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9 Ján Mančuška. While I Walked... In my studio in ISCP, 323 W 39th Street #811, New York 

10 David Lamelas. Reading of an Extract from ‘Labirinths’ by J. L. Borges 

 

Ján Mančuška 

Bratislava, Eslovaquia, 1972 - Praga, República Checa, 2011 

 
While I Walked… In my studio in ISCP, 323 W 39th Street #811, New York, 2004 

[Mentres camiñaba… No meu estudio de ISCP, 323 W 39th Street #811, Nova York] 
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A instalación While I Walked… implica o movemento do espectador no espazo, condición sine qua non 

para que a peza se poida ler. Dúas bandas elásticas de tea crúzanse, tocando a parede en diferentes 

puntos. Estirados e suspendidos á altura dos ollos no espazo expositivo, estes lazos soportan un texto 

que se ha de ler, impreso en letras brancas (Arial 24) sobre fondo negro, que recorda ás cintas para 

mecanografía ou ás tiras de película. Mediante a súa lectura, o espectador é dirixido a través das liñas 

compositivas, se ben ao seu propio paso e ritmo de lectura. Así, a acción de ler non só require unha 

interacción entre o texto e o lector, senón unha implicación física. Trátase dunha narración persoal, 

dunha obra auto-reflexiva que sinala á actividade solitaria do artista no seu estudio —que nese momento 

se situaba en Nova York— e ao acto mesmo do espectador que le nun tempo e espazo dados. 
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Entre a obra de Ján Mančuška pódense atopar instalacións que inclúen descricións textuais, ou múltiples 

historias con claras referencias ao cinema. A pesar do exceso de coreografía da instalación, While I 

Walked... tamén ofrece puntos de intersección, que permiten interpretacións complementarias. A obra, 

que foi instalada de novo para esta exposición, funciona como un “obstáculo” e como unha “referencia” 

para descubrir o espazo (e outras pezas) “tras a parede”. A reinterpretación de While I Walked... está 

implícita: o final do lazo que recolle o texto non se atopa moi afastado do seu principio, creando desta 

forma unha espiral que nos anima a lelo de novo. 

 

David Lamelas 

Bos Aires, Arxentina, 1946; vive e traballa en Bos Aires e Os Anxeles, EUA 

 
Reading of an Extract from ‘Labyrinths’ by J. L. Borges, 1970 

[Lectura dun extracto de “Laberintos”, de J. L. Borges] 

Película en16mm, branco e negro transferida a DVD 

3’52" 

David Lamelas Films 1969-1972/2004, Bureau des vidéos, París, 2005 

 

 
“Despois quería acabar co obxecto. E por iso cheguei á luz, o que me permitiu producir formas esculturais sen ningún 

volume físico. Deste modo, desfíxenme do aspecto material do obxecto. Quería traballar con ideas, con conceptos. E 

por riba de todo, quería un espectador activo”. 

David Lamelas 

 
Na peza Reading of an Extract from ‘Labyrinths’ by J. L. Borges (1970), unha rapaza le en alto pasaxes 

de “A New Refutation of Time”, un ensaio incluído en Labyrinths: selected stories and other writings, de 

Jorge Luis Borges. Non obstante, a lectura en voz alta fronte á cámara unicamente se pode ver, non oír: 

o vídeo de Lamelas é mudo; o son está substituído por subtítulos que entran e deixan o fotograma 

lixeiramente desincronizado con respecto á vocalización. Así, o espectador alterna entre a lectura do 

texto e a imaxe —os labios da muller— para poder seguir a velocidade de lectura e a información 

establecida pola imaxe.  

 
Ao situarse no centro, a muller lembra a unha presentadora de informativos; a súa sombra proxéctase 

sobre un muro branco e mira directamente á cámara ou follea o texto que está fóra de campo visual. 

Aquí o texto resulta inasible, resistíndoselle parcialmente ao lector en cada fotograma. Dentro do traballo 

de Lamelas, esta peza afonda máis nas relacións (gravadas) entre imaxe e texto. Ao igual que na obra de 

Borges, “A New Refutation of Time” inclúe un prólogo e dous ensaios (un escrito despois do outro), é 

dicir, unha variación do ensaio orixinal abreviado. Lamelas proporciónanos non obstante outras lecturas, 

provocadas pola separación da imaxe e o son: “Os límites da nosa capacidade para percibir fanse 

patentes a través da súa separación, que atopa o seu equivalente no rexeitamento de Borges á sucesión 

e á simultaneidade, é dicir, á concatenación de acontecementos”. 


