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Nota de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” exposa per primer cop a CaixaForum Barcelona alguns 
dels darrers treballs del destacat videoartista israelià 
 

Omer Fast  
Videoinstal·lacions The Casting i Nostalgia. 
Col·lecció d’Art Contemporani 
 
 
«Jo no tracto directament amb la realitat, sinó amb representacions i 
històries.» Omer Fast (Israel, 1972), un dels videoartistes més destacats 
dels darrers anys, investiga en la seva obra al voltant de l’autenticitat que 
hi ha darrere les històries que es narren, i ho plasma «documentalitzant» 
la ficció i introduint-hi l’experiència real. L’Obra Social ”la Caixa” exposa 
per primer cop a Barcelona dos dels darrers treballs d’Omer Fast, The 

Casting i Nostalgia, dues produccions emocionalment intenses, amb 
estructures narratives complexes i guions intrigants que estableixen una 
relació ambigua amb la realitat. Totes dues es basen en records de fets 
violents, de dolor i pèrdua, però la seva representació està dirigida per la 
lògica de la ficció. L’exposició es podrà veure a CaixaForum Barcelona 
fins al pròxim mes de maig en el marc d’un petit cicle organitzat per l’Obra 
Social ”la Caixa” per donar a conèixer algunes de les seves darreres 
adquisicions, videoinstal·lacions que tenen en comú la relació amb el 
cinema i el documental. Nostalgia va ser adquirida per l’entitat l’any 
passat i s’exposa al costat d’una de les peces més emblemàtiques d’Omer 
Fast, The Casting, que l’artista ha cedit especialment per a aquesta 
mostra. La presentació de les darreres videoinstal·lacions pertanyents a 
la Col·lecció d’Art Contemporani de l’entitat continuarà amb l’obra de 
Pierre Huyghe a partir del mes de juny. 
 
 

L’exposició Omer Fast. Videoinstal·lacions The Casting i Nostalgia. 

Col·lecció d’Art Contemporani, comissariada per Nimfa Bisbe, es podrà 
veure únicament a CaixaForum Barcelona, entre el 16 de març i el 29 de 
maig de 2011. 



Barcelona, 15 de març de 2011. El director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró; la directora de la Col·lecció d’Art 
Contemporani de la Fundació ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, i l’artista Omer Fast han 
presentat avui la nova exposició de CaixaForum Barcelona, en la qual es poden 
veure dues de les últimes instal·lacions de l’artista israelià. 
 
Omer Fast. Videoinstal·lacions The Casting i Nostalgia. Col·lecció d’Art 

Contemporani s’emmarca en la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” 
d’aconseguir que la seva Col·lecció d’Art Contemporani tingui una presència 
permanent a CaixaForum Barcelona amb mostres successives que permetin 
entendre l’art més recent a partir dels fons de l’entitat. 
 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està formada actualment 
per gairebé 900 obres, i en els seus fons figuren treballs dels artistes més 
importants dels últims trenta anys. Des de les primeres incorporacions d’obres 
del minimalisme, passant per l’art pobre, la pintura expressionista i l’escultura 
dels anys vuitanta, fins a arribar a les nombroses videoinstal·lacions adquirides 
l’última dècada, la Col·lecció ha aplegat una magnífica representació d’artistes 
fonamentals dels últims anys i ha apostat per creadors que són a l’inici de les 
seves carreres.  
 
Aquesta tasca ha exigit un seguiment rigorós de l’evolució estètica 
contemporània, necessari perquè la Col·lecció mantingui un esperit obert i 
innovador. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” és avui un 
punt de referència artístic, com ho demostra el préstec constant d’algunes de 
les seves obres per a exposicions arreu del món.  
 
L’Obra Social ”la Caixa”, amb la voluntat de donar a conèixer la Col·lecció de 
manera didàctica, organitza regularment exposicions als seus centres 
CaixaForum, així com mostres itinerants a Espanya, Europa i la resta del món; 
algunes d’aquestes últimes s’han presentat recentment a Alemanya, la Xina, 
Polònia, Romania i Portugal. 
 
L’entitat també promou aliances estratègiques amb els grans centres 
museístics del món —com ara el Museu del Louvre i el Museu del Prado—, 
amb la finalitat d’intensificar la seva acció cultural. En aquesta línia s’emmarca 
l’acord amb la Fundació MACBA per a la gestió coordinada dels fons d’art 
contemporani de totes dues institucions, com també una política coordinada 
d’adquisició d’obres i la coproducció d’exposicions a partir dels fons de les 
seves col·leccions, la primera de les quals, Volum, es preveu que es pugui 
veure a la tardor al Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 



 
Des de fa dos anys, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona serveix com a espai 
d’exhibició de la Col·lecció d’Art Contemporani. Omer Fast. Videoinstal·lacions 

The Casting i Nostalgia. Col·lecció d’Art Contemporani és la primera de les 
dues exposicions consecutives que ha programat l’Obra Social ”la Caixa” per 
presentar al públic barceloní algunes de les seves últimes adquisicions. A partir 
del juny, Pierre Huyghe prendrà el relleu d’Omer Fast.  
 
Malgrat que les videoinstal·lacions han entrat fa molt poc als museus, ja ocupen 
un lloc destacat en la història de l’art. La sala d’exposició ofereix moltes 
possibilitats per experimentar tots els registres del vídeo i el cinema, en 
múltiples projeccions o bé per mitjà dels diversos formats que permeten les 
noves tecnologies. Les videoinstal·lacions que s’aniran presentant de març a 
agost aprofiten les estratègies del documental i el cinema per crear uns relats 
que juguen amb aquesta confrontació.  
 
Omer Fast és un dels videoartistes més destacats dels darrers anys. En les 
seves produccions de doble canal o múltiples projeccions «documentalitza» la 
ficció quan introdueix la subjectivitat i l’experiència real en escenaris ficticis. 
CaixaForum Barcelona presenta la videoinstal·lació Nostalgia (2009) —que es 
va incorporar l’any passat a la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la 
Caixa”—, juntament amb The Casting (2007), una altra obra emblemàtica que 
el mateix artista ha cedit expressament per a aquesta mostra. Paral·lelament, el 
Canal Mediateca projectarà, entre el 14 de març i el 14 de maig, l’obra d’Omer 
Fast De Grote Boodschap (2007). 
 
 
The Casting i Nostalgia: explicant històries 

 
Com es forma una història? Quina influència té la memòria sobre l’acte 
narratiu? Els treballs audiovisuals d’Omer Fast neixen d’aquestes qüestions. La 
seva obra es nodreix d’històries i de testimonis que expliquen les seves 
vivències personals però que en qüestionen el caràcter de realitat o autenticitat.  
 
Fast utilitza sovint el format d’entrevista com una estratègia per apropar-se a la 
realitat, però la seva intenció no és descobrir la veracitat d’uns fets, sinó la 
veritat que sorgeix de les narracions i les representacions. Manipula els 
personatges i altera les escenes, i, com en una operació de reanimació, les 
històries cobren una nova vida, adquireixen noves seqüències o es 
recomponen amb formes diferents. La narració resultant, encara que sigui una 



completa ficció, es construeix amb les paraules i els gestos del narrador 
original, la qual cosa li permet mantenir un ancoratge en el món real.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta dos treballs importants d’Omer Fast que ens 
situen davant formes narratives diferents com el documental i la ficció. The 

Casting (2007) i Nostalgia (2009) són dues produccions emocionalment 
intenses, amb estructures narratives complexes i guions intrigants que 
estableixen una relació ambigua amb la realitat. Totes dues es basen en 
records de fets violents, de dolor i pèrdua, però la seva representació està 
dirigida per la lògica de la ficció.  
 
Fast va idear la videoinstal·lació The Casting [L’audició] quan va viatjar a Texas 
el 2006 per entrevistar soldats de l’exèrcit nord-americà perquè li expliquessin 
les seves experiències a l’Iraq. L’artista va triar dos relats d’un sergent basats 
en records traumàtics. A partir d’un treball d’edició que entrellaça aquestes 
històries tan diferents, tallant i empalmant amb una gran mestria les paraules 
del soldat, Fast crea una pirueta narrativa que llisca entre la realitat, la 
documentació i la ficció.  
 
La instal·lació es configura com un espai narratiu bipolar, amb dues pantalles 
suspeses en l’espai i quatre projeccions simultànies amb un únic canal de so. A 
un costat de les pantalles es projecta l’entrevista amb el personatge real. A 
l’altre s’escenifica amb imatges fixes, realitzades amb actors i en diferents 
escenaris, el que s’està explicant. Per enllaçar els dos relats, Fast inventa un 
encaix narratiu que recrea el càsting, el procés de selecció per al paper d’actor 
que representarà el sergent. Aquesta estratègia augmenta el nivell de ficció de 
la narració i deixa en l’ambigüitat l’autenticitat de l’entrevista al soldat. 
 
A Nostalgia, Fast presenta la història d’un refugiat africà que demana asil a la 
Gran Bretanya. Amb una ambició política més evident, l’artista fa gala de la 
seva habilitat narrativa i tria un detall anecdòtic de les aventures del seu 
entrevistat amb la guerrilla, quan era un nen soldat, per representar el drama 
de la seva història. La construcció d’una trampa rudimentària amb uns pals per 
caçar perdius es converteix en el fil conductor d’una successió d’històries que 
es van enllaçant en un joc de transferències fílmic.  
 
Nostalgia està composta per tres espais separats en què es projecten, amb 
formats diferents, els tres capítols d’aquesta obra. La història de la trampa es 
repeteix en les tres parts de l’obra, però va canviant de significat a mesura que 
s’adapta a diferents contextos, tal com les històries orals s’han transmès al llarg 
dels temps. 



 
Omer Fast 

 
Nascut el 1972 a Jerusalem (Israel), Fast va estudiar als Estats Units i 
actualment resideix a Berlín. Ha rebut dos prestigiosos premis d’art: el premi 
Bucksbaum, presentat a la Biennal del Whitney Museum of American Art (Nova 
York) el 2008, i el premi de la Nationalgalerie de Berlín el 2009. Recentment, el 
seu treball s’ha exposat, entre altres, a la Barbican Art Gallery de Londres, a la 
Baselland Kunsthaus de Basilea, al Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig 
de Viena, al Museu Guggenheim de Nova York, a l’Hamburger Bahnhof de 
Berlín i al Centre Pompidou de París.  
 
 
 
 
 



 
 

Omer Fast 
Videoinstal·lacions 

The Casting · Nostalgia 
Col·lecció d’Art Contemporani 

 
Del 16 de març al 29 de maig de 2011 

 
 

CONFERÈNCIA INAUGURAL 
Dimarts 15 de març, 19 h 

A càrrec d’Omer Fast, artista 
 

CANAL MEDIATECA 
Del 14 de març al 14 de maig 

Projecció del vídeo monocanal De Grote Boodschap (2007) 
 

 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-
8 
08038 Barcelona  
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 

 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 

 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


