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La nova sala d’exposicions Espai Ubú obre les portes al públic el proper dia 19 de 

novembre amb la presentació, per primera vegada a Barcelona, de l’obra de l’artista 

francesa Anne-Marie Cornu, dins del marc de l’Off Loop´04. Anne-Marie Cornu 

(Poitiers, 1961) va cursar estudis de cinematografia i audiovisuals a l’École Nationale 

Louis Lumière i a l’Université de Paris Sorbonne Nouvelle. És cofundadora del 

laboratori de cinema experimental L´Abominable i membre del grup de investigació 

Atelier 110, que reuneix artistes i arquitectes. Des de 1993, ha realitzat nombroses 

instal•lacions a França i a Europa. 

 

Cornu utilitza la llum com una pulsació en què la percepció va intrínsicament lligada al 

seu recorregut espaial i temporal. Les seves investigacions dins del camp del cinema 

experimental l’han portada a utilitzar el dispositiu cinematogràfic a la seva dimensió 

escultural. En el seu intent de materialitzar la temporalitat en l’espai expositiu, l’artista 

treballa amb diferents mitjans, alhora que col•labora amb altres pràctiques artístiques i 

arquitectòniques. 

 

A la seva exposició a l’Espai Ubú, Cornu realitzarà una intervenció titulada 

Perspectiva 5. Aquesta obra forma part de la sèrie del mateix nom que l’artista està 

desenvolupant des de l’any 2000 en diversos espais de França i d’Europa. En 

cadascuna d’aquestes instal•lacions, s’investiguen les relacions entre projeccions 

cinematogràfiques desplegades en l’espai i l’arquitectura que les conté. El seu interès 

principal recau en el transport de la llum i el seu flux, previ a la formació de la imatge. 

 

Per a Perspectiva 5, l’artista dibuixa en l’espai la trajectòria de la llum mitjançant una 

xarxa de fibres òptiques a través de les quals es perceben el ritme i l’estructura de la 

projecció. L’espai expositiu es converteix així en un espai d’experimentació. 

 

Tot coincidint amb la inauguració de l’Espai Ubú, Anne-Marie Cornu realitzarà el 

mateix dia 19 de novembre a les 20 hores una performance titulada Cercles Lumineux 

1. Per això, l’artista disposarà de dos projectors de 16 mm. i d’una pantalla circular. La 

forma d’aquesta pantalla ha estat concebuda especialment per recollir els accidents 

que es produeixen en el recorregut de la llum i les “fuites” que s’escapen al trajecte de 

la imatge. 
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