing but the 
colours of Colombia’s national flag. “The cultural 
ancestors of Latin America are wiped out by foreign 
influences”, she wrote at the time in one of her 
notebooks.

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, proposed by Crater 
Invertido
In Erik Tiaseca's “La noche (no) es muda (The night is (not) 
mute)” (2018-2020) takes us on a journey where we see a 
strange figure wandering around, waiting for the night. In 
the work, intense green forest landscapes of San Pedro 
de Jocotipac, Oaxaca confront the gray industrial 
landscapes of Colonia Vallejo in Mexico City, generating a 
dreamlike climate that distorts our conception of space 
and time, where the frontiers of capitalism confront the 
limits of nature.

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video and audio, 4:10, proposed by Lodos
The Ghoul expands upon theories that the monsters of 
pre-90’s horror are the closeted and feared, progression 
and empowerment of queer identity against the 
(hetero)normative establishment. The Monster performs 
for spectacle, but also offers acknowledgment of 
difference, and delight in the early notions of the 
grotesque.
Lewis Teague Wright (b. 1987 in London, UK) lives and 
works in London. Since 2015, he has been running Lock 
Up International, a transient project space that houses 
itself in storage units worldwide.

ROMÂNĂ

Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, propus de Instituto De Visión
Arocha poate fi considerat în istoria artei columbiene 
primul care a inițiat noi panorame estetice, deschizând 
calea practicilor conceptuale și propunerilor de avangardă 
în ceea ce privește imaginea în mișcare. El apelează la 
groază și umor ca să vorbească despre structurile 
coloniale care încă supraviețuiesc și coexistă în diverse 
culturi. Prin această uniune apare o societate încărcată de 
complexele și idiosincraziile care îi afectează autorului 
viața de zi cu zi. Munca sa este caracterizată prin conținut 
homoerotic, critică socială, ironie, seducția grotescului și 
disocierea imaginii prin experimentare tehnică și 
conceptuală.

Alisa
Dan Basu, 2021
Instalație: 5 desene A4 (tuș pe hârtie), video, sunet, 16:17
Instalația este compusă dintr-o serie de 5 desene si un 
video, în care elementul dominant este culoarea roșie. 
Camera face o observație atentă și minuțioasă, intimă și 
fragilă a unui obiect sugerat doar prin detalii, printr-o 
apropiere umană. Înțelegem din mișcările camerei că 
artistul se raportează față de acest obiect ca și față de un 
prieten, un companion, iar suprafața roșie, lucioasă, 
devine un limbaj criptat, asemănător celui din desenele 
alăturate. Practica lui Dan Basu (n. 1983, Iași, locuiește și 
lucrează în București) este una meditativă, indiferent de 
mediul ales - artă video, instalaţii, fotografie și desen, care 
observă și explorează în primul rând schimbări interioare, 
și apoi pe cele din jur. Dan e interesat de procesul artistic, 
de modul în care ideile ajung sa se manifeste la nivel 
material şi de cum acest proces poate fi ghidat şi 
încurajat.

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
Pentru Bienala Gwangju 11, 30:00
Filmul se desfășoară în diverse locuri din Gwangju ce 
prezintă o importanță deosebită pentru revoltele din mai 
1980. Debutând ca actori, măștile full-body sunt o 
materializare a desenelor colective și constau în: The 
Ghost Banner, Lava Plastic Bag, the Baton, the Nose și the 
FaceLess – personaje care, în cele din urmă, au câștigat un 

loc la Bienală. Aceste costume sunt prezentate ca o formă 
de activare a desenelor-corpuri pe străzile din Gwangju, 
fiind un răspuns la găsirea unei modalități de a angaja 
politic imaginile, atât prin reprezentarea luptei, dar și 
folosind umorul, ca o strategie cu două tăișuri.
https://www.afterall.org/article/cooperativa-cr_ter-invertid
o_a-binding-latency 

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Video, sunet, 11:48
(...) Pentru a substitui corpul, care în percepția artistei este 
mai degrabă un corp pierdut decât un corp absent, 
Adelina Ivan a accentuat contactul dintre geometrie și 
spațiu, percepută ca un cod secret de comunicare și 
înțelegere. Forța și fragilitatea sunt puse în echilibru, 
expunere și protecție, tranziție și permanență, ilustrând 
ideea de ritm și mișcare repetitivă, dar și timpul care se 
prelungește și se reflectă în gesturi și materiale. În acest 
teritoriu al prezenței și absenței, se produce o conjuncție 
între spațiu și obiect, moment în care cele două 
coordonate se întrepătrund și se confundă, după principiul 
cristalizării, generând ceea ce este cunoscut sub numele 
de Punktraum [spațiul punct] – un model matematic al 
spațiului locuirii, al afinităților și legăturilor sensibile dintre 
liniile directoare care au dus la formarea acestei structuri 
stabile. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (n. 1971 București, România) lucrează cu 
diferite medii, de la video la instalații textile și desen, 
examinând structuri și geometrii într-o căutare artistică a 
compunerii și a dezintegrarii materiei. Practica ei se 
bazează pe o critică socială și culturală a convențiilor care 
au distorsionat un tărâm atotcuprinzător al posibilităților 
de a ne imagina feminitatea.

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video, audio, 05:46, propus de Lodos
Lucrarea descrie întâlnirea protagonistului cu o rază de 
lumină, o stea. Este narat într-o limbă inventată, similară 
fonetic cu engleza veche.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) trăiește și lucrează în 
Mexico City. Lucrează cu pictură, sculptură și video, pe 
care le folosește pentru a remixa simboluri coloniale și 
mesoamericane cu metafore contemporane prin care își 
re-imaginează lumea. 

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
animație 3D, 06:22, propus de Piedras
Lucrarea aduce în prim-plan un grup de personaje 
antropomorfizate (maimuțe, iepuri, urși, șoareci) care 
emigrează, fiind transportați de o barcă ce se preschimbă 
uneori într-o lebădă albă. Animația se derulează 
conectând referințe istorice și arhitecturale despre Hotelul 
Imigranților, o clădire emblematică ce a fost simultan 
spital, școală și hotel, folosită de imigranții care ajungeau 
în Buenos Aires din Europa interbelică. Fragmente din 
aceste referințe temporale și culturale ghidează intriga 
articulată a personajelor din fabule și basme prin 
momente de optimism, neliniște și incertitudine.
Mónica Heller (n.1975, Buenos Aires) dezvoltă, prin 
desen, pictură, animații 2D și 3D o rețea de narațiuni 
dense mediate de personaje și obiecte antropomorfe, în 
strânsă relație cu lumea simbolică înconjurătoare.
http://piedrasgaleria.com/artista/monica-heller/ 

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Color, sunet, HD, ediție de 5 + 2 AP, 53:00, propus de 
Beta Local
Credite: postproducție Fabián Wilkins, sunet Fabián 
Wilkins, comisionat de Beta Local 
Pentru Linares, bățul este un străvechi exemplu pentru 
momentul în care un obiect, cum ar fi o creangă sau un 
os, a încetat să mai fie ceea ce reprezenta inerent, pentru 
a deveni un instrument ale cărui semnificație și destinație 
sunt transformate. Ca atare, autorul se referă la băț ca la 
arhetipul unui „lucru” – un vas lipsit de conotație, care 
anticipează semnificația prin utilitate.
Michael Linares (n. 1979, Bayamón, PR) folosește o gamă 
largă de medii pentru a revizita și a provoca posibilitățile 
unor noi relații între obiecte și semnificațiile acestora. 
Beta-Local este o organizație non-profit din San Juan 
fondată de și pentru artiști în 2009 și dedicată susținerii și 
promovării practicilor culturale și schimbului 
transdisciplinar. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD animație, color, sunet RT, 
7:00,Ed. 5 + 2, propus de Beta Local
Piatra din Makapansgat sau piatra cu multe fețe este o 
rocă antropomorfică de mărimea unei mingi de baseball, 
găsită în 1925 în Valea Makapansgat, Africa de Sud. Este 
prima încadrată de cercetători în categoria obiectelor 
naturale fără nicio modificare, care au fost îndepărtate din 
contextul lor original de către agentul uman (eng. 
Manuport). Linares folosește circumstanța găsirii pietrei 
pentru a spune povestea altui fenomen, considerat de 
către artiști sursa și rațiunea a tot ce înseamnă ceva pentru 
specia noastră – Pareidolia.
https://www.on-curating.org/issue-25-reader/an-interview
-with-beta-local.html#.YZPUnxpBxPZ 

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sunet, 8:00
Point de vue se derulează la Pont Marie în vara anului 
2021, un loc generos pentru observarea vieții de zi cu zi a 
Parisului. Filmul selectează și amestecă evenimente 
surprinse cu camera video, din diferite momente ale zilei 
și unghiuri diferite – etajul al doilea al Cité Internationale 
des Arts, podul și subteranul, înfățișând semi-maratonul 
din Paris, swing-ul de duminică, metroul și multe alte 
cadre. Lucrarea video face parte din cercetarea artistică 
Window Landscape, începută în perioada de izolare din 
primăvara anului 2020 și analizează diversele teme și 
tehnici legate de prima fotografie, Point de vue du Gras, 
1826, de Joseph Nicéphore Niépce, principiul camerei 
obscure, Alegoria peșterii lui Platon, noua inovație 
arhitecturală din sticlă a timpului recent, tehnicile de 
producție de la Hollywood sau sistemul de supraveghere 
urbană de astăzi, în paralel cu extinderea spațiului 
domestic din perioada de izolare a pandemiei. Practica 
artistică a Oliviei Mihălțianu implică proiecte mixed-media 
și este orientată spre procese  care cuprind video, film, 
fotografie, realizarea de obiecte, instalații și performance. 
Munca ei urmărește diverse aspecte vizuale legate de 
identitatea personală și de viața socială în diferite culturi, 
situații politice și economice, într-un context global și 
local.
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/olivia-mihaltianu/ 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, propus de Instituto De Visión
În practica sa, Modiano reflectează la contextul cultural și 
politic al timpurilor, creând structuri și forme geometrice 
care amintesc de arhitectura pre-colonialistă și de 
modelele geometrice găsite în natură. “A Culture 
Disappears” a fost prima lucrare în care artista a prezentat 
fotografii, o înregistrare secvențială a unei serii de 
cincisprezece piramide din nisip, pe care valurile le spală 
până se năruie, lăsând în urma lor nimic în afară de culorile 
steagului Columbiei. „Strămoșii culturali ai Americii Latine 
sunt anihilați de influențe străine", își nota ea într-unul 
dintre caiete.
https://www.saramodiano.org/ 
https://hammer.ucla.edu/radical-women/artists/sara-modi
ano 

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, propus de Crater Invertido
“La noche (no) es muda (Noaptea (nu) este mută)” poartă 
privitorul într-o călătorie în care un personaj straniu 
hoinărește, așteptând noaptea. Cadrele cu pădurea de un 
verde intens din San Pedro de Jocotipac, Oaxaca 
întâlnesc peisajele industriale din Colonia Vallejo din 
Mexico City, generând un climat oniric care distorsionează 
concepția despre timp și spațiu, climat unde granițele 
capitalismului se confruntă cu limitele naturii.
https://eriktlaseca.carbonmade.com/ 
https://www.allofusprojects.com/erik-tlaseca 

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video, audio, 4:10, propus de Lodos
The Ghoul (Strigoiul) se dezvoltă pornind de la tezele 
conform cărora monștrii din filmele horror 
ante-nouăzeciste reprezintă reprimații și temuții, evoluția 
și fortificarea identității queer împotriva rânduirii 
(hetero)normative. Monstrul performează pentru show, 
dar oferă și o recunoaștere a deosebirii și plăcere în 
noțiunile timpurii ale grotescului.
https://artviewer.org/lewis-teague-wright-at-gianni-manha
ttan/
https://www.artforum.com/interviews/lewis-teague-wright
-discusses-his-project-space-lock-up-international-62945 
https://www.moussemagazine.it/magazine/lewis-teague-w
right-urchin-lodos-mexico-city-2017/



ENGLISH

Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, proposed by Instituto De Visión
Arocha can be seen as the first in the arts history 
ofColombia who generated new aesthetic panoramas that 
opened the door to conceptual practices and avant-garde 
proposals in regard to the moving image.
He uses both terror and humour to talk about the colonial 
structures that still survive and coexist in different 
cultures. Through their union, a society emerges, and is 
charged with the complexes and idiosyncrasies that affect 
and mark his daily life. He has constructed a body of work 
that is characterized by homoerotic content, social 
critique, irony, the seduction of the monstrous, and the 
dissociation of the image through technical and 
conceptual experimentation.

Alisa
Dan Basu, 2021
Installation: 5 drawings, A4 (ink on paper), 
video, sound, 16:17
The installation is composed of a series of 5 drawings and 
a video, in which the color red is dominant. The camera 
makes a thorough observation, an intimate and fragile 
one, of a certain object that is merely suggested through 
details and human closeness. We understand, from the 
camera movements, that the artist is relating to this 
object as he would relate to a friend, a companion, and its 
red, shiny surface becomes a secret language, much like 
the one in the accompanying drawings. Dan Basu’s 
practice (b. 1983, Iași, lives and works in Bucharest) is a 
meditative one, regardless of the chosen medium - video, 
installation, photography and drawing - which primarily 
observes and explores internal changes, and then the 
ones around. Dan is interested in the artistic process, in 
the way in which ideas get material manifestations and 
how this process can be guided and encouraged. 

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
For the 11th Gwangju Biennale
“Permanent Holidays'' is a film that takes place in spots 
around Gwangju that have a special relevance for the 
memory of the 5.18 uprising. Making its debut as actors, 
the full-body masks that sprout from our collective 
drawings consisted of: The ghost banner, Lava Plastic 
Bag, the Baton, the Nose and the FaceLess, characters 

that finally won the ticket to participate in the 
Biennale.These costumes are presented as a form to 
activate the drawings-as-bodies in the streets of Gwangju, 
as it was a response to the question of how to engage our 
images politically both with the representation of struggle 
but also with both contexts, using humour as a “double 
edged” strategy.

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Full HD video, sound, 11:48
(...) Series of repetitive gestures, a chronology that flows 
in folds and resistance spaces where a substitute for the 
self is searching for its status are elements delineating a 
conceptual universe where the mystery of things is 
protected. In order to substitute the body, which the artist 
perceives it to be more of a lost body rather than an 
absent one, Adelina Ivan emphasized the contact 
between geometry and space, seen as a secret code of 
communication and understanding. Therefore, the 
two-dimensional objects are unfolded in space and 
recreated, the materials and the fabric retrieve the 
memory of the body and take on the role of preserving 
memory. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (b. 1971 Bucharest, Romania) works with 
different media, from video to textile installations and 
drawing, examining structures and geometries in a quest 
for the composition and disintegration of matter. Her 
practice is grounded in a social and cultural critique of the 
conventions that have distorted an otherwise 
all-encompassing realm of possibilities of enacting 
femininity.
http://adelinaivan.ro/ 
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/adelina-ivan/ 

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video and audio, 05:46, proposed by Lodos
The video tells the story of the protagonists' encounter 
with a beam of light, a star. The video is narrated in a 
made up language, phonetically similar to an anglo 
dialect.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) Lives and works in 
Mexico City. Working in painting, sculpture, and video, he 
remixes mesoamerican and colonial symbols with 
contemporary tropes and a cartoon-like spirit to 
re-envision the cosmos.
https://artviewer.org/samuel-guerrero-at-lodos/
https://www.artforum.com/picks/samuel-guerrero-85308
https://purple.fr/magazine/none/samuel-guerrero/

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
3D animation, 06:22, proposed by Piedras
"From satellite consciousness to satellital knowledge" is a 
3D animation starring a group of humanized animal 
characters (monkeys, rabbits, bears, mice) who migrate, 
transported by boat which at times is also a white swan. 
The piece unfolds through historical and edificial 
references to the Hotel of the Immigrants, an emblematic 
building, a mixture of hospital, school and hotel, which 
served as accommodation for immigrants arriving from 
Europe between wars. Echoes of these temporal and 
cultural references guide the articulated plot of characters 
from fables and children's stories through moments of 
aspirational optimism, restlessness and uncertainty.
Mónica Heller (b.1975, Buenos Aires) develops, through 
drawing, painting and 2D / 3D animation a web of dense 
narratives that are mediated by characters and 
anthropomorphic objects, in strong relation to the 
symbolic surrounding world.

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Colour, Sound, HD video, 53:00, Edition of 5 + 2 AP
proposed by Beta Local
Credits: post production Fabián Wilkins, sound mix Fabián 
Wilkins, commissioned by Beta Local 
For Linares, the stick is an ancient example of the moment 
in which an object, such as a branch or bone, ceased to 
be what it inherently was and became an instrument with 
transformed meaning and purpose. As such, the author 
considers the stick to be an archetype of a “thing” – a 
vessel devoid of connotation, that anticipates signification 
through utility.
Michael Linares (b. 1979, Bayamón, PR) uses a wide range 
of styles and mediums to review and challenge the 
possibilities of new relationships between things and their 
meanings. Beta-Local is a San Juan based non-profit 
organization founded in 2009 by and for artists, and 
dedicated to supporting and promoting cultural practices 
and transdisciplinary knowledge exchange. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD Animation. Color. Sound RT | 
7:00 mins Ed. 5 + 2
proposed by Beta Local
The Makapansgat Pebble, also known as the ‘pebble of 
many faces’ is an anthropomorphic stone, the size of a 
baseball, found in 1925 on the Makapansgat Valley, 
located in South Africa. The aforementioned pebble is the 
first of what scientists have defined as a Manuport. 
Technically, a Manuport is a natural object with no 
alteration whatsoever, that has been removed from its 
original context by human agency. Linares uses the 
circumstances of the Makapansgat finding, to tell the 
story of another phenomenon, one that is considered by 
the artist to be the reason and origin, of everything that 
means anything for our species, Pareidolia.

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sound, 8:00
Point de vue is set at Pont Marie in the summer of 2021, a 
generous spot for observation of everyday city life in 
Paris. The film selects and reshuffles events captured on 
video camera, from different times of the day and various 
angles, such as the 2nd floor of Cité internationale des 
arts, the bridge and in the underground, depicting the 
Semi-Marathon de Paris, the Sunday swing dancing, the 
Métro, and many other scenery. The video work is part of 
the Window Landscape artistic research, started during 
the lockdown of spring 2020. It takes a look at different 
topics and techniques related to the first photograph, 
Point de vue du Gras, 1826, by Joseph Nicéphore 
Niépce, the principle of the camera obscura, Plato’s Cave 
Allegory, the new glass architectural innovation of the 
recent time, Hollywood production techniques, or today's 
urban surveillance system, in parallel with the extension of 
the domestic space since the lockdown period of the 
Corona Pandemic.
Olivia Mihălţianu’s artistic practice is related to 
cross-media and process-oriented projects involving 
video, film, photography, object-making, installation and 
performance. Her work is following various visual aspects 
related to personal identity and social life in different 
cultures, political and economic situations, in a global and 
local context.
https://www.artforum.com/picks/jonah-goldman-kay-on-ol
ivia-mihaltianu-81420 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, proposed by Instituto De Visión
In her practice, Modiano reflects on the political and 
cultural context of the time, creating structures and 
geometric shapes related to pre-colonial architecture and 
the essential geometrical patterns present in nature. A 
Culture Disappears was the first time the artist presented 
photographs, a sequential recording of a series of fifteen 
pyramids made of sand beach, which waves washed over 
until they fell apart, then destroyed and finally 
disappeared them, leaving in their wake nothing but the 
colours of Colombia’s national flag. “The cultural 
ancestors of Latin America are wiped out by foreign 
influences”, she wrote at the time in one of her 
notebooks.

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, proposed by Crater 
Invertido
In Erik Tiaseca's “La noche (no) es muda (The night is (not) 
mute)” (2018-2020) takes us on a journey where we see a 
strange figure wandering around, waiting for the night. In 
the work, intense green forest landscapes of San Pedro 
de Jocotipac, Oaxaca confront the gray industrial 
landscapes of Colonia Vallejo in Mexico City, generating a 
dreamlike climate that distorts our conception of space 
and time, where the frontiers of capitalism confront the 
limits of nature.

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video and audio, 4:10, proposed by Lodos
The Ghoul expands upon theories that the monsters of 
pre-90’s horror are the closeted and feared, progression 
and empowerment of queer identity against the 
(hetero)normative establishment. The Monster performs 
for spectacle, but also offers acknowledgment of 
difference, and delight in the early notions of the 
grotesque.
Lewis Teague Wright (b. 1987 in London, UK) lives and 
works in London. Since 2015, he has been running Lock 
Up International, a transient project space that houses 
itself in storage units worldwide.

ROMÂNĂ

Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, propus de Instituto De Visión
Arocha poate fi considerat în istoria artei columbiene 
primul care a inițiat noi panorame estetice, deschizând 
calea practicilor conceptuale și propunerilor de avangardă 
în ceea ce privește imaginea în mișcare. El apelează la 
groază și umor ca să vorbească despre structurile 
coloniale care încă supraviețuiesc și coexistă în diverse 
culturi. Prin această uniune apare o societate încărcată de 
complexele și idiosincraziile care îi afectează autorului 
viața de zi cu zi. Munca sa este caracterizată prin conținut 
homoerotic, critică socială, ironie, seducția grotescului și 
disocierea imaginii prin experimentare tehnică și 
conceptuală.

Alisa
Dan Basu, 2021
Instalație: 5 desene A4 (tuș pe hârtie), video, sunet, 16:17
Instalația este compusă dintr-o serie de 5 desene si un 
video, în care elementul dominant este culoarea roșie. 
Camera face o observație atentă și minuțioasă, intimă și 
fragilă a unui obiect sugerat doar prin detalii, printr-o 
apropiere umană. Înțelegem din mișcările camerei că 
artistul se raportează față de acest obiect ca și față de un 
prieten, un companion, iar suprafața roșie, lucioasă, 
devine un limbaj criptat, asemănător celui din desenele 
alăturate. Practica lui Dan Basu (n. 1983, Iași, locuiește și 
lucrează în București) este una meditativă, indiferent de 
mediul ales - artă video, instalaţii, fotografie și desen, care 
observă și explorează în primul rând schimbări interioare, 
și apoi pe cele din jur. Dan e interesat de procesul artistic, 
de modul în care ideile ajung sa se manifeste la nivel 
material şi de cum acest proces poate fi ghidat şi 
încurajat.

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
Pentru Bienala Gwangju 11, 30:00
Filmul se desfășoară în diverse locuri din Gwangju ce 
prezintă o importanță deosebită pentru revoltele din mai 
1980. Debutând ca actori, măștile full-body sunt o 
materializare a desenelor colective și constau în: The 
Ghost Banner, Lava Plastic Bag, the Baton, the Nose și the 
FaceLess – personaje care, în cele din urmă, au câștigat un 

loc la Bienală. Aceste costume sunt prezentate ca o formă 
de activare a desenelor-corpuri pe străzile din Gwangju, 
fiind un răspuns la găsirea unei modalități de a angaja 
politic imaginile, atât prin reprezentarea luptei, dar și 
folosind umorul, ca o strategie cu două tăișuri.
https://www.afterall.org/article/cooperativa-cr_ter-invertid
o_a-binding-latency 

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Video, sunet, 11:48
(...) Pentru a substitui corpul, care în percepția artistei este 
mai degrabă un corp pierdut decât un corp absent, 
Adelina Ivan a accentuat contactul dintre geometrie și 
spațiu, percepută ca un cod secret de comunicare și 
înțelegere. Forța și fragilitatea sunt puse în echilibru, 
expunere și protecție, tranziție și permanență, ilustrând 
ideea de ritm și mișcare repetitivă, dar și timpul care se 
prelungește și se reflectă în gesturi și materiale. În acest 
teritoriu al prezenței și absenței, se produce o conjuncție 
între spațiu și obiect, moment în care cele două 
coordonate se întrepătrund și se confundă, după principiul 
cristalizării, generând ceea ce este cunoscut sub numele 
de Punktraum [spațiul punct] – un model matematic al 
spațiului locuirii, al afinităților și legăturilor sensibile dintre 
liniile directoare care au dus la formarea acestei structuri 
stabile. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (n. 1971 București, România) lucrează cu 
diferite medii, de la video la instalații textile și desen, 
examinând structuri și geometrii într-o căutare artistică a 
compunerii și a dezintegrarii materiei. Practica ei se 
bazează pe o critică socială și culturală a convențiilor care 
au distorsionat un tărâm atotcuprinzător al posibilităților 
de a ne imagina feminitatea.

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video, audio, 05:46, propus de Lodos
Lucrarea descrie întâlnirea protagonistului cu o rază de 
lumină, o stea. Este narat într-o limbă inventată, similară 
fonetic cu engleza veche.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) trăiește și lucrează în 
Mexico City. Lucrează cu pictură, sculptură și video, pe 
care le folosește pentru a remixa simboluri coloniale și 
mesoamericane cu metafore contemporane prin care își 
re-imaginează lumea. 

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
animație 3D, 06:22, propus de Piedras
Lucrarea aduce în prim-plan un grup de personaje 
antropomorfizate (maimuțe, iepuri, urși, șoareci) care 
emigrează, fiind transportați de o barcă ce se preschimbă 
uneori într-o lebădă albă. Animația se derulează 
conectând referințe istorice și arhitecturale despre Hotelul 
Imigranților, o clădire emblematică ce a fost simultan 
spital, școală și hotel, folosită de imigranții care ajungeau 
în Buenos Aires din Europa interbelică. Fragmente din 
aceste referințe temporale și culturale ghidează intriga 
articulată a personajelor din fabule și basme prin 
momente de optimism, neliniște și incertitudine.
Mónica Heller (n.1975, Buenos Aires) dezvoltă, prin 
desen, pictură, animații 2D și 3D o rețea de narațiuni 
dense mediate de personaje și obiecte antropomorfe, în 
strânsă relație cu lumea simbolică înconjurătoare.
http://piedrasgaleria.com/artista/monica-heller/ 

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Color, sunet, HD, ediție de 5 + 2 AP, 53:00, propus de 
Beta Local
Credite: postproducție Fabián Wilkins, sunet Fabián 
Wilkins, comisionat de Beta Local 
Pentru Linares, bățul este un străvechi exemplu pentru 
momentul în care un obiect, cum ar fi o creangă sau un 
os, a încetat să mai fie ceea ce reprezenta inerent, pentru 
a deveni un instrument ale cărui semnificație și destinație 
sunt transformate. Ca atare, autorul se referă la băț ca la 
arhetipul unui „lucru” – un vas lipsit de conotație, care 
anticipează semnificația prin utilitate.
Michael Linares (n. 1979, Bayamón, PR) folosește o gamă 
largă de medii pentru a revizita și a provoca posibilitățile 
unor noi relații între obiecte și semnificațiile acestora. 
Beta-Local este o organizație non-profit din San Juan 
fondată de și pentru artiști în 2009 și dedicată susținerii și 
promovării practicilor culturale și schimbului 
transdisciplinar. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD animație, color, sunet RT, 
7:00,Ed. 5 + 2, propus de Beta Local
Piatra din Makapansgat sau piatra cu multe fețe este o 
rocă antropomorfică de mărimea unei mingi de baseball, 
găsită în 1925 în Valea Makapansgat, Africa de Sud. Este 
prima încadrată de cercetători în categoria obiectelor 
naturale fără nicio modificare, care au fost îndepărtate din 
contextul lor original de către agentul uman (eng. 
Manuport). Linares folosește circumstanța găsirii pietrei 
pentru a spune povestea altui fenomen, considerat de 
către artiști sursa și rațiunea a tot ce înseamnă ceva pentru 
specia noastră – Pareidolia.
https://www.on-curating.org/issue-25-reader/an-interview
-with-beta-local.html#.YZPUnxpBxPZ 

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sunet, 8:00
Point de vue se derulează la Pont Marie în vara anului 
2021, un loc generos pentru observarea vieții de zi cu zi a 
Parisului. Filmul selectează și amestecă evenimente 
surprinse cu camera video, din diferite momente ale zilei 
și unghiuri diferite – etajul al doilea al Cité Internationale 
des Arts, podul și subteranul, înfățișând semi-maratonul 
din Paris, swing-ul de duminică, metroul și multe alte 
cadre. Lucrarea video face parte din cercetarea artistică 
Window Landscape, începută în perioada de izolare din 
primăvara anului 2020 și analizează diversele teme și 
tehnici legate de prima fotografie, Point de vue du Gras, 
1826, de Joseph Nicéphore Niépce, principiul camerei 
obscure, Alegoria peșterii lui Platon, noua inovație 
arhitecturală din sticlă a timpului recent, tehnicile de 
producție de la Hollywood sau sistemul de supraveghere 
urbană de astăzi, în paralel cu extinderea spațiului 
domestic din perioada de izolare a pandemiei. Practica 
artistică a Oliviei Mihălțianu implică proiecte mixed-media 
și este orientată spre procese  care cuprind video, film, 
fotografie, realizarea de obiecte, instalații și performance. 
Munca ei urmărește diverse aspecte vizuale legate de 
identitatea personală și de viața socială în diferite culturi, 
situații politice și economice, într-un context global și 
local.
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/olivia-mihaltianu/ 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, propus de Instituto De Visión
În practica sa, Modiano reflectează la contextul cultural și 
politic al timpurilor, creând structuri și forme geometrice 
care amintesc de arhitectura pre-colonialistă și de 
modelele geometrice găsite în natură. “A Culture 
Disappears” a fost prima lucrare în care artista a prezentat 
fotografii, o înregistrare secvențială a unei serii de 
cincisprezece piramide din nisip, pe care valurile le spală 
până se năruie, lăsând în urma lor nimic în afară de culorile 
steagului Columbiei. „Strămoșii culturali ai Americii Latine 
sunt anihilați de influențe străine", își nota ea într-unul 
dintre caiete.
https://www.saramodiano.org/ 
https://hammer.ucla.edu/radical-women/artists/sara-modi
ano 

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, propus de Crater Invertido
“La noche (no) es muda (Noaptea (nu) este mută)” poartă 
privitorul într-o călătorie în care un personaj straniu 
hoinărește, așteptând noaptea. Cadrele cu pădurea de un 
verde intens din San Pedro de Jocotipac, Oaxaca 
întâlnesc peisajele industriale din Colonia Vallejo din 
Mexico City, generând un climat oniric care distorsionează 
concepția despre timp și spațiu, climat unde granițele 
capitalismului se confruntă cu limitele naturii.
https://eriktlaseca.carbonmade.com/ 
https://www.allofusprojects.com/erik-tlaseca 

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video, audio, 4:10, propus de Lodos
The Ghoul (Strigoiul) se dezvoltă pornind de la tezele 
conform cărora monștrii din filmele horror 
ante-nouăzeciste reprezintă reprimații și temuții, evoluția 
și fortificarea identității queer împotriva rânduirii 
(hetero)normative. Monstrul performează pentru show, 
dar oferă și o recunoaștere a deosebirii și plăcere în 
noțiunile timpurii ale grotescului.
https://artviewer.org/lewis-teague-wright-at-gianni-manha
ttan/
https://www.artforum.com/interviews/lewis-teague-wright
-discusses-his-project-space-lock-up-international-62945 
https://www.moussemagazine.it/magazine/lewis-teague-w
right-urchin-lodos-mexico-city-2017/



ENGLISH

Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, proposed by Instituto De Visión
Arocha can be seen as the first in the arts history 
ofColombia who generated new aesthetic panoramas that 
opened the door to conceptual practices and avant-garde 
proposals in regard to the moving image.
He uses both terror and humour to talk about the colonial 
structures that still survive and coexist in different 
cultures. Through their union, a society emerges, and is 
charged with the complexes and idiosyncrasies that affect 
and mark his daily life. He has constructed a body of work 
that is characterized by homoerotic content, social 
critique, irony, the seduction of the monstrous, and the 
dissociation of the image through technical and 
conceptual experimentation.

Alisa
Dan Basu, 2021
Installation: 5 drawings, A4 (ink on paper), 
video, sound, 16:17
The installation is composed of a series of 5 drawings and 
a video, in which the color red is dominant. The camera 
makes a thorough observation, an intimate and fragile 
one, of a certain object that is merely suggested through 
details and human closeness. We understand, from the 
camera movements, that the artist is relating to this 
object as he would relate to a friend, a companion, and its 
red, shiny surface becomes a secret language, much like 
the one in the accompanying drawings. Dan Basu’s 
practice (b. 1983, Iași, lives and works in Bucharest) is a 
meditative one, regardless of the chosen medium - video, 
installation, photography and drawing - which primarily 
observes and explores internal changes, and then the 
ones around. Dan is interested in the artistic process, in 
the way in which ideas get material manifestations and 
how this process can be guided and encouraged. 

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
For the 11th Gwangju Biennale
“Permanent Holidays'' is a film that takes place in spots 
around Gwangju that have a special relevance for the 
memory of the 5.18 uprising. Making its debut as actors, 
the full-body masks that sprout from our collective 
drawings consisted of: The ghost banner, Lava Plastic 
Bag, the Baton, the Nose and the FaceLess, characters 

that finally won the ticket to participate in the 
Biennale.These costumes are presented as a form to 
activate the drawings-as-bodies in the streets of Gwangju, 
as it was a response to the question of how to engage our 
images politically both with the representation of struggle 
but also with both contexts, using humour as a “double 
edged” strategy.

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Full HD video, sound, 11:48
(...) Series of repetitive gestures, a chronology that flows 
in folds and resistance spaces where a substitute for the 
self is searching for its status are elements delineating a 
conceptual universe where the mystery of things is 
protected. In order to substitute the body, which the artist 
perceives it to be more of a lost body rather than an 
absent one, Adelina Ivan emphasized the contact 
between geometry and space, seen as a secret code of 
communication and understanding. Therefore, the 
two-dimensional objects are unfolded in space and 
recreated, the materials and the fabric retrieve the 
memory of the body and take on the role of preserving 
memory. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (b. 1971 Bucharest, Romania) works with 
different media, from video to textile installations and 
drawing, examining structures and geometries in a quest 
for the composition and disintegration of matter. Her 
practice is grounded in a social and cultural critique of the 
conventions that have distorted an otherwise 
all-encompassing realm of possibilities of enacting 
femininity.
http://adelinaivan.ro/ 
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/adelina-ivan/ 

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video and audio, 05:46, proposed by Lodos
The video tells the story of the protagonists' encounter 
with a beam of light, a star. The video is narrated in a 
made up language, phonetically similar to an anglo 
dialect.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) Lives and works in 
Mexico City. Working in painting, sculpture, and video, he 
remixes mesoamerican and colonial symbols with 
contemporary tropes and a cartoon-like spirit to 
re-envision the cosmos.
https://artviewer.org/samuel-guerrero-at-lodos/
https://www.artforum.com/picks/samuel-guerrero-85308
https://purple.fr/magazine/none/samuel-guerrero/

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
3D animation, 06:22, proposed by Piedras
"From satellite consciousness to satellital knowledge" is a 
3D animation starring a group of humanized animal 
characters (monkeys, rabbits, bears, mice) who migrate, 
transported by boat which at times is also a white swan. 
The piece unfolds through historical and edificial 
references to the Hotel of the Immigrants, an emblematic 
building, a mixture of hospital, school and hotel, which 
served as accommodation for immigrants arriving from 
Europe between wars. Echoes of these temporal and 
cultural references guide the articulated plot of characters 
from fables and children's stories through moments of 
aspirational optimism, restlessness and uncertainty.
Mónica Heller (b.1975, Buenos Aires) develops, through 
drawing, painting and 2D / 3D animation a web of dense 
narratives that are mediated by characters and 
anthropomorphic objects, in strong relation to the 
symbolic surrounding world.

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Colour, Sound, HD video, 53:00, Edition of 5 + 2 AP
proposed by Beta Local
Credits: post production Fabián Wilkins, sound mix Fabián 
Wilkins, commissioned by Beta Local 
For Linares, the stick is an ancient example of the moment 
in which an object, such as a branch or bone, ceased to 
be what it inherently was and became an instrument with 
transformed meaning and purpose. As such, the author 
considers the stick to be an archetype of a “thing” – a 
vessel devoid of connotation, that anticipates signification 
through utility.
Michael Linares (b. 1979, Bayamón, PR) uses a wide range 
of styles and mediums to review and challenge the 
possibilities of new relationships between things and their 
meanings. Beta-Local is a San Juan based non-profit 
organization founded in 2009 by and for artists, and 
dedicated to supporting and promoting cultural practices 
and transdisciplinary knowledge exchange. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD Animation. Color. Sound RT | 
7:00 mins Ed. 5 + 2
proposed by Beta Local
The Makapansgat Pebble, also known as the ‘pebble of 
many faces’ is an anthropomorphic stone, the size of a 
baseball, found in 1925 on the Makapansgat Valley, 
located in South Africa. The aforementioned pebble is the 
first of what scientists have defined as a Manuport. 
Technically, a Manuport is a natural object with no 
alteration whatsoever, that has been removed from its 
original context by human agency. Linares uses the 
circumstances of the Makapansgat finding, to tell the 
story of another phenomenon, one that is considered by 
the artist to be the reason and origin, of everything that 
means anything for our species, Pareidolia.

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sound, 8:00
Point de vue is set at Pont Marie in the summer of 2021, a 
generous spot for observation of everyday city life in 
Paris. The film selects and reshuffles events captured on 
video camera, from different times of the day and various 
angles, such as the 2nd floor of Cité internationale des 
arts, the bridge and in the underground, depicting the 
Semi-Marathon de Paris, the Sunday swing dancing, the 
Métro, and many other scenery. The video work is part of 
the Window Landscape artistic research, started during 
the lockdown of spring 2020. It takes a look at different 
topics and techniques related to the first photograph, 
Point de vue du Gras, 1826, by Joseph Nicéphore 
Niépce, the principle of the camera obscura, Plato’s Cave 
Allegory, the new glass architectural innovation of the 
recent time, Hollywood production techniques, or today's 
urban surveillance system, in parallel with the extension of 
the domestic space since the lockdown period of the 
Corona Pandemic.
Olivia Mihălţianu’s artistic practice is related to 
cross-media and process-oriented projects involving 
video, film, photography, object-making, installation and 
performance. Her work is following various visual aspects 
related to personal identity and social life in different 
cultures, political and economic situations, in a global and 
local context.
https://www.artforum.com/picks/jonah-goldman-kay-on-ol
ivia-mihaltianu-81420 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, proposed by Instituto De Visión
In her practice, Modiano reflects on the political and 
cultural context of the time, creating structures and 
geometric shapes related to pre-colonial architecture and 
the essential geometrical patterns present in nature. A 
Culture Disappears was the first time the artist presented 
photographs, a sequential recording of a series of fifteen 
pyramids made of sand beach, which waves washed over 
until they fell apart, then destroyed and finally 
disappeared them, leaving in their wake nothing but the 
colours of Colombia’s national flag. “The cultural 
ancestors of Latin America are wiped out by foreign 
influences”, she wrote at the time in one of her 
notebooks.

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, proposed by Crater 
Invertido
In Erik Tiaseca's “La noche (no) es muda (The night is (not) 
mute)” (2018-2020) takes us on a journey where we see a 
strange figure wandering around, waiting for the night. In 
the work, intense green forest landscapes of San Pedro 
de Jocotipac, Oaxaca confront the gray industrial 
landscapes of Colonia Vallejo in Mexico City, generating a 
dreamlike climate that distorts our conception of space 
and time, where the frontiers of capitalism confront the 
limits of nature.

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video and audio, 4:10, proposed by Lodos
The Ghoul expands upon theories that the monsters of 
pre-90’s horror are the closeted and feared, progression 
and empowerment of queer identity against the 
(hetero)normative establishment. The Monster performs 
for spectacle, but also offers acknowledgment of 
difference, and delight in the early notions of the 
grotesque.
Lewis Teague Wright (b. 1987 in London, UK) lives and 
works in London. Since 2015, he has been running Lock 
Up International, a transient project space that houses 
itself in storage units worldwide.

ROMÂNĂ

Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, propus de Instituto De Visión
Arocha poate fi considerat în istoria artei columbiene 
primul care a inițiat noi panorame estetice, deschizând 
calea practicilor conceptuale și propunerilor de avangardă 
în ceea ce privește imaginea în mișcare. El apelează la 
groază și umor ca să vorbească despre structurile 
coloniale care încă supraviețuiesc și coexistă în diverse 
culturi. Prin această uniune apare o societate încărcată de 
complexele și idiosincraziile care îi afectează autorului 
viața de zi cu zi. Munca sa este caracterizată prin conținut 
homoerotic, critică socială, ironie, seducția grotescului și 
disocierea imaginii prin experimentare tehnică și 
conceptuală.

Alisa
Dan Basu, 2021
Instalație: 5 desene A4 (tuș pe hârtie), video, sunet, 16:17
Instalația este compusă dintr-o serie de 5 desene si un 
video, în care elementul dominant este culoarea roșie. 
Camera face o observație atentă și minuțioasă, intimă și 
fragilă a unui obiect sugerat doar prin detalii, printr-o 
apropiere umană. Înțelegem din mișcările camerei că 
artistul se raportează față de acest obiect ca și față de un 
prieten, un companion, iar suprafața roșie, lucioasă, 
devine un limbaj criptat, asemănător celui din desenele 
alăturate. Practica lui Dan Basu (n. 1983, Iași, locuiește și 
lucrează în București) este una meditativă, indiferent de 
mediul ales - artă video, instalaţii, fotografie și desen, care 
observă și explorează în primul rând schimbări interioare, 
și apoi pe cele din jur. Dan e interesat de procesul artistic, 
de modul în care ideile ajung sa se manifeste la nivel 
material şi de cum acest proces poate fi ghidat şi 
încurajat.

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
Pentru Bienala Gwangju 11, 30:00
Filmul se desfășoară în diverse locuri din Gwangju ce 
prezintă o importanță deosebită pentru revoltele din mai 
1980. Debutând ca actori, măștile full-body sunt o 
materializare a desenelor colective și constau în: The 
Ghost Banner, Lava Plastic Bag, the Baton, the Nose și the 
FaceLess – personaje care, în cele din urmă, au câștigat un 

loc la Bienală. Aceste costume sunt prezentate ca o formă 
de activare a desenelor-corpuri pe străzile din Gwangju, 
fiind un răspuns la găsirea unei modalități de a angaja 
politic imaginile, atât prin reprezentarea luptei, dar și 
folosind umorul, ca o strategie cu două tăișuri.
https://www.afterall.org/article/cooperativa-cr_ter-invertid
o_a-binding-latency 

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Video, sunet, 11:48
(...) Pentru a substitui corpul, care în percepția artistei este 
mai degrabă un corp pierdut decât un corp absent, 
Adelina Ivan a accentuat contactul dintre geometrie și 
spațiu, percepută ca un cod secret de comunicare și 
înțelegere. Forța și fragilitatea sunt puse în echilibru, 
expunere și protecție, tranziție și permanență, ilustrând 
ideea de ritm și mișcare repetitivă, dar și timpul care se 
prelungește și se reflectă în gesturi și materiale. În acest 
teritoriu al prezenței și absenței, se produce o conjuncție 
între spațiu și obiect, moment în care cele două 
coordonate se întrepătrund și se confundă, după principiul 
cristalizării, generând ceea ce este cunoscut sub numele 
de Punktraum [spațiul punct] – un model matematic al 
spațiului locuirii, al afinităților și legăturilor sensibile dintre 
liniile directoare care au dus la formarea acestei structuri 
stabile. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (n. 1971 București, România) lucrează cu 
diferite medii, de la video la instalații textile și desen, 
examinând structuri și geometrii într-o căutare artistică a 
compunerii și a dezintegrarii materiei. Practica ei se 
bazează pe o critică socială și culturală a convențiilor care 
au distorsionat un tărâm atotcuprinzător al posibilităților 
de a ne imagina feminitatea.

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video, audio, 05:46, propus de Lodos
Lucrarea descrie întâlnirea protagonistului cu o rază de 
lumină, o stea. Este narat într-o limbă inventată, similară 
fonetic cu engleza veche.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) trăiește și lucrează în 
Mexico City. Lucrează cu pictură, sculptură și video, pe 
care le folosește pentru a remixa simboluri coloniale și 
mesoamericane cu metafore contemporane prin care își 
re-imaginează lumea. 

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
animație 3D, 06:22, propus de Piedras
Lucrarea aduce în prim-plan un grup de personaje 
antropomorfizate (maimuțe, iepuri, urși, șoareci) care 
emigrează, fiind transportați de o barcă ce se preschimbă 
uneori într-o lebădă albă. Animația se derulează 
conectând referințe istorice și arhitecturale despre Hotelul 
Imigranților, o clădire emblematică ce a fost simultan 
spital, școală și hotel, folosită de imigranții care ajungeau 
în Buenos Aires din Europa interbelică. Fragmente din 
aceste referințe temporale și culturale ghidează intriga 
articulată a personajelor din fabule și basme prin 
momente de optimism, neliniște și incertitudine.
Mónica Heller (n.1975, Buenos Aires) dezvoltă, prin 
desen, pictură, animații 2D și 3D o rețea de narațiuni 
dense mediate de personaje și obiecte antropomorfe, în 
strânsă relație cu lumea simbolică înconjurătoare.
http://piedrasgaleria.com/artista/monica-heller/ 

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Color, sunet, HD, ediție de 5 + 2 AP, 53:00, propus de 
Beta Local
Credite: postproducție Fabián Wilkins, sunet Fabián 
Wilkins, comisionat de Beta Local 
Pentru Linares, bățul este un străvechi exemplu pentru 
momentul în care un obiect, cum ar fi o creangă sau un 
os, a încetat să mai fie ceea ce reprezenta inerent, pentru 
a deveni un instrument ale cărui semnificație și destinație 
sunt transformate. Ca atare, autorul se referă la băț ca la 
arhetipul unui „lucru” – un vas lipsit de conotație, care 
anticipează semnificația prin utilitate.
Michael Linares (n. 1979, Bayamón, PR) folosește o gamă 
largă de medii pentru a revizita și a provoca posibilitățile 
unor noi relații între obiecte și semnificațiile acestora. 
Beta-Local este o organizație non-profit din San Juan 
fondată de și pentru artiști în 2009 și dedicată susținerii și 
promovării practicilor culturale și schimbului 
transdisciplinar. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD animație, color, sunet RT, 
7:00,Ed. 5 + 2, propus de Beta Local
Piatra din Makapansgat sau piatra cu multe fețe este o 
rocă antropomorfică de mărimea unei mingi de baseball, 
găsită în 1925 în Valea Makapansgat, Africa de Sud. Este 
prima încadrată de cercetători în categoria obiectelor 
naturale fără nicio modificare, care au fost îndepărtate din 
contextul lor original de către agentul uman (eng. 
Manuport). Linares folosește circumstanța găsirii pietrei 
pentru a spune povestea altui fenomen, considerat de 
către artiști sursa și rațiunea a tot ce înseamnă ceva pentru 
specia noastră – Pareidolia.
https://www.on-curating.org/issue-25-reader/an-interview
-with-beta-local.html#.YZPUnxpBxPZ 

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sunet, 8:00
Point de vue se derulează la Pont Marie în vara anului 
2021, un loc generos pentru observarea vieții de zi cu zi a 
Parisului. Filmul selectează și amestecă evenimente 
surprinse cu camera video, din diferite momente ale zilei 
și unghiuri diferite – etajul al doilea al Cité Internationale 
des Arts, podul și subteranul, înfățișând semi-maratonul 
din Paris, swing-ul de duminică, metroul și multe alte 
cadre. Lucrarea video face parte din cercetarea artistică 
Window Landscape, începută în perioada de izolare din 
primăvara anului 2020 și analizează diversele teme și 
tehnici legate de prima fotografie, Point de vue du Gras, 
1826, de Joseph Nicéphore Niépce, principiul camerei 
obscure, Alegoria peșterii lui Platon, noua inovație 
arhitecturală din sticlă a timpului recent, tehnicile de 
producție de la Hollywood sau sistemul de supraveghere 
urbană de astăzi, în paralel cu extinderea spațiului 
domestic din perioada de izolare a pandemiei. Practica 
artistică a Oliviei Mihălțianu implică proiecte mixed-media 
și este orientată spre procese  care cuprind video, film, 
fotografie, realizarea de obiecte, instalații și performance. 
Munca ei urmărește diverse aspecte vizuale legate de 
identitatea personală și de viața socială în diferite culturi, 
situații politice și economice, într-un context global și 
local.
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/olivia-mihaltianu/ 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, propus de Instituto De Visión
În practica sa, Modiano reflectează la contextul cultural și 
politic al timpurilor, creând structuri și forme geometrice 
care amintesc de arhitectura pre-colonialistă și de 
modelele geometrice găsite în natură. “A Culture 
Disappears” a fost prima lucrare în care artista a prezentat 
fotografii, o înregistrare secvențială a unei serii de 
cincisprezece piramide din nisip, pe care valurile le spală 
până se năruie, lăsând în urma lor nimic în afară de culorile 
steagului Columbiei. „Strămoșii culturali ai Americii Latine 
sunt anihilați de influențe străine", își nota ea într-unul 
dintre caiete.
https://www.saramodiano.org/ 
https://hammer.ucla.edu/radical-women/artists/sara-modi
ano 

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, propus de Crater Invertido
“La noche (no) es muda (Noaptea (nu) este mută)” poartă 
privitorul într-o călătorie în care un personaj straniu 
hoinărește, așteptând noaptea. Cadrele cu pădurea de un 
verde intens din San Pedro de Jocotipac, Oaxaca 
întâlnesc peisajele industriale din Colonia Vallejo din 
Mexico City, generând un climat oniric care distorsionează 
concepția despre timp și spațiu, climat unde granițele 
capitalismului se confruntă cu limitele naturii.
https://eriktlaseca.carbonmade.com/ 
https://www.allofusprojects.com/erik-tlaseca 

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video, audio, 4:10, propus de Lodos
The Ghoul (Strigoiul) se dezvoltă pornind de la tezele 
conform cărora monștrii din filmele horror 
ante-nouăzeciste reprezintă reprimații și temuții, evoluția 
și fortificarea identității queer împotriva rânduirii 
(hetero)normative. Monstrul performează pentru show, 
dar oferă și o recunoaștere a deosebirii și plăcere în 
noțiunile timpurii ale grotescului.
https://artviewer.org/lewis-teague-wright-at-gianni-manha
ttan/
https://www.artforum.com/interviews/lewis-teague-wright
-discusses-his-project-space-lock-up-international-62945 
https://www.moussemagazine.it/magazine/lewis-teague-w
right-urchin-lodos-mexico-city-2017/



ENGLISH

Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, proposed by Instituto De Visión
Arocha can be seen as the first in the arts history 
ofColombia who generated new aesthetic panoramas that 
opened the door to conceptual practices and avant-garde 
proposals in regard to the moving image.
He uses both terror and humour to talk about the colonial 
structures that still survive and coexist in different 
cultures. Through their union, a society emerges, and is 
charged with the complexes and idiosyncrasies that affect 
and mark his daily life. He has constructed a body of work 
that is characterized by homoerotic content, social 
critique, irony, the seduction of the monstrous, and the 
dissociation of the image through technical and 
conceptual experimentation.

Alisa
Dan Basu, 2021
Installation: 5 drawings, A4 (ink on paper), 
video, sound, 16:17
The installation is composed of a series of 5 drawings and 
a video, in which the color red is dominant. The camera 
makes a thorough observation, an intimate and fragile 
one, of a certain object that is merely suggested through 
details and human closeness. We understand, from the 
camera movements, that the artist is relating to this 
object as he would relate to a friend, a companion, and its 
red, shiny surface becomes a secret language, much like 
the one in the accompanying drawings. Dan Basu’s 
practice (b. 1983, Iași, lives and works in Bucharest) is a 
meditative one, regardless of the chosen medium - video, 
installation, photography and drawing - which primarily 
observes and explores internal changes, and then the 
ones around. Dan is interested in the artistic process, in 
the way in which ideas get material manifestations and 
how this process can be guided and encouraged. 

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
For the 11th Gwangju Biennale
“Permanent Holidays'' is a film that takes place in spots 
around Gwangju that have a special relevance for the 
memory of the 5.18 uprising. Making its debut as actors, 
the full-body masks that sprout from our collective 
drawings consisted of: The ghost banner, Lava Plastic 
Bag, the Baton, the Nose and the FaceLess, characters 

that finally won the ticket to participate in the 
Biennale.These costumes are presented as a form to 
activate the drawings-as-bodies in the streets of Gwangju, 
as it was a response to the question of how to engage our 
images politically both with the representation of struggle 
but also with both contexts, using humour as a “double 
edged” strategy.

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Full HD video, sound, 11:48
(...) Series of repetitive gestures, a chronology that flows 
in folds and resistance spaces where a substitute for the 
self is searching for its status are elements delineating a 
conceptual universe where the mystery of things is 
protected. In order to substitute the body, which the artist 
perceives it to be more of a lost body rather than an 
absent one, Adelina Ivan emphasized the contact 
between geometry and space, seen as a secret code of 
communication and understanding. Therefore, the 
two-dimensional objects are unfolded in space and 
recreated, the materials and the fabric retrieve the 
memory of the body and take on the role of preserving 
memory. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (b. 1971 Bucharest, Romania) works with 
different media, from video to textile installations and 
drawing, examining structures and geometries in a quest 
for the composition and disintegration of matter. Her 
practice is grounded in a social and cultural critique of the 
conventions that have distorted an otherwise 
all-encompassing realm of possibilities of enacting 
femininity.
http://adelinaivan.ro/ 
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/adelina-ivan/ 

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video and audio, 05:46, proposed by Lodos
The video tells the story of the protagonists' encounter 
with a beam of light, a star. The video is narrated in a 
made up language, phonetically similar to an anglo 
dialect.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) Lives and works in 
Mexico City. Working in painting, sculpture, and video, he 
remixes mesoamerican and colonial symbols with 
contemporary tropes and a cartoon-like spirit to 
re-envision the cosmos.
https://artviewer.org/samuel-guerrero-at-lodos/
https://www.artforum.com/picks/samuel-guerrero-85308
https://purple.fr/magazine/none/samuel-guerrero/

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
3D animation, 06:22, proposed by Piedras
"From satellite consciousness to satellital knowledge" is a 
3D animation starring a group of humanized animal 
characters (monkeys, rabbits, bears, mice) who migrate, 
transported by boat which at times is also a white swan. 
The piece unfolds through historical and edificial 
references to the Hotel of the Immigrants, an emblematic 
building, a mixture of hospital, school and hotel, which 
served as accommodation for immigrants arriving from 
Europe between wars. Echoes of these temporal and 
cultural references guide the articulated plot of characters 
from fables and children's stories through moments of 
aspirational optimism, restlessness and uncertainty.
Mónica Heller (b.1975, Buenos Aires) develops, through 
drawing, painting and 2D / 3D animation a web of dense 
narratives that are mediated by characters and 
anthropomorphic objects, in strong relation to the 
symbolic surrounding world.

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Colour, Sound, HD video, 53:00, Edition of 5 + 2 AP
proposed by Beta Local
Credits: post production Fabián Wilkins, sound mix Fabián 
Wilkins, commissioned by Beta Local 
For Linares, the stick is an ancient example of the moment 
in which an object, such as a branch or bone, ceased to 
be what it inherently was and became an instrument with 
transformed meaning and purpose. As such, the author 
considers the stick to be an archetype of a “thing” – a 
vessel devoid of connotation, that anticipates signification 
through utility.
Michael Linares (b. 1979, Bayamón, PR) uses a wide range 
of styles and mediums to review and challenge the 
possibilities of new relationships between things and their 
meanings. Beta-Local is a San Juan based non-profit 
organization founded in 2009 by and for artists, and 
dedicated to supporting and promoting cultural practices 
and transdisciplinary knowledge exchange. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD Animation. Color. Sound RT | 
7:00 mins Ed. 5 + 2
proposed by Beta Local
The Makapansgat Pebble, also known as the ‘pebble of 
many faces’ is an anthropomorphic stone, the size of a 
baseball, found in 1925 on the Makapansgat Valley, 
located in South Africa. The aforementioned pebble is the 
first of what scientists have defined as a Manuport. 
Technically, a Manuport is a natural object with no 
alteration whatsoever, that has been removed from its 
original context by human agency. Linares uses the 
circumstances of the Makapansgat finding, to tell the 
story of another phenomenon, one that is considered by 
the artist to be the reason and origin, of everything that 
means anything for our species, Pareidolia.

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sound, 8:00
Point de vue is set at Pont Marie in the summer of 2021, a 
generous spot for observation of everyday city life in 
Paris. The film selects and reshuffles events captured on 
video camera, from different times of the day and various 
angles, such as the 2nd floor of Cité internationale des 
arts, the bridge and in the underground, depicting the 
Semi-Marathon de Paris, the Sunday swing dancing, the 
Métro, and many other scenery. The video work is part of 
the Window Landscape artistic research, started during 
the lockdown of spring 2020. It takes a look at different 
topics and techniques related to the first photograph, 
Point de vue du Gras, 1826, by Joseph Nicéphore 
Niépce, the principle of the camera obscura, Plato’s Cave 
Allegory, the new glass architectural innovation of the 
recent time, Hollywood production techniques, or today's 
urban surveillance system, in parallel with the extension of 
the domestic space since the lockdown period of the 
Corona Pandemic.
Olivia Mihălţianu’s artistic practice is related to 
cross-media and process-oriented projects involving 
video, film, photography, object-making, installation and 
performance. Her work is following various visual aspects 
related to personal identity and social life in different 
cultures, political and economic situations, in a global and 
local context.
https://www.artforum.com/picks/jonah-goldman-kay-on-ol
ivia-mihaltianu-81420 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, proposed by Instituto De Visión
In her practice, Modiano reflects on the political and 
cultural context of the time, creating structures and 
geometric shapes related to pre-colonial architecture and 
the essential geometrical patterns present in nature. A 
Culture Disappears was the first time the artist presented 
photographs, a sequential recording of a series of fifteen 
pyramids made of sand beach, which waves washed over 
until they fell apart, then destroyed and finally 
disappeared them, leaving in their wake nothing but the 
colours of Colombia’s national flag. “The cultural 
ancestors of Latin America are wiped out by foreign 
influences”, she wrote at the time in one of her 
notebooks.

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, proposed by Crater 
Invertido
In Erik Tiaseca's “La noche (no) es muda (The night is (not) 
mute)” (2018-2020) takes us on a journey where we see a 
strange figure wandering around, waiting for the night. In 
the work, intense green forest landscapes of San Pedro 
de Jocotipac, Oaxaca confront the gray industrial 
landscapes of Colonia Vallejo in Mexico City, generating a 
dreamlike climate that distorts our conception of space 
and time, where the frontiers of capitalism confront the 
limits of nature.

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video and audio, 4:10, proposed by Lodos
The Ghoul expands upon theories that the monsters of 
pre-90’s horror are the closeted and feared, progression 
and empowerment of queer identity against the 
(hetero)normative establishment. The Monster performs 
for spectacle, but also offers acknowledgment of 
difference, and delight in the early notions of the 
grotesque.
Lewis Teague Wright (b. 1987 in London, UK) lives and 
works in London. Since 2015, he has been running Lock 
Up International, a transient project space that houses 
itself in storage units worldwide.

ROMÂNĂ

Hoy Feliza
Luis Ernesto Arocha, 1996
03:22, propus de Instituto De Visión
Arocha poate fi considerat în istoria artei columbiene 
primul care a inițiat noi panorame estetice, deschizând 
calea practicilor conceptuale și propunerilor de avangardă 
în ceea ce privește imaginea în mișcare. El apelează la 
groază și umor ca să vorbească despre structurile 
coloniale care încă supraviețuiesc și coexistă în diverse 
culturi. Prin această uniune apare o societate încărcată de 
complexele și idiosincraziile care îi afectează autorului 
viața de zi cu zi. Munca sa este caracterizată prin conținut 
homoerotic, critică socială, ironie, seducția grotescului și 
disocierea imaginii prin experimentare tehnică și 
conceptuală.

Alisa
Dan Basu, 2021
Instalație: 5 desene A4 (tuș pe hârtie), video, sunet, 16:17
Instalația este compusă dintr-o serie de 5 desene si un 
video, în care elementul dominant este culoarea roșie. 
Camera face o observație atentă și minuțioasă, intimă și 
fragilă a unui obiect sugerat doar prin detalii, printr-o 
apropiere umană. Înțelegem din mișcările camerei că 
artistul se raportează față de acest obiect ca și față de un 
prieten, un companion, iar suprafața roșie, lucioasă, 
devine un limbaj criptat, asemănător celui din desenele 
alăturate. Practica lui Dan Basu (n. 1983, Iași, locuiește și 
lucrează în București) este una meditativă, indiferent de 
mediul ales - artă video, instalaţii, fotografie și desen, care 
observă și explorează în primul rând schimbări interioare, 
și apoi pe cele din jur. Dan e interesat de procesul artistic, 
de modul în care ideile ajung sa se manifeste la nivel 
material şi de cum acest proces poate fi ghidat şi 
încurajat.

Permanent Holidays. How come some leave and others 
stay behind?
Cooperativa Crater Invertido, 2016-2018
Pentru Bienala Gwangju 11, 30:00
Filmul se desfășoară în diverse locuri din Gwangju ce 
prezintă o importanță deosebită pentru revoltele din mai 
1980. Debutând ca actori, măștile full-body sunt o 
materializare a desenelor colective și constau în: The 
Ghost Banner, Lava Plastic Bag, the Baton, the Nose și the 
FaceLess – personaje care, în cele din urmă, au câștigat un 

loc la Bienală. Aceste costume sunt prezentate ca o formă 
de activare a desenelor-corpuri pe străzile din Gwangju, 
fiind un răspuns la găsirea unei modalități de a angaja 
politic imaginile, atât prin reprezentarea luptei, dar și 
folosind umorul, ca o strategie cu două tăișuri.
https://www.afterall.org/article/cooperativa-cr_ter-invertid
o_a-binding-latency 

Circle Back
Adelina Ivan, 2018
Video, sunet, 11:48
(...) Pentru a substitui corpul, care în percepția artistei este 
mai degrabă un corp pierdut decât un corp absent, 
Adelina Ivan a accentuat contactul dintre geometrie și 
spațiu, percepută ca un cod secret de comunicare și 
înțelegere. Forța și fragilitatea sunt puse în echilibru, 
expunere și protecție, tranziție și permanență, ilustrând 
ideea de ritm și mișcare repetitivă, dar și timpul care se 
prelungește și se reflectă în gesturi și materiale. În acest 
teritoriu al prezenței și absenței, se produce o conjuncție 
între spațiu și obiect, moment în care cele două 
coordonate se întrepătrund și se confundă, după principiul 
cristalizării, generând ceea ce este cunoscut sub numele 
de Punktraum [spațiul punct] – un model matematic al 
spațiului locuirii, al afinităților și legăturilor sensibile dintre 
liniile directoare care au dus la formarea acestei structuri 
stabile. (...) (text: Anca Verona Mihuleț-Kim)
Adelina Ivan (n. 1971 București, România) lucrează cu 
diferite medii, de la video la instalații textile și desen, 
examinând structuri și geometrii într-o căutare artistică a 
compunerii și a dezintegrarii materiei. Practica ei se 
bazează pe o critică socială și culturală a convențiilor care 
au distorsionat un tărâm atotcuprinzător al posibilităților 
de a ne imagina feminitatea.

Destello estela
Samuel Guerrero and Gerardo López, 2021
Video, audio, 05:46, propus de Lodos
Lucrarea descrie întâlnirea protagonistului cu o rază de 
lumină, o stea. Este narat într-o limbă inventată, similară 
fonetic cu engleza veche.
Samuel Guerrero (1997, Mexico City) trăiește și lucrează în 
Mexico City. Lucrează cu pictură, sculptură și video, pe 
care le folosește pentru a remixa simboluri coloniale și 
mesoamericane cu metafore contemporane prin care își 
re-imaginează lumea. 

From satellite consciousness to satellite knowledge
Monica Heller, 2019
animație 3D, 06:22, propus de Piedras
Lucrarea aduce în prim-plan un grup de personaje 
antropomorfizate (maimuțe, iepuri, urși, șoareci) care 
emigrează, fiind transportați de o barcă ce se preschimbă 
uneori într-o lebădă albă. Animația se derulează 
conectând referințe istorice și arhitecturale despre Hotelul 
Imigranților, o clădire emblematică ce a fost simultan 
spital, școală și hotel, folosită de imigranții care ajungeau 
în Buenos Aires din Europa interbelică. Fragmente din 
aceste referințe temporale și culturale ghidează intriga 
articulată a personajelor din fabule și basme prin 
momente de optimism, neliniște și incertitudine.
Mónica Heller (n.1975, Buenos Aires) dezvoltă, prin 
desen, pictură, animații 2D și 3D o rețea de narațiuni 
dense mediate de personaje și obiecte antropomorfe, în 
strânsă relație cu lumea simbolică înconjurătoare.
http://piedrasgaleria.com/artista/monica-heller/ 

An Aleatory History of the Stick
Michael Linares, 2014
Color, sunet, HD, ediție de 5 + 2 AP, 53:00, propus de 
Beta Local
Credite: postproducție Fabián Wilkins, sunet Fabián 
Wilkins, comisionat de Beta Local 
Pentru Linares, bățul este un străvechi exemplu pentru 
momentul în care un obiect, cum ar fi o creangă sau un 
os, a încetat să mai fie ceea ce reprezenta inerent, pentru 
a deveni un instrument ale cărui semnificație și destinație 
sunt transformate. Ca atare, autorul se referă la băț ca la 
arhetipul unui „lucru” – un vas lipsit de conotație, care 
anticipează semnificația prin utilitate.
Michael Linares (n. 1979, Bayamón, PR) folosește o gamă 
largă de medii pentru a revizita și a provoca posibilitățile 
unor noi relații între obiecte și semnificațiile acestora. 
Beta-Local este o organizație non-profit din San Juan 
fondată de și pentru artiști în 2009 și dedicată susținerii și 
promovării practicilor culturale și schimbului 
transdisciplinar. 

Makanpansgat’s Way
Michael Linares, 2015 HD animație, color, sunet RT, 
7:00,Ed. 5 + 2, propus de Beta Local
Piatra din Makapansgat sau piatra cu multe fețe este o 
rocă antropomorfică de mărimea unei mingi de baseball, 
găsită în 1925 în Valea Makapansgat, Africa de Sud. Este 
prima încadrată de cercetători în categoria obiectelor 
naturale fără nicio modificare, care au fost îndepărtate din 
contextul lor original de către agentul uman (eng. 
Manuport). Linares folosește circumstanța găsirii pietrei 
pentru a spune povestea altui fenomen, considerat de 
către artiști sursa și rațiunea a tot ce înseamnă ceva pentru 
specia noastră – Pareidolia.
https://www.on-curating.org/issue-25-reader/an-interview
-with-beta-local.html#.YZPUnxpBxPZ 

Point de vue du Pont Marie 
Olivia Mihălțianu, 2021
4K video, color, sunet, 8:00
Point de vue se derulează la Pont Marie în vara anului 
2021, un loc generos pentru observarea vieții de zi cu zi a 
Parisului. Filmul selectează și amestecă evenimente 
surprinse cu camera video, din diferite momente ale zilei 
și unghiuri diferite – etajul al doilea al Cité Internationale 
des Arts, podul și subteranul, înfățișând semi-maratonul 
din Paris, swing-ul de duminică, metroul și multe alte 
cadre. Lucrarea video face parte din cercetarea artistică 
Window Landscape, începută în perioada de izolare din 
primăvara anului 2020 și analizează diversele teme și 
tehnici legate de prima fotografie, Point de vue du Gras, 
1826, de Joseph Nicéphore Niépce, principiul camerei 
obscure, Alegoria peșterii lui Platon, noua inovație 
arhitecturală din sticlă a timpului recent, tehnicile de 
producție de la Hollywood sau sistemul de supraveghere 
urbană de astăzi, în paralel cu extinderea spațiului 
domestic din perioada de izolare a pandemiei. Practica 
artistică a Oliviei Mihălțianu implică proiecte mixed-media 
și este orientată spre procese  care cuprind video, film, 
fotografie, realizarea de obiecte, instalații și performance. 
Munca ei urmărește diverse aspecte vizuale legate de 
identitatea personală și de viața socială în diferite culturi, 
situații politice și economice, într-un context global și 
local.
https://ancapoterasu.com/gallery-artists/olivia-mihaltianu/ 

Esaparece una cultura
Sara Modiano, 1981
06:52, propus de Instituto De Visión
În practica sa, Modiano reflectează la contextul cultural și 
politic al timpurilor, creând structuri și forme geometrice 
care amintesc de arhitectura pre-colonialistă și de 
modelele geometrice găsite în natură. “A Culture 
Disappears” a fost prima lucrare în care artista a prezentat 
fotografii, o înregistrare secvențială a unei serii de 
cincisprezece piramide din nisip, pe care valurile le spală 
până se năruie, lăsând în urma lor nimic în afară de culorile 
steagului Columbiei. „Strămoșii culturali ai Americii Latine 
sunt anihilați de influențe străine", își nota ea într-unul 
dintre caiete.
https://www.saramodiano.org/ 
https://hammer.ucla.edu/radical-women/artists/sara-modi
ano 

La noche (no) es muda
Erik Tlaseca, 2018-2020,10:21, propus de Crater Invertido
“La noche (no) es muda (Noaptea (nu) este mută)” poartă 
privitorul într-o călătorie în care un personaj straniu 
hoinărește, așteptând noaptea. Cadrele cu pădurea de un 
verde intens din San Pedro de Jocotipac, Oaxaca 
întâlnesc peisajele industriale din Colonia Vallejo din 
Mexico City, generând un climat oniric care distorsionează 
concepția despre timp și spațiu, climat unde granițele 
capitalismului se confruntă cu limitele naturii.
https://eriktlaseca.carbonmade.com/ 
https://www.allofusprojects.com/erik-tlaseca 

The Ghoul
Lewis Teague Wright, 2019
Video, audio, 4:10, propus de Lodos
The Ghoul (Strigoiul) se dezvoltă pornind de la tezele 
conform cărora monștrii din filmele horror 
ante-nouăzeciste reprezintă reprimații și temuții, evoluția 
și fortificarea identității queer împotriva rânduirii 
(hetero)normative. Monstrul performează pentru show, 
dar oferă și o recunoaștere a deosebirii și plăcere în 
noțiunile timpurii ale grotescului.
https://artviewer.org/lewis-teague-wright-at-gianni-manha
ttan/
https://www.artforum.com/interviews/lewis-teague-wright
-discusses-his-project-space-lock-up-international-62945 
https://www.moussemagazine.it/magazine/lewis-teague-w
right-urchin-lodos-mexico-city-2017/


