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Tot coincidint amb la tercera edició de LOOP’05: THE VIDEO ART FESTIVAL, 

Espai Ubú presenta Video London. Aquesta àmplia mostra, que inclou a més 

de dos-cents participants, presenta una visió contemporània del videoart 

realitzat per artistes joves que treballen, estudien o exposen a Londres i al 

Regne Unit. 

 

Video London es proposa reflectir la vitalitat i diversitat d’aquesta pràctica 

artística i ofereix al visitant l’oportunitat de conèixer els nous talents al presentar, 

a la vegada, artistes que exposen a les petites galeries comercials de Londres 

juntament amb el bo i millor dels estudiants graduats aquest any. Des de curts 

amb pocs mitjans tecnològics fins a projeccions de producció més complexa, la 

mostra presenta obres de caràcter enginyós, estimulant, provocador o, 

simplement, d’una gran bellesa visual. 

 

Video London ha estat seleccionat per en Keith Patrick, anterior editor de la 

revista Contemporary i en l’actualitat resident a Barcelona, i la Jennifer 

Thatcher, directora de conferències de l‘Institute of Contemporary Art de 

Londres. En la seva selecció, s’han guiat per les escoles d’art londinenques i 

les seves exposicions de llicenciats i postgraduats d’aquest any, per altres 

plataformes d’art emergent més establertes com ara Beck’s Futures i 

Bloomberg’s New Contemporaries, i per l’àmplia oferta d’exposicions 

individuals a les joves galeries londinenques. A més, han convidat també altres 

comissaris i organitzacions a compartir les seves obres de vídeo preferides. 

 

Video London pren el seu nom d’una compilació de 60 minuts composta 

d’obres curtes de 21 participants: Yara El-Sherbini, Jonty Lees, Harold Offeh, 

Matt Calderwood, Jordan Bedding, Véronique Chance, Saki Satom, Doug 

Fishbone, Ergin Çavusoglu, Anthea Hamilton, Giles Perry, Sophie Clements, 

Ellie Rees, Beagles & Ramsay, Kirk Palmer, Allsopp & Weir, Mark Glassner, 

Elizabeth Lee, Matthew Noel-Tod, George Whetnall, Meriel Herbert. 

 

Paral.lelament, es mostra un programa d’obres monogràfiques de més llarga 

durada presentades individualment. Els artistes inclosos en aquesta selecció 

són: Hiraki Sawa, Stuart Croft, Matt Calderwood, Doug Fishbone, Zatorski & 

Zatorski, John O’Connell, Joanna Hedges, Peter Finnemore, Sofia Dahlgren, 

Karen Russo, Saki Satom, Iain Forsyth & Jane Pollard, Beagles & Ramsay, 

Adam Lieber. 

 



 

 

D’altra banda, la mostra ofereix també l’oportunitat de veure obres d’estudiants 

de les diferents escoles d’art londinenques mitjançant la presentació de 

diverses compilacions realitzades pel Royal College of Art, el Central St 

Martin’s i el Goldsmith’s College, així com per la cooperativa d’art independent 

CELL. 

 

Moltes d’aquestes obres es projecten per primera vegada en el context d’una 

galeria i totes s’exhibeixen per primer cop a Espanya. 
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