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Romantic Bullets Position Effectively, é a segunda proposta curatorial 
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de invitar a un/unha comisario/a independente a habitar a galería 
formando parte da programación de Vilaseco.
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Alex Reynolds
O traballo de Alex Reynolds (Bilbao, 1978) explora os nosos modos 
de relación e afecto a través de múltiples rexistros e formatos, centrada 
na imaxe en movemento e a performance, pero tamén traballando a 
instalación, o texto ou a fotografía. A práctica de Reynolds, profunda-
mente afectiva mentres se nutre do legado do cine experimental e 
conceptual, xera reflexións sobre a intimidade, a mirada e a comunica-
ción, invitando ao público a cuestionar de maneira activa o seu rol 
como espectador. 
Alex Reynolds estudiou Belas Artes en Central Saint Martins College of 
Art and Design (Londres) e Chelsea College of Art and Design 
(Londres). Foi becada pola Akademie Schloss Solitude (2013), Funda-
ción Botín (2016) e Fundación “la Caixa” (2020). Foi nominada aos 
premios ACCA (2021) e recibiu o Premio de videocreación de Loop / 
Ars Santa Mónica / XAV (2021). Actualmente é profesora invitada na 
KASK de Gante e integrante do grupo de investigación Social Acous-
tics/Communities in Movement.

Cristina Spinelli
Cristina Spinelli (Madrid, 1993) vive e traballa en Madrid. As súas 
pezas actúan como reminiscencias pero tamén como apuntes; a 
conxugación de diversos materiais indaga no poder representacional 
destes, na fantasmagoría.  

O seu traballo puido verse recentemente en Centro de Arte 2 de 
Mayo, Madrid; Conde Duque, Madrid; Sala de Arte Joven, Madrid; 
Can Felipa Arts Visuals, Barcelona; Salón, Madrid; ETOPIA Centro de 
Arte e Tecnología, Zaragoza; Tabacalera Promoción del Arte, Madrid; 
Injuve, Sala Amadís, Madrid; Archipiélago, Antigua Embajada Británi-
ca, Madrid; Las Cigarreras. Cultura Contemporánea, Alicante; 
Medialab-prado, Madrid.

Nora Aurrekoetxea
Licenciada en Belas Artes na Universidade do País Vasco en 2013. 
Desenvolveu a súa práctica xunto a artista Laura Ruiz durante 5 anos 
(2012-2017), ambas traballando como tándem. O seu traballo 
baseouse nunha necesidade biográfica de responder a un momento 
histórico relacionado co contexto político vasco e o seu imaxinario 
colectivo. Durante este período de tempo fundou e dirixiu, xunto con 
outros dos artistas OKELA(2014-2017), un artist run space ubicado en 
Bilbao dedicado á arte contemporánea que propón un diálogo formal 
e discursivo entre artistas de diferentes xeracións do País Vasco. Este 
proxecto foi e segue sendo financiado polo Goberno Vasco, a Diputa-
ción Foral de Bizkaia e o Concello de Bilbao.

En 2017, recibiu a Beca da Fundación Botín coa que se trasladou a 
Londres (2017) para realizar un Máster en Escultura no Royal College 
of Art (2017-2019). Recibiu numerosas becas e premios e realizou 
distintas residencias, nacionais e internacionais e pronto realizará unha 
en Paradise Air (Tokio, 2022). A súa obra forma parte da colección 
permanente da fundación DKV, museo CA2M, Fundación Botín e 
Fundación MonteMadrid. 

Ran Zhang
Nacida en Tianjin, China, vive en Rotterdam e Berlín. Ran Zhang 
graduouse na Gerrit Rietveld Academie en Amsterdam. Asistiu ao 
programa de residencia de artistas en Rijksakademie van beeldende 
kunsten en Amsterdam de 2011 a 2013. Recibiu o premio de ouro e 
o premio de bronce do Danfoss Art Award en 2008; Amsterdam 
Fonds voor de Kunst Ontwikkelbudget e Mondriaan Fonds Werkbijdra-
ge Jong Talent en 2014. A súa obra forma parte da colección perma-
nente no Museo Hexiangning desde 2015 e na colección Artothek en 
N.B.K. desde 2020. Algunhas das exposicións recentes de Zhang son 
'Resolución de rasgos' en L'ahah en París e 'Enantiómeros y rastros' en 
Galeria Plan B en Berlín en 2020.



O meu nome elixiuno a persoa que traballaba no Rexistro Civil. Isto é 
algo que escoitei durante a miña infancia e que nunca me preocupei 
de confirmar. É máis que posible que non fose así, que sexa un recor-
do inventado, como tantos outros. Pero gústame pensar que así foi, 
que o romanticismo e a vacilación de nomear unha vida que está por 
suceder fose substituido polo impulso práctico de ter que encher un 
documento burocrático para pasar ao seguinte, case como unha 
predición analóxica das moitas decisións que os algoritmos toman por 
nós. Tamén me gusta pensar que é por ese recordo de dubidosa 
autenticidade que os nomes dos proxectos nunca son meus. Son 
préstamos de ideas e palabras que están noutros lugares. No mellor 
dos casos, proveñen de achados inesperados que recoñecemos como 
importantes e significativos. Esta situación, que recibe o nome de 
serendipia, fainos a miúdo encontrar o que buscabamos sen sabelo. 
Tamén nos di que o camiño está nos desvíos e que as decisións nunca 
son en liña recta. 

Un dos efectos da serendipia é que nos converte en semiólogos 
involuntarios á caza de signos. Tamén transforma a realidade nun texto 
cheo de significados ocultos e direccións ambiguas. Isto é algo que lles 
sucede con frecuencia ás persoas enamoradas. Para elas toda a 
realidade é un sistema de signos ao axexo que remiten unha e outra 
vez á súa historia de amor. Ao escribir esto doume conta de que 
Romantic Bullets Position Effectively parece querer referirse a esta 
situación que Roland Barther describe nun libro que non lin: proxectís 
románticos que se posicionan eficazmente. Pero a intención deste título 
impremeditao era outra: permitir que fose un algortimo o que lle dese 
nome a unha exposición. Deixar a posición do autor en mans dunha 
máquina. Pero escribir é facer sentido sobre cousas que se escapan e 
resisten ao sentido, facer que a realidade ocupe unha forma. Pensar é 
tamén o peligro de facer liña recta dos desvíos e as torsións. Por iso é 
tan difícil escribir en forma de trenza ou labirinto, ver aquilo que nos fai 
ver, facer unha viaxe de ida e volta sen transformar a súa propia orixe. 

A miña afección por ler o dicionario como se fose un libro máis fixo 
que me dera conta rapidamente de que as palabras tiñan varios usos, 
literais e simbólicos. Saltar entre as súas definicións e exemplos fíxome 
percibir e entender como a ideoloxía se infiltra no sentido das pala-
bras, retorcendo a súa presunta imparcialidade. Todo aquilo que ten 
que ver co desvío, co torcido, coa torsión, cos xiros involuntarios suxire 
algo negativo. Cando as cousas se torcen é porque non van ben; 
cando as cousas non van ben é porque se torcen. Cando as complica-
mos inncesariamente, puidendo evitalo, estamos rizando o rizo. O 
valor moral da liña recta é maior co da liña curva. Os itinerarios rectos 
impóñense sobre as bifurcacións, os desvíos, os canellóns sen saída, 
as interrupcións, as viaxes sen ida e sen volta. O principal non quere 
ser molestado polo secundario. O corpo da linguaxe concéntrase no 
pé da letra. Incluso aquilo que naceu para ser rebelde ou desobedien-
te termina por convertirse na disciplina. O irracional é benvido, sempre 
e cando sexa razonable. 

A norma tácita fai que a maior parte de exposicións teñan un concep-
to, algo que as suxeite á linguaxe: unha palabra, un termo, unha 
noción, unha historia que faga o relato co balbuceo do proceso. 
Recoñeco que en Romantic Bullets Position Effectively, cando era un 
desexo que non tiña un nome, a noción de “twist” apareceu antes que 
a imaxe que terminaría por revelar esta palabra. O recordo dun dos 
meus xeados preferidos da infancia foi parte das primeiras conversa-
cións con cada unha das artistas para encher un espazo que normal-
mente se entrega ao discurso. É un xeado torcido, de cores fortes que 
xiran á vez coa promesa de chegar a mesturarse e desaparecer da 
boca. Desta imaxe gústame especialmente que ten sabores e cambios 
de temperatura, propiedades da realidade que non son fáciles de 
invitar e incluir nunha exposición e que non obstante existen nos seus 
procesos e nas obras. Tamén me gusta que é unha imaxe con (algo de 
mal) gusto, que se desvía da seriedade e distinción das teorías. Intentar 
facer discurso de ela é un movemento forzado, unha deformación 
contra-di a espontaneidade da propia imaxe. Todavía non sei por que 
esta imaxe apareceu para axudarme a expresar un desexo que se 
moveu como unha dirección en curva. E creo que quizáis non é tan 
importante sabelo, porque segue activo, cambiando de dirección e 
significado, facendo que calquera posición sexa tan efectiva como 
insegura.

Romantic Bullets Position Effectively é unha exposición que surxe da 
confluencia entre o desexo e a intuición. Unha sucesión de xestos 
elásticos conectan de maneira imprecisa unha torsión con outra desde 
as obras e artistas que forman parte da exposición. A noción de “twist”, 
en inglés, apareceu ao principio do proceso, manténdose presente e 
adquirindo corpo ao longo do tempo ao prestar atención a unha imaxe 
anecdótica: o recordo dun xeado torcido que todavía existe pero que 
desapareceu. Como obxecto fugaz, este xeado fai aparecer unha 
torsión material que se derrite pero que non pode desenredarse satisfac-
toriamente. Este paradoxo material inclúe o retorcido dentro da torsión, 
envolvendo un concepto cunha imaxe transitoria.

Grazas a unha metodoloxía baseada en conexións e achados sensibles 
Romantic Bullets Position Effectively empeza a tomar vida con Resolution 
of Traits 3 de Ran Zhang, onde a artista constrúe obxectos ficticios ao 
redor dunha estrutura proteica para mostrar unha realidade molecular 
que non pode ser vista pero que necesita dunha experiencia visual para 
ser entendida. As proteínas motoras nas que se interesa Ran son respon-
sables de convertir a enerxía química en traballo mecánico dentro de 
moitos organismos, permitindo non só que nos movamos, senón que 
podamos ver. A partir deste traballo invito a Cristina Spinelli coa súa 
peza Untitled, que propón unha viaxe material de ida e volta a través 
da planta de millo. Esta despréndese do seu corpo “orixinal” para 
convertirse en bioplástico e volver a adquirir calidades estéticas e 
patróns vexetais. A seriación e reproductibilidade continuas, característi-
cas dos procesos industriais, tamén forman parte do que chamamos 
natureza, facendo uso do planeta como un gran laboratorio “do 
artificial”. Palais, de Alex Reynolds, desprega o proxecto cara a intermi-
nable e alienante dimensión material da burocracia. Grazas a unha 
serie de incursións clandestinas no enorme e inquedante Palacio de 
Xustiza de Bruselas, Alex documenta en primeira persoa as reviravoltas, 
as ruinas, os ascensores, os corredores e diferentes pisos dun edificio tan 
laberíntico como espectral. Este contén e oculta á vez a ordinaria 
realidade da burocracia dentro do impoñente poder simbólico e efectivo 
da arquitectura institucional. Besoa, Klit, Lepokoa e Trentza de Nora 
Aurrekoetxea reúnense en Romantic Bullets Position Effectively para deter 
sen concluir unha deriva intuitiva de xestos e torsións conectados a través 
da presenza e materialidade constituínte das obras. As catro pezas 
trenzadas de Nora producen formas estables para a intimidade de 
xestos que surxen do hábito do provisional e perecedoiro. Creando un 
sistema de relacións que tamén inclúe os continuos intercambios entre o 
natural e o artificial —tanto na súa formas como nas súas calidades 
materiais— Besoa, Klit, Lepokoa e Trentza volven ao impulso inicial 
deste proceso comisarial intuitivo de xestos e enlaces orgánicos indirec-
tos que suxire unha estrutura circular para outras direccións posibles.

Sonia Fernández Pan
Comisaria (in)dependiente, escritora, interlocutora y editora de podcasts.

Sonia Fernández Pan é comisaria (in)dependente e escritora. O desexo e o impulso de 
“pensar con” fixo da conversación unha das súas principais metodoloxías de investiga-
ción. Da conversa interésalle especialmente a posibilidade dun encontro que permite ser 
en relación, sexa cal sexa a súa temporalidade. O intercambio de experiencias, 
sensacións e ideas, así como a importancia da memoria e os relatos orais, son parte 
fundamental da súa actividade como anfitrioa e editora de podcasts. Entende os 
proxectos artísticos como proposicións e oscilacións dunha conversa moito maior, 
posibilitando momentos de vida compartida onde a pulsión amistosa tamén pode ser 
parte da metodoloxía de traballo. Orientados pola intuición e a dimensión visceral do 
pensamento, intenta desde hai anos relacionarse coas prácticas artísticas, a escritura e a 
teoría a través de sinestesias, intermedios e xestos compartidos. Os seus proxectos máis 
recentes inclúen Mirror becomes a razor when it’s broken (CentroCentro, Madrid), Les 
escenes. 25 años después (La Capella, Barcelona), You Got To Get In To Get Out (La 
Casa Encendida, Madrid), Corona Under the Ocean (TBA21 Academy & Institut Kunst), 
Feminism Under Corona, The Tale and The Tongue (Institut Kunst, Basilea), Feminisms in 
the Caribbean (Institut Kunst & Caribbean Art Initiative) e Aliens are temporary (Kunstraum 
Kreuzberg/Bethanien, Berlin). Escribe de maneira errática pero continuada grazas a 
outras persoas. 


