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► ACCIÓ. Una història provisional dels noranta 
 

Roda premsa: 2 d’abril del 2020 

Inauguració: 2 d’abril del 2020 

Dates: del 3 d’abril al 27 de setembre del 2020 

Comissariada per: Ferran Barenblit, director, i Aida Roger, curadora adjunta  

 

                                                  
 

Acció-Esther Ferrer. "Mallarmé révisé o Malarmado revisado, 1968/1992". 1992: Festival Polyphonix. Hommage à John Cage,  
Centre Pompidou, Paris. Foto: Jean-Pierre Sonolet. Cortesía de la artista. 

 
Acció - Isidoro Valcárcel Medina, “Omisión” , 1991 Omisión, 1991.  

Presentación en Festival de Performances, Espacio P, Madrid. Cortesia de l’artista. 

 
Acció. Una història provisional dels 90 fixa la seva atenció en l'escena de la 
performance a Espanya al llarg d'aquesta dècada. Uns anys en què, en una fèrtil 
relació intergeneracional, es va tornar a les pràctiques ja experimentades pels 
artistes conceptuals dels seixanta i els setanta com una forma de superar la 
desmemòria a la qual s'havia abocat una bona part de la cultura durant la 
Transició. Gràcies a l'activitat en facultats de belles arts, festivals i espais 
independents, es va gestar una escena alternativa protagonitzada per artistes que 
compartien la seva voluntat d'allunyar-se del mercat i de les dinàmiques del 
sistema institucional de l'art, entre els quals s'incloïen els museus de nova creació. 
Van crear peces basades en accions senzilles a manera de retrobament entre art i 
vida, dissolent tant la noció d'autoria com les jerarquies freqüents en l'art. La 
pròpia pràctica artística i la definició d ‘«acció» van ser els seus temes més 
habituals, als quals se’n van sumar d’altres com l'atzar, el component lúdic, el 
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paper de l'espectador com a activador efectiu i simbòlic de l'obra. Algunes 
preocupacions d’aquell moment també van alimentar el seu discurs, com el 
qüestionament de les idees de productivitat i eficiència –pròpies del neoliberalisme 
que triomfava aleshores– -, la insubmissió al servei militar o l'impacte de la 
pandèmia de la sida. Així mateix, van compartir inquietuds amb la música 
experimental, l'escena parateatral i la polipoesia. Van escriure la seva història en 
temps real, a través de documentació fotogràfica, estudis i diagrames, reflectits en 
múltiples publicacions. Potser el seu  llegat principal va ser el de tota una 
generació: les intenses relacions personals que van resultar en xarxes 
autogestionades i autònomes que reclamaven l'art com un espai de reflexió crítica. 
 
 

 
Acció - Tere Recarens. La Gallinita Ciega, 1992. L’Artesà de Gràcia. Foto: Joan Cuní 

 
Si la dècada de 1980 va representar a Europa un retorn a l’ordre, a la reivindicació 
d’una certa formalitat en l’art, als formats convencionals de la pintura i l’escultura 
àmpliament acceptats pel mercat, la de 1990 va reprendre bona part de les 
experiències conceptuals de dècades anteriors. D’aquesta manera, es van 
recuperar pràctiques relacionades amb el cos humà que conjuntament anomenem 
art d’acció. A l’Estat espanyol, aquestes pràctiques encara van tenir més 
rellevància, amb iniciatives múltiples que han exercit un immens impacte en l’art 
fins avui dia. Sovint aquest art d’acció s’expressava en forma de performances ‒
que acostumaven a circular en àmbits molt restringits, en festivals o trobades‒ i la 
seva expressió més heterogènia, el que anomenem performativitat. 
 
És el moment de revisar-les en conjunt i entendre la seva gran importància: no 
sols perquè la història d’aquests anys encara s’ha d’escriure, sinó perquè hi ha 
molts artistes joves que beuen directament d’aquestes fonts, sovint sense ser-ne 
conscients. També és una ocasió per a un replantejament de la institució, 
analitzant cadascuna de les tasques habituals del museu, des de l’acte de 
comissariar fins a la manera de comunicar. La interacció amb l’audiència viu una 
renovació fonamental: el paper del visitant passa d’observador a activador. Tot 
això en el marc d’una era ‒prefigurada en la biopolítica de Michel Foucault, en el 
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deconstructivisme de Jacques Derrida o en el pragmatisme de John L. Austin‒ en 
què el cos humà s’estableix de nou com el lloc per on transiten nombroses 
tensions emocionals i es reclama la condició política de l’ésser. Som perquè 
ocupem un espai, perquè hi actuem i hi som reconeguts. 
 

A través de diversos nodes, Acció recorrerà aquesta època i en rastrejarà algunes 
de les obres fonamentals. A més, inclourà documentació i material 3 abril-27 
setembre) majoritàriament inèdit que recupera aquelles experiències. El resultat és 
una exposició densa, amb múltiples extensions històriques i contemporànies, que 
ajudarà a interpretar d’una manera molt més precisa l’art del nostre temps. 
 
Entre la nòmina d’artistes inclosos a l’exposició destaquen: Accidents Polipoètics 
(Rafael Metlikovez i Xavier Theros), Oscar Abril Ascaso, Lluís Alabern, Marcel·lí 
Antúnez, Arxiu de l’Associació de Nous Comportaments Artístics (A.N.C.A.), Jordi 
Benito, Miguel Benlloch, Pedro Bericat, Denys Blacker, C-72R (Mònica Buxó, 
Sònia Buxó i Marta Domínguez) Cabello/Carceller, Jordi Cerdà, Circo Interior Bruto 
(Jesús Acevedo, Belén Cueto, Marta de Gonzalo, Luís Naranjo, Eduardo Navarro, 
Kamen Nedev, Publio Pérez-Prieto, François Winberg), Club 7 (Joan Casellas, 
Andrea Dates, Marta Domínguez, Manuel Morales, Xavier Moreno, Andrés 
Pereiro, Laura Tejeda, Cristina Zabala), Joan Casellas, Enric Casasses, Nieves 
Correa, Espacio Excéntrico (Nel Amaro y Abel Loureda), Nacho Criado, Eduard 
Escoffet, Pepe Espaliú, Bartolomé Ferrando, Esther Ferrer, Rosa Grau, Carles 
Hac Mor i Ester Xargay, Juan Hidalgo, Rafael Lamata, Los Rinos (Marcel·lí 
Antúnez, Pau Nubiola i Sergio Caballero), Daniela Musicco, Pere Noguera, Víctor 
Nubla, Antonio Ortega, Lucía Peiró, Pere Lluís Pla Boixò, Tere Recarens, Àngels 
Ribé, Xavier Sabater, Carles Santos i Mariaelena Roqué, José Antonio Sarmiento, 
Isidoro Valcárcel Medina, Jaime Vallaure, Albert Vidal, Fefa Vila, Borja Zabala i 
Tres, entre d’altres. A “Acció Directa” la presència de: Jaume Alcalde, Iñaki 
Álvarez, Pep Aymerich, Joan Baixas, Miquel Baixas, Laia Bedós, Josep Manuel 
Berenguer, J.M. Calleja, Xavier Canals, Enric Casasses, Victoria Combalía, Ignasi 
Esteve, Susanna Fernando, Barbara Held, Juan Hidalgo, Mercè Ibarz, Allan 
Kaprow, Konic Thtr, Dídac P. Lagarriga, Julia Montilla, Andrés Pereiro, Imma Pla, 
Jordi Pope, Benet Rossell, Joan Simó, Rosa Suñer, Quim Tarrida, Noel Tatú, 
Alexis Taulé, Carme Torrent, Gustavo Vega, Carme Viñas, Marta Vives. 
 

Amb el Suport del Programa Cultura de la Unió Europea Our Many Europes, programa de la confederació europea de 

museus "L'Internationale" i cofinançat pel Programa Europa Creativa de la Unió Europea. Els membres de L'Internationale 

(Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Moderna Galerija (MG + msum), Ljubljana, Van Abbemuseum, Països 

Baixos, MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, SALT Research and 

programs a Istanbul i Ankara, i el Museu Reina Sofia, Madrid) i els seus socis del National College of Art and Design y 

(NCAD), Dublín i Valand Academy (Gothenburg University) estan presentant més de 40 activitats públiques (conferències, 

exposicions, tallers) des d'ara fins a maig de 2022. 

  

http://www.internationaleonline.org/
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► TONY COKES 
 

Roda premsa: 7 de maig 

Inauguració: 7 de maig 

Dates: del 8 Maig al 27 Setembre del 2020 

Comissariada per: Anna Cerdà Callís, curadora adjunta  

 

 
 

Tony Cokes, installation view, On Non-Visibility, Greene Naftali, New York, 2018.  
Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, and Hannah Hoffman, Los Angeles. 

 
Des de 1980, Tony Cokes (Richmond, Virginia, 1956) ha desenvolupat un precís 

estil visual marcat pel desafiament a les jerarquies i usos establerts del text animat 

i les imatges d’arxiu, als quals afegeix un element visual en forma de diapositives 

de colors sòlids o, més recentment, morphings de fons orgànics. 

Autodefinint-se com un «postconceptualista», Cokes reconeix la influència 

d’artistes com Art & Language, Adrian Piper, Lawrence Weiner i Jenny Holzer. 

Durant la serva formació, també es va familiaritzar amb l’obra de Dara Birnbaum, 

Yvonne Rainer, Barbara Kruger i Dan Graham. Des d’aleshores es va interessar 

per l’edició, en especial, per la idea de crear versions i mescles, i com aquestes 

estratègies poden provocar o induir la manera de llegir les imatges i estimular els 

desitjos. 
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En els seus vídeos, Cokes explora i subverteix els discursos culturals i polítics 

incrustats en la música pop, l’electrònica, l’art, la televisió i el cinema. A través 

d’obres com Black Celebration (1988) i Fade to Black (1990), examina temes com 

la representació racial (la hipervisibilitat i invisibilitat simultània que afecta la 

subjectivitat negra) i el context del capitalisme tardà; amb paraules seves, «règims 

representacionals de la imatge i el so». Explora els límits del gènere documental, 

però també qüestiona la manera en què mirem les pel·lícules, el periodisme 

televisiu, els videoclips i la publicitat. Analitza la connexió entre visualització i 

mercantilització, i ho deconstrueix per posar en evidència les implicacions 

polítiques dels nostres plaers.  

                     

Tony Cokes, installation view, On Non-Visibility, Greene Naftali, New York, 2018. Courtesy the artist, Greene Naftali, 
New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York. 

 
Tony Cokes, installation view, Della’s House, Hannah Hoffman, Los Angeles, 2019. Courtesy the artist, Greene Naftali, 

New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York.  Photo: Elon Schoenholz 

 

Cokes aplega en la seva obra material textual teòric i popular; cita figures tan 

diverses com Paul Gilroy (una font essencial per a l’artista), Louis Althusser, 

Malcolm X, David Bowie, Public Enemy, Morrissey i Donald Trump, i les combina 

per confegir una crítica social i política del capitalisme. Entre els seus treballs més 

rellevants cal esmentar el projecte col·lectiu Black Male: Representations of 

Masculinity in Contemporary American Art (1994-1995, amb X-PRZ) i les seves 

sèries en procés Pop Manifestos (iniciada el 1997) i The Evil Series (iniciada el 

2001). 

Inventant un nou estil de «videoassaig» –es tracta, força literalment, d’assaigs en 

vídeo–, aquestes obres ofereixen una manera radicalment nova d’explicar 

històries, d’entendre les imatges i d’experimentar el so i ens donen l’oportunitat 

d’observar la nostra resposta emocional davant d’aquests elements. En aquest 
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sentit, el treball de Cokes ha estat caracteritzat com «idees amb les quals pots 

ballar». Cokes es considera un editor o mesclador, i treballa en col·laboració amb 

tècnics, músics, grups artístics i teòrics, etc., explorant el concepte de dub 

(doblar), ja sigui com a contingut (el gènere musical), ja sigui com a mètode. La 

seva pràctica s’alinea amb l’apropiació: sampleja, versiona i mescla, com un DJ. 

Ens obliga a reescoltar, remirar i repensar el flux d’informació que rebem a través 

de les pantalles, les pàgines i els espais públics i privats, a l’era de les notícies 

falses, la postveritat i els «fets alternatius». 

 

Les seves obres aborden el minimal techno, el llegat cultural negre i la diàspora (a 

Mikrohaus… Mikrohaus, or the black atlantic?, 2006-2008); la cultura pop i els 

famosos (a Face Value, 2015); l’ús de la música com una forma de tortura durant 

la «guerra contra el terrorisme» sota l’administració Bush (The Evil Series); i, més 

recentment, la repercussió política d’Aretha Franklin i la seva participació en el 

moviment pels Drets Civils, des de la perspectiva del moviment Black Lives Matter. 

El MACBA mostrarà obres clau corresponents a aquests tres estadis de la 

producció de Cokes (al costat d’obres primerenques, vídeos monocroms i peces 

més recents), en una exposició audiovisual que dialogarà amb diversos espais del 

museu.  

 

                
1       2 

 
 
1/Tony Cokes, Black Celebration, 1988. 
Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York. 
 
2/Tony Cokes, Evil.16.Torture Musik., 2009-2011. 
Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York. 
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► FINA MIRALLES. Soc totes les que he sigut. 
 

Roda premsa: 13 de maig del 2020 

Inauguració: 14 de maig del 2020 

Dates: del 15 maig a l’1 novembre del 2020  

Comissariada per: Teresa Grandas, conservadora d’exposicions  

 

 

Fina Miralles La justícia (Sèrie Matances) 1977 
Tècnica mixta, 51,5x66,5 Col·lecció Museu d’Art de Sabadell, ©Fina Miralles 

 

Fina Miralles (Sabadell, 1950) és una de les artistes més significatives de l’Estat 

espanyol. La seva obra sorgeix en el context dictatorial del general Franco, en un 

entorn hostil, limitador i castrador, en el qual la censura controlava qualsevol forma 

d’expressió sota imposicions morals, determinades per l’enorme poder de 

l’Església catòlica emparada pel règim. El treball de Fina Miralles, trenca amb les 

propostes academicistes que s’ensenyaven a les escoles d’art de l’època i amb les 

formes de comportament establertes. La seva pràctica reconfigura el concepte del 

que és artístic, dins de la multiplicitat d’actituds que desdibuixen el que la 

historiografia tradicional havia englobat sota l’epígraf d’art conceptual. La història 

de l’art ha adscrit la producció de Miralles al conceptual, al land art o fins i tot al 

feminisme, sense tenir en compte l’amplitud i la complexitat de les seves 
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propostes, que desborden els límits d’aquestes etiquetes. Aquest projecte és un 

recorregut ampli per una trajectòria d’enorme transcendència. 

 

 

Fina Miralles Imatges del zoo, 1974 
Fotografia a les sals de plata Col·lecció Museu d’Art de Sabadell ©Fina Miralles 

 

L’any 1974 Fina Miralles va presentar l’exposició Imatges del zoo a la Sala Vinçon 

de Barcelona, un espai expositiu dins d’una botiga d’objectes de disseny. El gest 

de presentar una exposició d’art a manera de visita a un zoo dislocava encara més 

el context, ja de per si inusual (tot i que cal recordar que la manca d’espais 

institucionals culturals en aquella època va promoure l’aparició d’exposicions en 

espais alternatius o en contextos fora de l’àmbit de l’art). L’exposició es convertia 

en una visita a un zoo: no el de la ciutat, sinó un zoo creat per l’artista en una sala 

cultural, on s’exposava un sèrie d’animals engabiats, entre els quals hi havia la 

mateixa artista. La dislocació, la crítica a l’autoritat, el qüestionament del que és 

natural o artificial, són recursos que Miralles  utilitza per enfrontar-nos a nosaltres, 

espectadors de l’art, a una exhibició de l’artista, de la dona, de l’individu, com a 

objecte que s’exposa i es contempla, com a obra d’art. Aquesta aproximació 

constitueix només un petit exemple de la riquesa de lectures que suscita l’obra 

extraordinària d’aquesta artista. 

L’exposició al MACBA es planteja com un recorregut que aprofundeix en alguns 

dels temes crucials abordats per Miralles: la relació transversal en el seu treball 

amb la natura; el llenguatge amb què ens expressem i ens comuniquem; els 

llenguatges artístics i la seva imbricació al servei de la idea, ja sigui a través 
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d’accions, performances, fotografies, pintures o vídeos; les relacions de poder i la 

força omnipresent que el poder representa en les nostres vides (especialment sota 

una dictadura), tot i que com més fèrriament s’exerceix, més crida a la subversió; 

el rerefons històric, polític i social que determina i condiciona la nostra vida i obra; 

la condició de les dones, en una situació d’inferioritat social, ja que estaven 

subjectes a l’autoritat masculina i a lleis restrictives específiques amb l’objectiu de 

garantir codis morals de comportament i la formació i cura de la família com a únic 

destí; o la dualitat constant en el seu treball entre natura i artifici, entre realitat i 

aparença, per posar-ne alguns exemples. 

 

Fina Miralles Translacions. Dona-arbre [Documentació de l'acció realitzada el novembre de 1973 a Sant Llorenç de Munt, 
Espanya] 1973 Fotografia a les sals de plata Col·lecció MACBA. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional 

d’Art   ©Fina Miralles 

El conjunt d’obres que es presenten trenca els límits de les convencions 

artístiques: el paisatge monocrom, la pintura com a gest, l’artista com a objecte 

artístic, en un treball on el procés és més significatiu que el resultat formal i esdevé 

el factor que atorga valor a l’obra, on es qüestiona la mateixa noció de «valor», 

sigui quina sigui la manera en què es materialitzi. Miralles desmitifica l’obra d’art, 

la seva consideració d’objecte unívoc contemplable i intocable. I ens enfronta a la 

nostra pròpia condició d’individus enmig de la natura. 

Més enllà de donar a conèixer l’obra d’aquesta artista excepcional, aquesta 

exposició es proposa repensar el seu lloc en la historiografia de l’art. El projecte 

anirà acompanyat d’una publicació amb textos crítics sobre la seva feina i un recull 

d’imatges. 
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► FELIX GONZALEZ-TORRES: POLÍTICA DE 

LA RELACIÓ 
 

Roda de premsa: 29 d’octubre del 2020 

Inauguració: 29 d’octubre del 2020 

Dates: 30 d’octubre del 2020 al 17 de març del 2021 

Comissariat: Tanya Barson, conservadora en cap. 

 

 

Gonzalez-Torres, Felix 

"Untitled" (Last Light) 
1993 

Bombetes, portabombetes, fil elèctric i transformador. Dimensions variables segons la instal·lació. Edició de 24, 6 APs. 
Publicat per A.R.T. Press, Los Angeles i Andrea Rosen Gallery, Nova York. Copyright Felix Gonzalez-Torres. Cortesía The 

Felix Gonzalez-Torres Foundation. Fotògraf: Jordi V. Pou. Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Dipòsit Brondesbury 
Holdings Ltd. 

L’octubre de 2020, el MACBA presentarà una gran retrospectiva de l’obra de 
l’artista americà Felix Gonzalez-Torres, (nascut a Cuba el 1957, i mort a Miami el 
1996, degut a les complicacions derivades de la SIDA). L’exposició es podrà veure 
del 29 d’octubre de 2020 al 21 de març de 2021. 
 
Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació situarà l’obra de Gonzalez-Torres 
dins el discurs postcolonial i les històries connectades d’Espanya i el continent 
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americà, especialment en la mesura que incideixen en qüestions actuals entorn de 
la memòria, l’autoritat, la llibertat i la identitat nacional. Es posarà èmfasi en la 
lectura de l’obra de Gonzalez-Torres en relació amb la cultura espanyola, 
llatinoamericana i caribenya, no com una simple narrativa biogràfica singular, sinó 
com una manera de complexificar qualsevol lectura essencialista de l’obra de 
l’artista a través d’una única idea, tema o identitat. L’exposició proposarà diverses 
interpretacions derivades d’aquesta línia d’investigació, i també subratllarà la 
influència formativa de l’obra de Gonzalez-Torres en l’estètica queer.   
 
Seguint el pensament de l’escriptor i filòsof martiniquès Edouard Glissant, 
l’exposició remarcarà la idea de la necessitat d’opacitat per damunt de la 
transparència total o la llegibilitat instantània. L’obertura conceptual de l’obra de 
Gonzalez-Torres és comparable amb la posició de Glissant per l’èmfasi que posen 
tots dos en la mutabilitat, així com per la dinàmica i la poètica de la relació, un 
concepte que es pot fer extensiu a la política de la relació. 
 
 

 
 

expo - Felix Gonzalez-Torres "Untitled", 1990 
Metal first-aid kit, paper, clock 10 1/2 x 7 5/8 x 2 1/8 inches 

© Felix Gonzalez-Torres Courtesy of The Felix Gonzalez-Torres Foundation 
 
 
La mostra s’estructurarà en una sèrie de quatre sales, cadascuna de les quals se 
centra en un conjunt específic de les problemàtiques que es poden trobar en l’obra 
de l’artista. Aquests temes s’interrelacionen al llarg de l’eix expositiu i es 
despleguen a través de la presència de l’obra més enllà del museu. Conjuntament, 
aquests espais constitueixen els cinc «capítols» que comprèn l’exposició. 
 
La primera sala presentarà una selecció de peces que aborden l’àmplia vessant 
política de la pràctica de Gonzalez-Torres en relació amb les nocions d’autoritat, 
judici i memòria. Són treballs interconnectats a través d’al·lusions indirectes a la 
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cultura autoritària de l’establishment, al feixisme i el conservadorisme social, així 
com a la repressió de la comunitat gai i les actituds homòfobes, amb paral·lelismes 
en el context espanyol, que va experimentar una repressió semblant sota el règim 
franquista i en anys posteriors. Es crearà un vincle visual immediat a través dels 
colors vermell, negre i blanc que es despleguen dins aquest primer espai.  
 
La segona sala explorarà les idees de la parella, la relació física, la duplicitat i la 
similitud o qualitat d’igual, així com l’equilibri, l’amor i el diàleg entre mutabilitat i 
eternitat en l’obra de Gonzalez-Torres. El fet de desenvolupar un llenguatge subtil i 
sovint intencionalment críptic sobre la condició queer, que prioritza el romanticisme 
i reformula el llenguatge del minimalisme i el conceptualisme com a vehicles per al 
contingut afectiu, és una de les seves principals aportacions al cànon. Alhora, 
però, és un dels seus gestos més polítics, ja que l’artista era plenament conscient 
que això li permetia parlar de l’homosexualitat, en concret del desig i l’amor 
homosexual, eludint la censura que la dreta conservadora intentava imposar sobre 
aquests continguts.  
 
La tercera sala s’articularà entorn d’algunes de les obres de Gonzalez-Torres de 
caire més existencial, que tanmateix tenen un contingut polític subjacent amb un 
potent ressò contemporani. S’hi inclouran qüestions com el viatge, l’emigració, 
l’exili, el turisme i la fugida/llibertat, amb  imatges destacades de la platja, l’aigua i 
el cel, que funcionen com a expansives metàfores poètiques dins l’obra de l’artista. 
El tema del viatge encapsula tant allò que Nancy Spector denomina «nomadisme 
de la ment» com el concepte de dispersió (de les persones, però també dispersió 
dels components físics de l’obra). Les obres s’enllaçaran a través d’una gamma 
cromàtica de blanc, blau i gris, i la relativa manca de contingut d’imatges o el fet de 
centrar-se en un motiu general facilitaran al visitant un espai de reflexió. 
 
Finalment, l’última sala examinarà i connectarà les idees de patriotisme, 
militarisme, masclisme i desig homoeròtic. El sentit de nació d’un poble està també 
arrelat en els seus monuments. Tal com ha afirmat Spector, «els monuments són 
cròniques històriques posades de manifest. Gairebé sempre entitats fixes, 
monolítiques i estàtiques en el tema, denoten per a la cultura el que se suposa que 
són la seva història i els seus valors.» Així doncs, la complexa implicació de 
Gonzalez-Torres amb la forma i el significat dels monuments constituirà un dels 
temes d’aquesta sala i un dels aspectes que es tractaran a través de les 
intervencions dins l’espai públic. 
 
Felix Gonzalez-Torres va conèixer Espanya quan, el 1971, va sortir de Cuba per 
anar a Madrid, abans d’establir-se a Puerto Rico. L’artista va començar els estudis 
d’art a Puerto Rico, i els va continuar més endavant a Nova York. Des de la 
perspectiva del desplaçament identitari de l’exili, la seva obra parla d’una política 
d’identitat complexa i antiessencialista, rebutjant les categoritzacions simplistes on 
sovint se l’inclou, una política que permet accedir a la seva obra en els contextos 
diferents espanyol i llatinoamericà. L’ús subtil del llenguatge i la cura que posa 
Gonzalez-Torres en la tria dels títols fa pensar que s’han convertit en una mena de 
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«xibòlet», que el seu significat canvia fins a fer-ne una mena de contrasenya que 
indica la identificació o pertinença a un grup o a un altre. Gonzalez-Torres, però, 
com a exiliat i immigrant que es va moure entre mons i identitats, aborda en la 
seva obra la complexa codificació d’una identitat variable. 
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► COL·LECCIÓ RAFAEL TOUS 
 

Roda de premsa: 26 de novembre del 2020 

Inauguració: 26 de novembre del 2020 

Dates: 27 de novembre 2020 al 17 de maig del 2021 

Comissariat: a partir d’ una idea de Rafael Tous, comissariada per Antònia Maria 
Perelló, conservadora i cap de la Col·lecció MACBA, i Claudia Segura, 
conservadora d’exposicions i col·lecció. 
 

 
 

Carlos Pazos, No hay Replay, 1989 
Vista de la instal·lació a la sala Metronom, Barcelona, 1989 

© Carlos Pazos, A+V Agencia de Creadores Visuales, Barcelona, 2020 
Cortesia Rafael Tous 

 
La Col·lecció Rafael Tous és el conjunt d’obres d’art conceptual més important 
del nostre país. Integrada per prop d’un miler d’obres, aplega treballs d’una 
trentena dels artistes més destacats de les dècades dels setanta i vuitanta a 
Catalunya i a la resta d’Espanya.  
 
Vinculat al món tèxtil, Rafael Tous (Barcelona, 1940) és col·leccionista d’art des 
de la seva joventut. Es va iniciar adquirint obres de l’impressionisme, però ben 
aviat, el 1970, va començar a col·leccionar obres d’artistes de la seva generació 
amb qui, amb els anys, ha anat bastint estretes relacions d’amistat. De les visites 
als seus estudis i de les exposicions a la Galeria G, a la Sala Vinçon, a l’Espai 13 
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de la Fundació Joan Miró o a l’espai de la Universitat a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en va anar sorgint la seva col·lecció.  
 
La Col·lecció Rafael Tous està construïda des de la complicitat i la proximitat. És 
el resultat d’una intensa relació d’amistat i d’un compromís ferm amb una 
generació de creadors que l’ha portat a estar al seu costat al llarg dels anys, fins al 
dia d’avui. Si aquesta generació va poder ser tan radical en els seus plantejaments 
va ser, en part, perquè darrere seu hi havia persones com Rafael Tous, que 
recolzaven el treball artístic amb lleialtat i entusiasme. D’aquesta manera, es va 
convertir en un agent clau per al desenvolupament i la consolidació de la 
generació d’artistes conceptuals, i va marcar un camí per al futur de l’art a 
Catalunya.  
 
 

 
 

Àngels Ribé: Acumulació/integració, 1973 
Vista de la instal·lació al MACBA, 2011 © Àngels Ribé, Barcelona, 2020 Foto: Rafael Vargas 

 
El seu compromís va continuar posteriorment amb la posada en marxa de la sala 
Metrònom. A partir de 1980 i fins al 2006, primer a Sant Gervasi i després a 
l’emblemàtic espai del carrer Fusina al Born, Metrònom va ser un espai 
d’experimentació no només en el camp de les arts visuals, sinó també en la 
música, la dansa i el teatre, en el qual produïa nous treballs amb risc i una 
extraordinària exigència de qualitat.  
 
Va ser el compromís poètic, així com el contingut polític i social de les propostes 
conceptuals, el que va portar Tous a adquirir les obres que configuren el seu fons 
d’art contemporani. En aquesta col·lecció s’hi troben representats els 
comportaments precursors d’Antoni Llena i Àngel Jové als darrers anys seixanta, 
les obres del període central del conceptualisme català (1970-1975), així com 
mostres del seu desenvolupament posterior en trajectòries individuals que arriben 
fins a l’actualitat. Obres centrades en la crítica política (Francesc Abad, Francesc 
Torres, Grup de Treball o Muntadas); en l’art social i l’atenció als mitjans de 
comunicació (Muntadas, Joan Rabascall, Eulàlia Grau); en les recerques entorn de 
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la matèria i de l’objecte (Pere Noguera, Jordi Pablo, Jaume Xifra), del cos i la 
natura (Jordi Benito, Àngels Ribé, Fina Miralles, Carles Pujol) o les cerimònies 
rituals del grup dels anomenats Catalans de París, entre d’altres interessos i 
artistes, donen una idea del vast panorama artístic d’aquell moment.  
 
Després de la seva generosa donació, el 27 de novembre de 2020 el MACBA 
inaugurarà una primera mostra de la Col·lecció Tous d’art conceptual. 
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► Un segle breu: Col·lecció MACBA  

Noves incorporacions durant 2020 

Dates: 5 d’octubre del 2018 – en curs  

Comissariat: equip curatorial del MACBA  

 

Jon Mikel Euba, Fiesta 4 puertas, 2001 
Vista de la instal·lació al MACBA, 2012 Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 

 © Jon Mikel Euba, VEGAP, Barcelona Foto: Rafael Vargas 

 

La presentació de la Col·lecció MACBA té un caràcter eminentment cronològic i 

està concebuda com una mostra constant, però en cap cas estàtica. La Col·lecció 

es troba sempre desplegada al museu, però la seva composició va variant 

paulatinament amb l’objectiu d’establir una rotació d’obres que permeti donar a 

conèixer la seva riquesa i complexitat .   

La data inicial, prèvia a la Guerra Civil, es situa al 1929, l’any en què té lloc la gran 

Exposició Internacional de Montjuïc i es fan evidents els intents de la ciutat per 

assolir la internacionalització i arrenglerar-se amb el Moviment Modern 

internacional.  

A partir d’aquest moment inicial –protagonitzat per artistes d’avantguarda com 

Alexander Calder i Joaquín Torres-García a més dels arquitectes del GATCPAC, 
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entre d'altres– i fins als nostres dies, la Col·lecció MACBA es desplega en una 

successió d’àmbits centrats en les etapes més significatives del període considerat 

i en les seves obres més emblemàtiques. Les perspectives, les polítiques i les 

temàtiques desenvolupades permeten explicar la història de l’art modern i 

contemporani narrada, principalment, des de Barcelona. La República i la Guerra 

Civil, el franquisme, el context socialment revolucionari de 1968, la recuperació de 

la democràcia, la ciutat olímpica i la globalització necessària, són interpel·lats des 

de l’art.   

 

Lucia Nogueira, … , 1992. 
Vista de la instal·lació a la Galeria Anthony Reynolds, 1992 Col·lecció MACBA. Fundació MACBA  

© The Estate of Lucia Nogueira, cortesia de la Galeria Anthony Reynolds, Londres 

 

Entre els canvis que experimentarà la presentació aquest 2020, cal destacar la 

incorporació de les obres Fiesta Cuatro Puertas (2001) de Jon Mikel Euba  i   de 

Lucia Niogueira (1992). Un segle breu: Col·lecció MACBA continuarà sent objecte 

de canvis i transformacions al llarg dels mesos. Una proposta plural i dinàmica que 

posa en valor la Col·lecció i la seva profunda imbricació amb el present.  
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► EL MACBA AL MÓN: 

 COPRODUCCIONS – ITINERÀNCIES 2020 
 

 

Poesia Brossa 

Exposició organitzada pel MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en 

col·laboració amb Artium, Vitòria; el Museo Nacional de Bellas Artes i el Centro 

Cultural Kirchner, Buenos Aires; i el MUAC Museo Universitario Arte 

Contemporáneo, Ciutat de Mèxic. Amb el suport del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Llull i Acción Cultural Española (AC/E). 

MACBA. 21 de setembre de 2017 – 25 de febrer de 2018 
Artium, Vitòria. 29 de maig – 23 de setembre de 2018 
Museo Nacional de Bellas Artes, i Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. 8 
d’octubre – 8 de desembre de 2019 

✓ MUAC, Ciutat de Mèxic. 6 de juny – 4 d’octubre de 2020 
 

 

 

Melanie Smith. Farsa i artifici 

Exposició organitzada pel MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en 

col·laboració amb el MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo, Ciutat de 

Mèxic; el Museo Amparo, Puebla; i el Museo de Arte Contemporáneo de 

Monterrey, Mèxic. 

MACBA. 17 de maig – 7 d’octubre de 2018 
MUAC, Ciutat de Mèxic i Museo Amparo, Puebla, Mèxic. 16 de maig – 6 d’octubre 
de 2019 

✓ MARCO, Monterrey, Mèxic. 5 de  Març – 13 de setembre de 2020 
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Charlotte Posenenske: Work in Progress 

Exposició organitzada per Dia Art Foundation. El tour europeu està organitzat en 

col·laboració amb el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona; 

Kunstsammlung Nordrhein Westfallen, Düsseldorf; i Mudam Luxembourg – Musée 

d’Art Moderne Grand-Duc Jean. 

Dia Art Foundation, Nova York. 5 de març – 9 de setembre de 2019 
✓ MACBA. 17 d’octubre de 2019 – 20 de març de 2020 
✓ Kunstsammlung Nordrhein Westfallen, Düsseldorf. 4 d’abril – 9 

d’agost de 2020 
✓ Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean. 2 

d’octubre de 2020 – 10 de gener de 2021 
 

 

Takis 

Exposició organitzada i coproduïda pel MACBA Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona; la Tate Modern, Londres; i el Museum of Cycladic Art, Atenes. 

Tate Modern, Londres. 3 de juliol – 27 d’octubre de 2019 
✓ MACBA. 21 de novembre de 2019 – 19 d’abril de 2020 
✓ Museum of Cycladic Art, Atenes. 20 de maig – 25 d’octubre de 2020 

 

 

 

Gego. La línia emancipada 

Exposició organitzada i coproduïda pel MACBA Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona; Museu de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand, Sao Paulo; Museo 
Jumex, Ciutat de Mèxic i Tate Modern, Londres 
 
MASP: 12 d'octubre de 2019 - 1 de març de 2020 

✓ Jumex: 30 d'abril de 2020 - 30 d'agost de 2021 
✓ MACBA: 29 d'abril - 29 d'agost de 2021 
✓ Tate Modern, Londres: 29 de setembre de 2021 - 9 de gener de 2022  
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PROGRAMA 2020 
EXPOSICIONS  

 Centre d’Estudis i Documentació 
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► De disturbis, dols i festes 
 

Inauguració: 25 de març de 2020 
 
Dates: del 26 de març al 19 de juny de 2020  
 
Comissariat: Grup Dissidències Sexuals a la Ciutat de Barcelona PEI 2019-2020, 
coordinat per Lucía Egaña. 
 
Integrants: Carolina Campos, Claudia Ventola, Eduardo Carrera R, Eugenia 
Salama, Henrique Lukas, Joana Castella, Jorge Sánchez, Julia Salgueiro, Julia 
Tealdi, Lizette Nin, Lucila Prestach, Luna Acosta, Margherita Fabbri. 
 

 

 

Trans en los baños del gym, registre fotogràfic, 2019 / Nacho Uzcategui 

Com poden (sobre)viure els cossos dissidents a la ciutat de Barcelona? Com 

s’inscriuen els desigs i les emocions en els seus desplaçaments? Com continua 

operant el règim colonial en aquests cossos i quines ferides hi continua obrint? 

Aquesta investigació ha recorregut fronteres desdibuixades entre la dissidència 

sexual, la diversitat funcional, la migració, el treball sexual i la precarització per 

trobar imatges de la quotidianitat que es mostrin com a cartografies dissidents, 

caus per a l’incert, festes i espais de trobada com a refugi, aliances temporals i 

permanents que produeixen diverses formes de cures. 
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Entrevistes, fotografies, mapes, cartells, fanzins i altres materials d’arxiu intenten 

crear un espai per reflexionar sobre les subjectivitats. Les emocions, les 

violències, els traumes, les cures i els diversos activismes dels cossos que han 

estat (i continuen sent) permeats per la colonialitat, els límits legals, físics i 

territorials per tal de construir espais propis d’enunciació política. 

Aquest projecte proposa reflexionar sobre l’afecte com una estratègia de producció 

de refugi, com un mètode per perforar les fronteres y fer-les més poroses per tal 

de contagiar privilegis, multiplicar els llocs de fuga del que està establert, i trobar i 

refermar aliances. 

Aquesta investigació forma part del Programa d’Estudis Independents del MACBA 

GRUP DE DISSIDÈNCIES SEXUALS A LA CIUTAT DE BARCELONA PEI 2019-

2020 

Integrants: Carolina Campos, Claudia Ventola, Eduardo Carrera R, Eugenia 

Salama, Henrique Lukas, Joana Castella, Jorge Sánchez, Julia Salgueiro, Julia 

Tealdi, Lizette Nin, Lucila Prestach, Luna Acosta, Margherita Fabbri. 

 

Grup d’investigació coordinat per Lucía Egaña. 
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► Ecologies Culturals 
 
Inauguració: 1 de juliol del 2020 
 
Dates: del 2 de juliol al 16 d’octubre del 2020 
 

Comissariat: Grup d’ Investigació Ecologies Culturals PEI 2019-2020, coordinat 
per Alberto Berzosa i Jaime Vindel.  
Integrants: Luna Acosta, Renan Araujo, Bia Bittencourt, Gian Cruz, Rafael 
Frazão, Karen, Ánxela Louzao, Maíra das Neves, José Platzeck , Lucas Pretti, 
Carolina Seligra 

 

 

Luis Gonzalez - 
Activistas en contra de la desaparición del valle de Riaño pintando sobre la presa “DEMOLICIÓN”, 1987 

 

La irrupció del geològic com a agent en els debats d’ecologia política comporta la 

pèrdua de la centralitat del que és humà en la pregunta sobre el futur. Amb l’ocàs 

palpable dels imaginaris de futur salvador –a través de les tecnologies humanes o 

per via revolucionària–, ens enfrontem a l’evidència que l’única cosa absolutament 

global és la possibilitat d’una fi més o menys propera de la conformació del món tal 

com el coneixem. Aquest nou comú-precari desposseït de la mirada humanista 

possibilita un gir polític (i estètic) per posar en qüestió les relacions entre els 

vivents i la noció mateixa de vida. En aquest gir, el referent humà deixa de ser la 

fiscalia ètica per pensar aquests assumptes: és, de fet, el seu obstacle. 
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La tasca crítica de la qual aquesta mostra vol formar part ja no és pensar quines 

accions humanes podem imaginar al voltant del problema ecològic, sinó pensar 

una ecopolítica juntament amb –o a partir de– el que és no-humà. Des del grup 

d’ecologies culturals del PEI s’ha començat un treball de reflexió que consisteix a 

revisar les pedagogies del progrés, vinculades a un productivisme inevitable, per 

tal de dissenyar metodologies de contraaprenentatge que permetin desaprendre la 

forma humana per fer prevaler la condició compartida d’éssers vivents i escoltar la 

veu urgent d’altres formes d’existència amb les quals puguem afrontar un futur 

impossible. El resultat d’aquest treball col·lectiu es concreta en una sèrie de nodes 

que perfilen els espais de discussió ecopolítica avui dia. Aquests són: plantes 

invasores, animals sense papers, arbres i paisatges productivitzats, monstres, 

fongs, bacteris migrants, amb l’aigua com a fil conductor. A l’exposició cada un 

d’ells està articulat per una selecció de documents, fotografies, còmics, 

enganxines, vídeos, mapes, il·lustracions, llibres i obres manllevades d’arxius i 

col·leccions, entre els quals figuren l’arxiu i la col·lecció del MACBA, tant existents 

com en procés de producció. L’exposició serà interpel·lada, a més, per una 

programació d’activitats públiques. 
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► MOSTREIG #4 Arxiu Històric 

Inauguració: 29 octubre del 2020 

Dates: del 30 octubre  del 2020 al  març del 2021 

Comissariat: Enric Farrés Duran 

 

 

 

El Fons Històric MACBA conserva la documentació amb valor patrimonial 

generada pel MACBA durant el desenvolupament de la seva activitat des que es 

va inaugurar fins avui. Aquest fons és imprescindible per documentar l’evolució del 

museu, la seva història, els seus programes i exposicions. Però no sols això. A 

través del disseny dels programes de mà, els cartells, la museografia, l’uniforme 

del personal de sales, les inauguracions, les polèmiques, les crítiques i els elogis, 

així com els seus públics, actituds i indumentàries, la història del MACBA ens 

explica una part important de la història de la ciutat i els seus costums. Amb motiu 

del 25è aniversari de la seva fundació, s’ha convidat l’artista Enric Farrés Duran 

perquè, conjuntament amb l’equip del Centre d’Estudis i Documentació, faci una 

revisió de l’arxiu històric del museu i la mostri en format expositiu a la planta baixa 

del CED. 
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Mostreig és una sèrie d’exposicions en què l’arxiu del MACBA assaja diverses 

maneres de mostrar els seus fons. Els Mostreig anteriors han estat: #1 Els 

documents a escena; #2 This is mail art; # 3 Anti-books. 

 

Enric Farrés Duran (Barcelona, 1983) és graduat en Art i Disseny (Escola 

Massana, Universitat Autònoma de Barcelona), llicenciat en Filosofia (Universitat 

de Barcelona) i màster en Producció i recerca artística. Combina el seu treball 

artístic amb la docència universitària i projectes editorials independents. Els seu 

treball s'ha pogut veure de manera col·lectiva al MNAC (Una col·lecció 

heterodoxa: El llegat T. F.); al MACBA (París no se acaba nunca # Districte 

cinquè); a la Fundació Antoni Tàpies (Tres coses rares. Història d’una 

desaparició); i de manera individual, al Centre d’Art La Panera de Lleida (Una 

exposició de mirar) i al Centre d’Art Contemporani de Girona Bòlit (Res és meu). El 

2015 va rebre l’ajuda BCN Producció per desenvolupar el projecte El visitant ideal 

d’una col·lecció sentimental, en col·laboració amb el Museu Frederic Marès i la 

Fundació La Caixa. També ha rebut el premi Generación 2016 atorgat per la 

Fundación Montemadrid. El 2016 va estrenar la pel·lícula Un viatge frustrat gràcies 

a la col·lecció d’art contemporani Cal Cego, així com Una exposició de dibuixos, a 

la galeria etHALL (Barcelona), amb la qual ha rebut el premi GAC-DKV. Durant el 

2017 va realitzar una exposició individual a l’espai Uma Certa Falta de Coerência 

(Porto), una intervenció a l’arxiu d’art contemporani LACA (Los Angeles) i una 

conferència sobre col·leccionisme i pràctica artística al Museu d’Art Modern (MAM) 

de São Paulo. 
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PUBLICACIONS i MACBA BOOKS 
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Acció. Una historia provisional dels noranta. [sense data prevista de publicació] 

Projecte que s’emmarca en el context de L’Internationale 

Volum que recolliria una selecció de les conferències que tindran lloc en el marc 

de l’exposició, més una selecció de les conferències (o encàrrecs nous) dels tres 

seminaris sobre la dècada dels noranta, un text de Ferran Barenblit, una selecció 

de les entrevistes que s’han fet a personatges involucrats en la performance dels 

noranta, i una selecció de la documentació de l’exposició. 

 

Tony Cokes  

Quadern portàtil amb un text de Christoph Cox, més una selecció de les obres de 

l’artista. 

 

Fina Miralles. Soc totes les que he sigut 

Catàleg que inclou quatre textos de Teresa Grandas (comissària), Valentín Roma, 

Maite Garbayo-Maeztu i Tamara Díaz Bringas, juntament amb una selecció 

d’obres de l’exposició. El projecte se centra principalment en les obres dels anys 

setanta i en la performance. 

 

Manual de la Col·lecció MACBA 

Es publica amb motiu del 25è aniversari del MACBA. 

Continguts:  

. Presentació que introdueix el MACBA i els continguts de la publicació. 

. Selecció d’unes 120 obres clau de la Col·lecció del museu, de 114 artistes. Cada 

obra s’explica amb un text curt i inclou material fotogràfic. La publicació s’ha 

plantejat com un treball coral i, per tant, en la redacció dels textos hi ha col·laborat 

un nombre important de persones de l’equip MACBA. 

. Recopilació de 40 termes clau o conceptes que expliquen de manera transversal 

les línies de treball del museu. La redacció d’aquest glossari s’ha encarregat a 

col·laboradors externs molt propers a les activitats del MACBA. 
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Col·lecció et al. 

Al gener s’ha publicat Sida, en castellà (vol. 4). 

Més enllà del dolor, la por i la mort, la irrupció de la sida a la dècada dels vuitanta 

va provocar una «epidèmia de sentit». Una crisi de la representació que va 

necessitar noves aliances entre l’art i els activismes per intervenir en l’esfera 

pública i reclamar altres formes polítiques, mèdiques i comunicatives d’abordar la 

malaltia. En els textos que integren aquest llibre, la crítica francesa Élisabeth 

Lebovici ofereix un relat alternatiu a la història de l’art des d’una escriptura situada 

en els feminismes, les polítiques queer i els activismes LGTBIQ.  

A mitjans de març publiquem Pedagogies i emancipació, en català i en castellà 

(vols. 5 i 6 de la col·lecció). Aquesta publicació sorgeix del seminari PEI Obert 

Aprendre a imaginar-se. Sobre pedagogies i emancipació que va tenir lloc al 

MACBA durant el novembre de 2017. Els autors dels textos són Marina Garcés, 

Jordi Solé Blanch, Concha Fernández Martorell, valeria flores, Janna Graham i 

Pablo Martínez (Introducció). 

Aquest llibre aborda la manera en què els processos formatius poden arribar a ser 

espais per a l’activació d’una imaginació política que intervingui en l’àmbit social i 

generi una possibilitat de producció de formes de vida. 

 

Quaderns portàtils https://www.macba.cat/ca/qp 

Es publicaran dos títols en el marc de la línia de publicacions de distribució 

gratuïta a través d’internet, en format PDF i EPUB. 

 

 

 

 

 

https://www.macba.cat/ca/qp
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FOTOS aquí  

https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2020#temporada-2020 
 
 

 

■ MÉS INFORMACIÓ A macba.cat i @MACBA_Barcelona 

■ MACBA: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, 

■ HORARIS: dilluns, dimecres, dijous i divendres d’11 a 19.30 h dissabtes de 10 a 20 h; diumenges i festius de 10 a 15 h; 

dimarts no festius, tancat. 

■ ENTRADA VÀLIDA DURANT UN MES                                                            

 

 
 

Premsa MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat 

 

 

http://www.macba.cat/
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