
 
 

 
Nota de premsa 

 
El vídeo d’animació La temptació de la terra de Qiu Anxiong, que pertany a la 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, es podrà veure per 
primera vegada a Barcelona en el marc del Festival de Videoart 
 
 

 
CaixaForum proposa un viatge per la història 
de la Xina en el segle XX per al Festival LOOP 

 
 

Barcelona, 12 de maig de 2010. L’Obra Social ”la Caixa” se suma un any més a 

la celebració de LOOP Festival i Fira Internacional de Videoart de Barcelona, amb 

l’exhibició a CaixaForum Barcelona de la nova videoinstal·lació de Qiu Anxiong, La 

temptació de la terra (2009), que pertany a la Col·lecció d’Art Contemporani 

Fundació ”la Caixa”.  

 

A La temptació de la terra, Qiu Anxiong du l’espectador de viatge a través dels 

últims cent anys de la història de la Xina. Qiu Anxiong il·lustra l’esforç de la 

Xina al llarg del seu procés de modernització, i l’adverteix del perill d’oblidar les 

tradicions, els valors i les nocions de moralitat, i també de perdre una identitat 

pròpiament xinesa.   

 

La font d’aquest vídeo és la revista xinesa il·lustrada Companion, editada a Xangai 

des del 1926, el contingut de la qual abraça des dels temes polítics i socials més 

controvertits fins als d’interès general. Per compondre el vídeo, Qiu Anxiong ha 

recollit una sèrie d’imatges que il·lustren la ràpida transformació de la Xina des del 



naixement de la República de la Xina el 1911, iniciat després del final de la 

dinastia Qing. En certa manera, l’artista ha volgut evidenciar que al seu país s’ha 

perdut el sentit històric i que la societat xinesa ha deixat caure en l’oblit les 

seves arrels culturals. 

 

Les seves imatges posseeixen una qualitat surrealista, amb dibuixos molt 

imaginatius que narren subjectivament el procés que ha dut aquest gran país a 

abandonar les seves velles tradicions i valors. Per elaborar les seves imatges, Qiu 

Anxiong les treballa en primer lloc amb pintura acrílica sobre tela, amb l’aspecte 

d’aiguades de tinta negra. Després, fotografia digitalment les seves composicions, 

i les edita i les anima a l’ordinador. Cada escena està executada amb pintura 

acrílica sobre tela i funciona com un fotograma específic. El film està realitzat a 

partir de les imatges d’aquestes pintures i amb infinites hores de treball de 

postproducció.  

  

 

La transposició de la tradició al context contemporani és el tret més 

característic de l’obra de Qiu Anxiong, artista especialment conegut pels seus 

vídeos d’animació. La seva obra més recent es compon de grans pintures 

inspirades en els mètodes tradicionals de la tècnica amb tinta xinesa, i de vídeos 

en què adapta aquesta pintura a les tecnologies modernes del vídeo d’animació 

per explicar històries inspirades en la cultura xinesa. 

 

Qiu Anxiong va néixer el 1972 a Chengdu, província de Sichuan. Després 

d’estudiar pintura a l’Escola de Belles Arts de Sichuan, va continuar la seva 

formació a la Universitat de Kassel (Alemanya). Els sis anys d’estada a Alemanya 

li van fer canviar la seva visió de la Xina i el van conduir a una exploració de la 

identitat xinesa. Actualment viu a Xangai i és professor a la Universitat Normal de 

Xangai. Ha presentat exposicions individuals al Museu d’Art Contemporani de 

Tòquio (Japó), el 2007, i al Museu d’Art Modern ARKEN (Dinamarca), el 2009. Va 

rebre el Premi d’Art Contemporani de la Xina el 2006. 



La nova edició de LOOP Festival i Fira Internacional de Videoart de Barcelona, 

tindrà lloc del 12 al 22 de maig. La programació completa de l’Obra Social ”la 

Caixa” dins del Festival és la següent: 

 

• Qiu Anxiong: La temptació de la terra 

Obra de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

Film d’animació. Videoinstal·lació de tres canals, 13 min 24 s, blanc i negre 

 

Sala 5, del 12 de maig al 9 de juny. 

  

• LOOP en i-Tube CXF 

LOOP presenta a la pantalla i-Tube CXF un programa comissariat per 

Steven Bode, director de la plataforma de vídeo londinenc Film and Video 

Umbrella, dissenyat específicament per a l’espai de trànsit on se situa la 

pantalla. 

 

i-Tube CXF: del 12 al 22 de maig. 

 

Mediateca, del 21 de maig al 18 de juliol. Comissariat per Laura Baigorri 

 

• Canal Mediateca. Històries de l’Est  

Aquest programa de vídeo comissariat per Neus Miró reuneix una sèrie de 

treballs duts a terme per diversos artistes, com ara, entre d’altres, Clemens 

von Wedemeyer, Anri Sala i Maya Schweizer. 

 

Mediateca: Del 10 de maig al 30 de juny 

 

Totes les activitats són gratuïtes. 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació - Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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