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Nota de premsa 
 

 

Artistes en quarantena 
 

La confederació de museus L’Internationale impulsa el projecte per a donar 
visibilitat a les reflexions dels artistes durant el període de confinament 

 
Les contribucions es compartiran a instagram  tots els dimarts i dijous  

a partir del 21 d’abril i fins el 7 de maig  
 

 
 

La confederació de museus L'Internationale ha convidat als artistes Babi Badalov, 

Osman Bozkurt, Simnikiwe Buhlungu, Ola Hassanain, Sanja Iveković, Siniša 

Labrović, Rogelio López Cuenca i Elo Vega, Kate Newby, Daniela Ortiz, Zeyno 

Pekünlü, Maja Smrekar, Isidoro Valcárcel Medina, Guy Woueté, Akram Zaatari i 

Paweł Żukowski a sumar-se a una reflexió que s’establirà des de les seves 

condicions, vivendes i llocs de treball actuals. Les seves reflexions i propostes 

suggereixen noves perspectives sobre l’espai public/privat, la solidaritat i la crítica,  

intrínsicament connectades amb l’actualitat.  

  

El 1979, dia de la visita del President Tito a Zagreb, l’artista Sanja Iveković celebrà la 

performance de 18 minuts Triangle (1979) al seu balcó. Sortí a l’exterior, començà a 
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llegir un llibre, a beure whisky, i a fer tot un seguit de gestos com si s’estigués 

masturbant fins que s’hi presentà un oficial de seguretat i li ordenà que entrés a 

l’interior de l’habitatge. Els espais íntims tenen encara el potencial d’esdevenir 

subversius i generar un posicionament públic, tal i com realitzà Ivekovic al seu balcó a 

finals de la dècada de 1970? 

 

 
 

Sanja Iveković, Triangle 2000+, 1979 
photograph (1 from a series of 4) Collection of Moderna galerija, Ljubljana Courtesy of the artist 

Durant aquest època de confinament global, tant l’espai virtual com les finestres, 

balcons i façanes de les nostres llars han jugat el paper i han pres la importància de 

les places per a l’expressió col·lectiva pública esborrant alhora la separació entre les 

esferes pública i privada. Artistes en Quarantena és una manera modesta de 

contribuir a la reflexió sobre els efectes de l’actual pandèmia, redefinint els canals de 

comunicació que han influit sobre l’actual percepció i consum d’informació, així com 

repensant la potencialitat dels espais existents.  

 

Les contribucions artístiques es compartiran on line a través dels canals de xarxes 

socials de L'Internationale, @internationaleonline, i via les respectives webs i les 

xarxes socials dels membres de la confederació a partir del 21 d’abril. Les 

propostes dels artistes es publicaran setmanalment dues vegades, els dimarts i els 

dijous.  

 

 

Barcelona, 20 d’abril del 2020 
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Més informació sobre L’Internationale 

La confederació L’Internationale aplega set grans institucions  d’art europees: Moderna galerija 

(MG+MSUM, Ljubljana, Slovènia); Museo Reina Sofía (Madrid, Espanya); MACBA Museu d'Art 

Contemporani de Barcelona (Barcelona,Espanya); Museum van Hedendaagse Kunst 

Antwerpen (M HKA, Antwerp, Bèlgica); Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Warsaw, 

Polònia), SALT (Istanbul and Ankara, Turquia) and Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, 

Holanda), which team up with HDK-Valand Academy (Gothenburg, Suècia) i el  National 

College of Art and Design (NCAD, Dublin, Irlanda).  

La confederació i els seus membres treballen en el marc del projecte Our Many Europes,, 
cofinançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea, presentant més de 40 activitats 
publiques, incloses exposicions, tallers i investigació. 

 

Altres projectes transversals en marxa de L’Internationale 

L’Internationale Online, un projecte comú per compartir recerca, art and política, amb l’objectiu 

de promocionar la multiplicitat de vocabularis per a la producció i difusió de coneixement 

mitjançant el prisma compartit d’un cert sentit urgència vers el món que cohabitem. 

Participants actuals: Artista en residència, Dan Perjovschi / Programa de projeccions: ‘This little 

Era Lullaby’, de María Salgado i Fran MM Cabeza de Vaca, i ‘how to prepare for a hurricane, 

pt.2’ performance de Quinsy Gario 

Publicacions: 

Epubs recents: Living with Ghosts: Legacies of Colonialism and Fascism 

Pròxims epub (May 2020): Austerity and Utopia 

 

 

info@internationaleonline.org 

Xarxes Socials: 

Instagram 

Facebook 

 

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