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Centre Internacional de Fotografia
de Barcelona, 1978-1983
Inauguració: 26 de gener de 2012. Dates: del 27 de gener al 20 de maig de 2012.
Comissaris: Jorge Ribalta i Cristina Zelich.

Vistes de l’exposició Centre Internacional de Fotografia de Barcelona, 1978-1983
MACBA, 2012, fotografía © Raimon Solà

En el patrimoni fotogràfic espanyol té un paper important el Centre Internacional de
Fotografia de Barcelona (CIFB), una institució pionera que entre els anys 1978 i 1983 va
dur a terme una tasca significativa en el camp de la fotografia i el promotor de la qual va ser
Albert Guspi. A mig camí entre un cineclub, una escola, una sala d’art i un fòrum de debat, el
Centre es va dedicar a la docència, la divulgació i la producció, i va ser una peça clau en el
debat sobre fotografia. Fruit d’un treball d’investigació, el MACBA recupera ara un moment
decisiu en la història del nostre país, el de la transició espanyola, així com en l’àmbit
internacional, ja que va ser llavors quan la fotografia es va introduir en el mercat artístic
d’una forma sense precedents.
L’exposició aplega més de 600 fotografies, entre les quals hi ha 220 còpies d’època i
gairebé 400 diapositives. Aquestes últimes es presenten projectades sobre la paret, tal com
es van mostrar al Centre, emulant sobre l’espai expositiu del MACBA la pràctica habitual del
CIFB. Així mateix, es mostra material documental inèdit, com ara cartells, revistes i
publicacions. Aquests documents estaran a la disposició dels investigadors i del públic una
vegada acabi l’exposició al Centre d’Estudis i Documentació del MACBA. D’altra banda, el
Museu publicarà un llibre que aplega fotografies i material de l’època, així com entrevistes
actuals amb alguns dels fotògrafs que van participar en el CIFB. El dia 22 de febrer s’oferirà

una visita-debat a l’exposició sota el guiatge del comissari Jorge Ribalta, i el dia 12 de març
s’organitzarà la taula rodona La historització dels setanta, en la qual participaran Enric Mira,
Marie-Loup Sougez i Carmelo Vega, i que estarà moderada pels dos comissaris de la
mostra, Cristina Zelich i Ribalta.
La mostra inclou treballs sobre els barris populars de Barcelona i els seus habitants (el
Barri Xinès, La Perona, etc.) i l’antic hospital mental de la Santa Creu, així com sobre
espectacles populars i pràctiques carnavalesques que posen de manifest la importància
clau de les subcultures (en particular la gai i la transsexual) i les seves formes de
resistència en l’emergència de nous comportaments socials durant la transició. L’exposició
inclou fotografies de 22 autors: Enric Aguilera, Miquel Arnal, Jesús Atienza, Anna Boyé, Lluís
Casals, Pep Cunties, Manel Esclusa, grup Extra (Sergi Capellas, Jordi Garcia i Xavier
Roselló), Ferran Freixa, Manolo Laguillo, Esteve Lucerón, Xavier Martí, Eduard Olivella,
Lucho Poirot, Jordi Pol, Humberto Rivas, Jordi Sarrà, Eduardo Subias, Josep Tobella i
Mariano Zuzunaga.

Vistes de l’exposició Centre Internacional de Fotografia de Barcelona, 1978-1983
MACBA, 2012, fotografía © Raimon Solà

Sèries militars. Aleksandr Sokurov a la
Col·lecció MACBA
Dates: del 9 de febrer al 20 de maig de 2012.
Organització: Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), com a part d'un projecte
de col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la
Filmoteca de Catalunya.

Aleksandr Sokurov. Fotograma de Veus espirituals. Dels diaris de guerra 1995
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació Dinath de Grandi de Grijalbo
© Studio Bereg, Courtesy of Idéale Audience International, Pierre-Olivier Bardet

Aquesta exposició presenta per primera vegada de forma simultània tres obres
cinematogràfiques de la Col·lecció MACBA: Veus espirituals (1995), Somni del soldat
(1995) i Confessió (1998). Totes són d’Aleksandr Sokurov (Sibèria, 1951), en el treball del
qual s’entrellacen dues tradicions fílmiques: la del documental i la de la ficció. La mostra es
presenta com a part d’un projecte de col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), en el marc de l’exposició La pantalla global, i es complementa amb
un cicle dedicat als llargmetratges de l’artista rus a la Filmoteca de Catalunya. Brinda així
una oportunitat per reflexionar sobre el cinema com a mitjà en el context del museu, en
convidar a explorar els límits conceptuals i museogràfics. Aquest camí ja es va obrir a
l’octubre del 2011 amb 1395 Days without Red, un projecte cinematogràfic dels artistes Šejla
Kamerić i Anri Sala produït per Artangel (Londres) i la Fundació MACBA amb unes altres vuit
institucions d’Europa i els Estats Units.
Les tres pel·lícules de Sokurov que aplega ara el MACBA s’han concebut com un diari de
viatge i aborden un dels temes recurrents del cineasta: la vida militar i la guerra com a
metàfora del comportament humà. Rodades a la frontera entre el Tadjikistan i l’Afganistan,
l’artista comparteix la intimitat dels soldats i ens acosta a una realitat marcada per la guerra i

l’enfrontament. De la mateixa manera que a 1395 Days without Red, la música hi té un
paper central i ens acompanya en aquests tres poemes fílmics que no tan sols necessiten
que els mirem, sinó també que els escoltem.
A aquests tres títols, que formen part de la Col·lecció MACBA des de 2004, s'hi afegeix en
aquesta ocasió Elegia d'un viatge (2001), un estrany itinerari que ens transporta des de
Sibèria fins a les sales del Museu Boijmans Van Beuningen de Rotterdam. Aquest últim
treball, que en el recorregut de l’exposició es presenta com un epíleg a les Sèries militars,
constitueix la primera producció de Sokurov concebuda per ser exposada.
L’obra de Sokurov, reconegut amb el premi especial del jurat a l’últim Festival de Cinema de
Venècia, és una de les més complexes i denses del cinema actual. La seva producció és
variada i inclou llargmetratges, documentals, vídeos i programes per a la televisió i la ràdio,
tots amb una constant: la recerca de l’essència humana, els significats profunds, els
aspectes ontològics de cada personatge, cada època i, fins i tot, cada civilització. Una
producció en la qual també té un paper molt important la manera de representar el paisatge,
en què la realitat esdevé una composició abstracta, una metàfora artística. Una idea que es
pot extrapolar al material documental que Sokurov utilitza, no com a il·lustració o
interpretació d’un cert concepte o idea, sinó com la revelació d’un estat emocional.

Vistes de l’exposició Sèries militars. Aleksandr Sokurov a la Col·lecció MACBA, 2012, fotografía © La Fotogràfica

Lejos de los árboles. Jacinto Esteva a la
Col·lecció MACBA
Dates: del 9 de febrer al 23 d’abril de 2012.

Lejos de los árboles podria haver nascut i ser presentada al públic com una denuncia de
l'atavisme i la inèrcia que sobrevivien a l'Espanya desarrollista dels anys 1970, però de fet
és un retorn en tota regla a un dels temes centrals de les avantguardes del segle XX:
l'alteritat, els altres móns que són en aquest, el més enllà que és aquí, les portes o trapes a
través de les quals es pot tenir accés a altres universos humans ocults o invisibles, habitats
per les dimensions més opaques de la condició humana. A l'altra banda del límit es troben
aquells que hem anomenat primitius, bàrbars o salvatges, però també aquells que, més
propers, als afores, encarnen allò que és arcaic, elemental, i alhora desmesurat. Però també
existeixen altres límits, ara interiors, des dels quals allò que és inconcebible s'expressa com
una part immanent a la pròpia vida urbana. Format com a urbanista i arquitecte, amb Lejos
de los árboles Esteva va voler contribuir a desmentir el fals divorci entre el món rural i el món
urbà, i a reflexionar d'una altra manera sobre la ciutat, tot mostrant com s'hi agiten les forces
mateixes d'allò que és diferent i d'allò que és incalculable.
Manuel Delgado, El arte de danzar sobre el abismo: Jacinto Esteva.
Jacinto Esteva (1936-1985) va ser un dels membres més destacats de l'Escola de
Barcelona. La seva activitat com a cineasta, productor i guionista es concentra en la dècada
dels anys 1960. El projecte al qual va consagrar més temps i dedicació va ser sens dubte
Lejos de los árboles, un assaig fílmic la producció del qual es va estendre del 1963 al 1970.
Després de diversos muntatges successius, va ser estrenada el 1972. La versió que
presentem en aquesta ocasió ha estat muntada de nou per Pere Portabella, que també va
ser el primer productor de la pel·lícula. El caràcter etnogràfic d'aquest projecte s'acosta al
neorealisme practicat en aquella època per fotògrafs com ara Oriol Maspons, el mateix que
es va encarregar de la foto fixa. D’una banda, es mostra una àmplia selecció de fotografies
de l'estudi Maspons-Ubiña efectuades per encàrrec de Filmscontacto, la productora fundada
per Jacinto Esteva. El conjunt és un resum de les diverses campanyes que van ser
necessàries per compilar els ritus d'una Espanya lligada a una identitat rural. Una altre
conjunt de fotografies ens mostra Jacinto Esteva a l'Àfrica, convertit en guia de caça i un cop
abandonada tota relació amb el cinema.

Oferta pública / Public Tender
Rita McBride
Inauguració: 18 de maig de 2012. Dates: del 19 de maig al 24 de setembre de 2012.
Comissari: Bartomeu Marí.

Vistes de l’exposició Oferta pública / Public Tender de Rita McBride, 2012, fotografía © Anne Pöhlmann

Un cotxe fet de ràfia, una canonada de marbre, fulles de ficus modelades en cristall de
Murano… A les escultures i les instal·lacions de Rita McBride hi reconeixem objectes

quotidians: màquines, mobles, canonades, etc. Elements que ens traslladen a un món
estandarditzat en el qual la repetició estableix un codi aparentment fàcil de comprendre. El
disseny i els seus instruments acompanyen la reflexió sobre la naturalesa de l’objecte en la
producció escultòrica posterior a la dècada del 1980 i la superació dels codis minimalistes.
L’estandardització fruit de la producció massiva, el valor de l’espai i el significat dels
materials són alguns dels aspectes que qüestiona l’artista. Aquesta anàlisi de l’espai i del
perquè de les coses no es pot entendre sense al·ludir a l’arquitectura moderna, el disseny
industrial i l’escultura minimal. Hi destaca la figura de Le Corbusier, una constant en l’obra
de McBride amb la voluntat de sintetitzar la visió racional amb l’estructura utòpica. D’aquesta
manera, l’artista recrearà una part de la Villa Savoye (una icona del modernisme
arquitectònic) travessant les sales del Museu i interrompent l’arquitectura existent o
incorporant-la, tot creant un nou context físic d’exposició.
La relació entre escultura i arquitectura és un dels elements clau per desxifrar el veritable
abast de l’obra de McBride. Els límits entre totes dues es difuminen, mentre que les
intervencions a l’espai públic que ha fet l’artista constitueixen algunes de les obres més
importants erigides els últims temps. En aquest sentit, cal destacar projectes com Salford
Arena (Manchester, 2002) i Mae West (Munic, 2003), ja que a tots dos les estructures
dissenyades per la creadora americana s’integren de forma espectacular en l’espai i els
seus usos públics (en el cas de Mae West, un tramvia de debò circula a través seu), de
manera que creen formes que redefineixen els espais i estableixen nous significats.
Paral·lelament, el Museu organitzarà una sèrie d’activitats (performances, lectures, debats,
etc.) a l’espai expositiu de l’obra escultòrica Arena, que forma part de la Col·lecció MACBA.

Vistes de l’exposició Oferta pública / Public Tender de Rita McBride, 2012, fotografía © Anne Pöhlmann

Col·lecció MACBA. Le Corbusier i Jean Genet
al Raval / Gordon Matta-Clark. Portafoli Office
Baroque / Roberto Rossellini. Filmant
Beaubourg
Inauguració: 6 de juny de 2012 (presentació a la premsa, 5 de juny). Dates: del 7 de juny al
21 d’octubre de 2012. Comissari: Carles Guerra. Organització i producció: Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA). Amb la col·laboració de la Delegació de Flandes, el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i IMOTION FILMS, Studio L'EQUIPE i Studio
Francis Diaz.

Cherica Convents. Office Baroque, 1977-2012. Vídeo monocanal, color, so, 39 min 45 s. Ed. 3/100
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Donació Harold Berg. Copyright, © 2012 Cherica Convents & Roger
Steylaerts

El col·leccionista Harold Berg va dipositar i va llegar el dia 23 de maig de 2011 a la
Fundació MACBA 46 fotografies fetes pel mateix Gordon Matta-Clark (Nova York, 19431978) per documentar els seus cèlebres building cuts (talls i extraccions efímeres en
edificis). Es tracta d’«un conjunt excepcional proporcionat pel mateix Matta-Clark per
documentar una de les parts més destacades de la seva obra», en paraules de la comissària
Elisabeth Sussman. Es referia així a l’Arxiu Bex, que Berg va comprar a Florent Bex per
incorporar-lo a la seva Col·lecció LATA i que ara ha dipositat de forma indefinida al MACBA.
El conjunt està format per 44 fotografies vintage, un negatiu i una diapositiva intervinguda.

Les imatges documenten els talls efímers en edificis que va fer Matta-Clark i que el van
situar en un lloc preeminent en la història de l’art contemporani. La primera, Bronx Floors
(1972-1973), va consistir a burlar la policia per retallar amb una serra de mà seccions
rectangulars de terres i parets d’immobles abandonats al Bronx per després exposar els
fragments extrets en galeries comercials. L’última d’aquestes accions, Circus-Caribbean
Orange (1978), dibuixava un complex entramat de talls circulars fets a petició del Museum of
Contemporary Art de Chicago a tres cases contigües al museu.
L’eix temàtic d’aquesta exposició el constitueix Office Baroque (1977-2005), una de les
obres més importants que Matta-Clark va fer per invitació de Florent Bex, director de
l’Internationaal Cultureel Centrum (ICC) d’Anvers. Aquest building cut es va definir com «la
més bella fuita de llum, aire i temps». El nom d’aquesta obra mestra no tan sols al·ludeix a
Rubens (ja que la intervenció Office Baroque es va fer en el marc de la commemoració del
400 aniversari de la mort del pintor flamenc), sinó que va ser una broma implícita del mateix
Matta-Clark, perquè en anglès Office Baroque sona com Office Broke, en al·lusió a la fallida
del capitalisme. La mostra inclourà així mateix un conjunt de 10 dibuixos de la sèrie «Sky
Hooks» (1974) que Matta-Clark va fer abans de morir, i que recentment ha adquirit la
Fundació MACBA.

Filtracions
Inauguració: 26 d’octubre de 2012. Dates: del 27 d’octubre de 2012 al 20 gener del 2013.
Comissària: Soledad Gutiérrez. Més informació: www.pagesproject.net.

Vista de l’exposició FILTRACIONS al MACBA, 2012-2013 © Rafael Vargas

Nasrin Tabatabai i Babak Afrassiabi treballen plegats des del 2004 en exposicions i publicant
una revista bilingüe en persa i anglès amb la capçalera Pages, que té com a finalitat
articular l’espai d’indecisió entre la producció artística i la seva condició històrica. El projecte
que presenten al MACBA desenvolupa el treball elaborat a Two Archives, que s’havia
exposat prèviament a la Badischer Kunstverein de Karlsruhe (Alemanya). Aquesta mostra és
la primera exposició individual d’aquests artistes a Espanya.
Tabatabai i Afrassiabi despleguen en aquesta obra el seu interès per les condicions
històricament no resoltes de la modernitat. El projecte parteix de dos arxius relacionats
amb la col·lecció d’art modern occidental del Museu d’Art Contemporani de Teheran, que
es va inaugurar el 1977 amb la intenció expressa del Govern del xa de modernitzar
ràpidament el país. L’altre és l’arxiu de l’empresa British Petroleum (BP) que relata l’origen
de la companyia a l’Iran, el 1901, quan es van trobar les primeres bosses de petroli a l’Orient
Mitjà.
La formació d’aquests dos arxius pretén donar resposta a la voluntat d’universalització de la
modernitat i el creixement mundial. La secció de l’arxiu de la BP es va aturar el 1951, ja que
aquell any la companyia petroliera britànica va haver d’avortar les seves operacions i
evacuar tot el personal a conseqüència de la nacionalització de la indústria petroliera.

Amb la revolució islàmica (1979), la relació del museu amb la seva col·lecció occidental
també es va interrompre, una situació que encara es manté avui.

La utopia és possible. ICSID. Eivissa, 1971
Inauguració: 20 de juny de 2012. Dates: del 21 de juny de 2012 al 20 de gener del 2013.
Comissaris: Daniel Giralt-Miracle i Teresa Grandas

Vista de l’exposició La utopia és possible. ICSID. Eivissa, 1971 © Albert Font

Precursor de les Trobades de Pamplona (1972), entre d’altres, el VII Congrés
Internacional de Disseny de l’International Council of Societies of Industrial Design (ICSID)
va tenir lloc el 1971 a Eivissa, organitzat per l’Associació de Disseny Industrial / Foment de
les Arts Decoratives (ADI/FAD). El congrés va rebutjar les seus urbanes habituals per a
aquesta mena d’esdeveniments i es va concebre com una estructura flexible per fomentar
l’intercanvi constant i exhaustiu d’informació entre els participants. La seva peculiaritat
consisteix a vincular el disseny internacional, l’arquitectura i l’art.
Dissenyadors gràfics com Yves Zimmermann, dissenyadors industrials com André Ricard,
filòsofs com Xavier Rubert de Ventós, artistes com Albert Ràfols-Casamada, arquitectes
com Antoni de Moragas i persones vinculades al món de l’art com Daniel Giralt-Miracle
(cocomissari d’aquesta exposició) van formar part de la Junta Directiva que va vetllar per
l’organització del congrés. A més de tractar sobre filosofia, política del disseny, sociologia i
pedagogia, entre altres matèries, l’organització va afavorir una sèrie d’esdeveniments
allunyats de la rigidesa i el formalisme per fomentar l’experimentació. Un grup d’estudiants
dirigits pels arquitectes Fernando Benedito i Carlos Ferrater van crear la Ciutat Instantània
a partir d’un disseny de José Miguel Prada Poole. Es tractava d’una arquitectura

pneumàtica inflable i efímera pensada com a habitacle temporal dels alumnes assistents al
congrés i com a marc de circulació de persones i idees.
Les activitats artístiques també hi van tenir un espai. La festa inaugural va ser «beneïda»
amb un ritual multicolor organitzat per Jaume Xifra, Antoni Miralda i Dorothée Selz. La
intervenció Vacuflex, de Muntadas en col·laboració amb Mezzà, va consistir en el muntatge
i el trasllat a diferents emplaçaments d’un tub de Vacuflex que es podia manipular. Josep
Ponsatí va instal·lar una escultura inflable de grans dimensions sobre la badia de Sant
Miquel. Es tractava d’intervencions de caràcter obert i col·lectiu en les quals van participar
els assistents al congrés.
L’exposició aplega diversos arxius i documents sobre aquest esdeveniment, que precedeix
les Trobades de Pamplona en l’intent de renovar, al començament dels anys setanta, l’àmbit
de presentació de l’art contemporani. El Congrés de l’ICSID representa un excel·lent «banc
de proves» per estudiar la relació entre art, arquitectura i disseny, una relació que constitueix
una de les principals línies discursives de la Col·lecció MACBA.

Luis Claramunt
Inauguració: 12 de juliol de 2012. Dates: del 13 de juliol al 4 de novembre de 2012.
Comissària: Nuria Enguita Mayo

Vista de l’exposició Luis Claramunt, MACBA 2012-2013 © Rafael Vargas

Breu però intensa, així va ser la trajectòria artística de Luis Claramunt (Barcelona, 1951 –
Zarautz, 2000), a qui el MACBA dedica ara la primera retrospectiva sobre la seva obra.
Van ser només tres dècades de producció constant: les dels setanta, la dels vuitanta i la
dels noranta, representades aquí per 70 pintures, 25 sèries de dibuixos, 5 sèries de
fotografies i 25 llibres d’artista que sumen en total unes 1.000 obres. Els eixos conceptuals
estan definits, més que no pas per una cronologia, per una geografia que convida a
desplaçar-se pels molts espais físics, però també mentals, als quals va viatjar aquest artista
que va optar per desclassar-se i adoptar una vida nòmada.
L’exposició es divideix en dues etapes. La primera s’inicia al començament del 1970 i acaba
al final del 1980, i transcorre en un continu desplaçament cap al sud. La segona part se
centra en l’àmbit de la ficció literària, sobretot la de viatges, tempestes i naufragis, amb
referències constants a Joseph Conrad, Henry de Monfreid i Albert Camus. L’exposició s’ha
organitzat per sèries per tal de mostrar la manera de treballar de Claramunt. Una manera
unitària i coherent, ja fos en pintura, dibuix, traducció, edició o fotografia; una manera que
implicava viure i pintar com a únic lloc possible.
De Barcelona a Marràqueix, passant per Sevilla i Madrid, adquireixen una rellevància
especial les pintures fetes en aquests diferents escenaris, en un viatge continu que suposa

també alleugerar la imatge i despullar la matèria fins a convertir-les en cal·ligrafia. L’acte de
pintar es basa en el gest, en l’experiència del temps, marcat més per les posicions, les
relacions i les distàncies dels objectes i les figures que no pas per la seva inscripció en un
paisatge determinat. A la segona part de l’exposició el protagonista és, en canvi, el dibuix,
que l’autor utilitza per il·lustrar llibres autoeditats dedicats als escriptors ja esmentats i a
altres autors i poetes. En aquests treballs sobre paper és on s’accentua el poder de la línia
sobre la superfície buida, com passa a les sèries «Línia d’ombres» i «Naufragis i
tempestes».

Vista de l’exposició Luis Claramunt, MACBA 2012-2013 © Rafael Vargas

Episodis Crítics (1957-2011)
Col·lecció MACBA.
Inauguració: 7 de novembre de 2012.
Dates: 8 de novembre de 2012 al 6 de gener (planta 2), 17 de febrer (planta 0) i 16 de juny
(planta 1).

Des dels anys seixanta, l'art contemporani s'associa amb crisis periòdiques. Aquestes no
només han afectat l'art sinó que han tingut un abast global. Des de la reflexió autocrítica de
la pintura moderna fins als esforços per entendre un món que actua com un sistema de
relacions sotmeses a un canvi constant, la nova presentació de la Col·lecció MACBA
suggereix alguns antecedents del que avui anomenem crisi sistèmica.

Vista de la instal.lació d’Helio Oiticica dins de l’exposició Episodis Crítics (1957-2011) Col·lecció MACBA. 20122013 © Rafael Vargas

La Col·lecció MACBA desplega en aquesta presentació una seqüència de sis episodis que
poden ser llegits amb relativa autonomia. A través d’aquests passatges es construeix un
itinerari de moments crítics que inclou obres de Lara Almarcegui, Judith Barry, Dara
Birnbaum, Marcel Broodthaers, Joan Brossa, Hans Haacke, Öyvind Fahlström, Andrea
Fraser, Sanja Iveković, Gerhard Richter, David Lamelas, Angela Melitopoulos, Miralda,
Robert Morris, Hélio Oiticica, Allan Sekula, Andreas Siekmann, Antoni Tàpies i
Krzysztof Wodiczko, entre d’altres. També es recupera la figura del psiquiatre reusenc
Francesc Tosquelles, un referent de l’antipsiquiatria, en el centenari del seu naixement.

Fissures ressegueix alguns dels espais de desordre des dels quals ens construïm com a
subjectes contemporanis. S'hi mostren dibuixos i instal·lacions d'artistes com Peter Friedl,
Anne-Lise Coste, Matt Mullican, Erick Beltrán, Paul McCarthy i Raymond Pettibon. Així
mateix, Voyeurisme, fetitxisme i narcisisme investiga el nou règim de la mirada que han
imposat les convencions narratives del cinema i la pantalla. A través dels treballs de Dan
Graham, Dara Birnbaum, Jeff Wall, David Lamelas, Judith Barry, Lara Almarcegui i
Cyprien Gaillard s'analitzen els nous hàbits perceptius i visuals amb els quals interpretem
els fets.
A partir de la interrogació de la pintura moderna i la desconfiança generada per un art que
apel·lava estrictament a les percepcions individuals, s'avança cap a unes pràctiques
artístiques que proposen un esforç col·lectiu per entendre el món contemporani. Cal fugir
del contingut com d'una plaga presenta obres de Robert Rauschenberg, Antoni Tàpies,
Raymond Hains, Nigel Henderson, Andrea Fraser, Robert Morris i Art & Language,
entre d'altres. Enllaçant amb aquesta revisió de la pintura, L'art de la primera globalització
articula una mirada pionera a allò que, a finals del segle XX, s'ha generalitzat com a model
sistèmic global. Ja en els anys seixanta i setanta, les obres de Marcel Broodthaers, Öyvind
Fahlström, Hans Haacke, Miralda i Hélio Oiticica es van avançar a aquest model global.
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També en aquesta línia es presenta Treball, poder i control, un àmbit centrat en el treball i
en els seus valors associats en el capitalisme avançat. A través de les instal·lacions d'Allan
Sekula, Andreas Siekmann i Krzysztof Wodiczko, entre d'altres, es presenta una reflexió
al voltant de les noves formes de vida que han suposat el règim de producció postindustrial i
el treball immaterial. Un últim episodi recupera la figura del psiquiatra català Francesc
Tosquelles a través del videoassaig Déconnage. En el centenari del seu naixement, es
revisa aquest referent de l'antipsiquiatria que, des del seu exili francès, va servir d'ancoratge
a pensadors com Félix Guattari i Gilles Deleuze.

Déconnage
Dates: del 18 d’octubre del 2012 al 28 d’abril del 2013.

"Déconnage", Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzarato. Vista de la instal·lació de l'exposició al MACBA, 2012. ©
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En el context de l’exposició Episodis Crítics (1957-2011). Col·lecció MACBA, a la planta 2
del Museu es presenta Déconnage, un videoassaig d’Angela Melitopoulos i Maurizio
Lazzarato sobre la figura del psiquiatra reusenc Francesc Tosquelles (1912-1994).
A Déconnage s’introdueix una de les personalitats pioneres en la psiquiatria crítica de
l’Europa de postguerra. A través de la figura de Francesc Tosquelles, es recupera
l’antipsiquiatria: un discurs i una pràctica que no parlaven de malalties mentals, sinó de
problemes vitals, socials i ètics. L’antipsiquiatria es va avançar a les disfuncions que, amb
els anys, han suposat les societats contemporànies per a les persones.
L’any 1985 el cineasta François Pain va entrevistar durant tres dies el psiquiatre català
fundador d’aquell nou model de psicoteràpia institucional. Anys més tard, al 2011, Angela
Melitopoulos i Maurizio Lazzarato van projectar l’entrevista a dos pensadors actuals per
enregistrar-ne els seus comentaris. Elisabeth von Samonow a Viena i Jean-Claude Polack a
París van anar interpel·lant la visió de Tosquelles a la llum de les teories actuals.
El resultat és Déconnage, un assaig visual que es projecta en aquesta ocasió adaptant la
instal·lació original presentada a la Generali Foundation. L’obra recupera la figura de
Tosquelles i alhora reflexiona sobre la línia política de la psiquiatria i els seus límits.

