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En la seva 5a edició,LOOP DISCOVER premia Operation 

Jane Walk, del duo d’artistes austriacs Leonhard Müller i 

Robin Klengel 

 

El Premi LOOP Discover es consolida com un dels millors guardons de 

videoart a escala internacional que aposta per la nova creació. 

 

La 5a edició del premi repensa els nous reptes urbans des d’un vessant 

artístic. 

 

Durant la gala, que s’ha celebrat a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, s’ha 

atorgat el Premi del Públic a Neromanna, de Sotiris Tsiganos i Ionian 

Bisai. 

 

El jurat d’enguany ha decidit destacar amb Menció d’Honor les obresOn 

Demand, d’Eugenia Lim, i a Fossil Place, de Florencia Levy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barcelona, 6 de novembre – Una setmana abans que comenci el LOOP Barcelona 

2019, el Festival de videoart de la capital catalana, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm ha 

acollit aquesta nit l’acte de lliurament dels Premis LOOP Discover, un reconeixement a 

la nova creació dins el món del videoart a escala internacional. En aquesta cinquena 

edició, LOOP Discover ha reconegut amb el Premi de Videocreació Recent a 

Operation Jane Walk, del duo d’artistes austriacs Leonhard Müllner i Robin Klengel.  

 

El jurat del certamen ha estat format per Irene Campolmi, comissària independent i 

investigadora, Hiuwai Chu, conservadora d’exposicions al MACBA, Chema González, 

Cap d’Activitats Culturals del Museu Nacional Reina Sofia, i Javier Panera, escriptor, 

comissari independent i professor de la Universitat de Salamanca. Els membres del 

jurat han decidit reconèixer, amb Menció d’Honor, els treballs d’On Demand, d’Eugenia 

Lim, i Fossil Place, de Florencia Levy.  

 

Aquesta nit també s’ha entregat el Premi del Públic, que cada any s’atorga al vídeo 

més votat al Canal en línia de LOOP Discover, la plataforma de vídeo en streaming del 

festival. En aquesta ocasió, el premi se l’ha endut Neromanna¸ de Sotiris Tsiganos i 

Ionian Bisai, amb un total de 857 vots.  

 

Amb la celebració de la cinquena edició, el Premi LOOP Discover es consolida com un 

dels millors guardons del sector del videoart en l’àmbit internacional orientats a la nova 

creació. El premi neix amb l’objectiu de promoure i divulgar la nova creació, i compta 

amb el suport del LOOP Barcelona i Estrella Damm.  

 

Aquesta nova edició convida a repensar els nous reptes urbans des del punt de vista 

artístic. Així doncs, formula preguntes com: quines ciutats volem?, Com hauríem de 

transformar-les per aconseguir ciutats més igualitàries, accessibles i sostenibles? O 

quin paper hem de jugar els ciutadans en aquests processos de transformació? 

 

Aquesta nit doncs, també s’han donat a conèixer els finalistes d’enguany, que han 
estat: Benjamin & Stefan Ramírez Pérez (1988, Alemania), Diogo da Cruz (1992, 
Portugal), Eugenia Lim (1981, Australia), Florencia Levy (1979, Argentina), Jeamin 
Cha (1986, Corea), Leonhard Müllner & Robin Klengel (1987/1988, Austria), Marion 
Balac (1984, France), Shirin Sabahi (1984, Iran), Sotiris Tsiganos & Ionian Bisai (1992, 
Greece/Albania), YoungEun Kim (1980, Corea). Tots aquests treballs han estat 
presentats durant la cerimònia d’entrega dels premis que ha tingut lloc aquest vespre a 
l’Antiga Fàbrica Damm. 
 

 

VÍDEO GUANYADOR: 

 

1.Leonhard Müllner & Robin Klengel  

Operation Jane Walk 

 

MENCIÓ D’HONOR: 

 

2.Eugenia Lim 

On Demand 

 



3. Florencia Levy 

Fossil Place 

 

VÍDEOS FINALISTES: 

 

4. Benjamin & Stefan Ramírez Pérez 

Confluence 

 

5.Diogo da Cruz 

Wisdom Warriors 

 

6.Jeamin Cha 

On Guard 

 

7.Marion Balac 

Les enfants de Val d'Europe 

 

8.Shirin Sabahi 

Landing 

 

9. YoungEun Kim 

Red Noise Visit 

 

GUANYADOR DEL PREMI DEL PÚBLIC: 

 

10. Sotiris Tsiganos & Ionian Bisai 

Neromanna 

 

Exposicions relacionades 

 

Per primera vegada el LOOP Discover presenta una nova exposició configurada 

ambles obres dels finalistes de la cinquena edició del premi. La mostra, que s’exhibirà 

al Convent de Sant Agustí, té per nom Construint la ciutat i s’inaugurarà el pròxim 28 

de novembre a les 19.30 h. Es podrà veure fins al 14 de desembre.  

 

 

 

http://loop-barcelona.com 

 

17a edició FESTIVAL LOOP BARCELONA 

Del 12 al 24 de novembre de 2019 

 

LOOP FAIR 

Del 19 al 21 de novembre de 2019 

 

http://loop-barcelona.com/


CONTACTE PREMSA 

COMEDIA sl 

Anna Casasayas - 600 92 33 19 – anna.casasayas@gmail.com 

Ivan Danot - 661 79 33 91 - ivandanot@gmail.com 

+ info i inscripció: confirmacions@comedianet.com 

Material gràfic a: http://www.comedia.cat/ca/comediateca/loop19 
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