
No tinc por de cap mal
No temeré mal alguno
 I will fear no evil
José Antonio Hernández-Díez
Sala d’exposició Convent dels Àngels
Exposició del 18 de març al 26 de juny de 2016
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Vas cap al cel i hi vas 
plorant
Vas pa’l cielo y vas 
llorando
You’re going to heaven 
and you’re crying
1992 (reconstrucció 2016)
Mèdia-instal·lació. Terra, vídeo 
monocanal, color, so, projecció 
contínua. Col·lecció privada

La caixa
La caja
The Box
1991 (reconstrucció 2016)
Mèdia-instal·lació. Paper de calca, 
caixa de cartró, vídeo monocanal, 
color, sense so, projecció 
contínua. Col·lecció privada

La resplendor de la 
Santa Conjunció 
allunya els dimonis 
El resplandor de la 
Santa Conjunción aleja 
a los demonios
The shining of the Holy 
union wards o� demons
1991 (reconstrucció 2016)
Mèdia-instal·lació. Caixa de llum, 
sàmpler, sincronitzador, flaixos, 
trípode, altaveus.
Col·lecció Leonora i Jimmy Belilty

* Excepcionalment és permet l'ús 
del flaix fotogràfic en aquesta 
peça per activar-la.

Excepcionalmente se permite el 
uso del flash fotográfico en esta 
pieza para activarla.  

As an exception, �ash photogra-
phy is allowed in order to activate 
this piece.

La germandat
La hermandad
The Brotherhood
1994
Mèdia-instal·lació. Monopatins de 
pell de porc, taules de fusta, 
suports i safates d'alumini, 

televisors, vídeos monocanal, 
color, so, projecció contínua.
Col·lecció “la Caixa”. Art 
Contemporani

Sant Guinefort
San Guinefort
Saint Guinefort
1991
Instal·lació. Metall, metacrilat, 
làtex, goma, gos dissecat, aire 
comprimit.
Col·lecció MACBA. Fundació 
MACBA. Dipòsit col·lecció privada

Houdini
1989 (reconstrucció 2016)
Televisor, aigua, cadenes, 
metacrilat, bomba d’aire, vídeo 
monocanal, blanc i negre, sense 
so, projecció contínua.
Col·lecció Alí i Dalia Cordero Casal 

Annabel Lee
1988 (reconstrucció 2016)
Mèdia-instal·lació. Caixa de fusta i 
metacrilat, làpida de guix, corona 
de flors, terra, vídeo monocanal, 
color, so, projecció contínua. 
Col·lecció Ignacio i Valentina 
Oberto, Caracas

Sagrat cor actiu
Sagrado corazón activo
Active Sacred Heart
1991 (reconstrucció 2016)
Instal·lació. Metall, metacrilat, cor 
de silicona, aigua, motor, aire 
comprimit, oscil·loscopi.
Col·lecció de l'artista

Filaments
Filamentos
2016
Instal·lació. Coure gravat a l'àcid, 
vernís, il·luminació LED, espelmes. 
Col·lecció de l'artista. Obra 
produïda en col·laboració amb el 
Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona


