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“Acció. Una històriaprovisional dels noranta”  
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EXPOSICIONS 

 
“UN SEGLE BREU. COL·LECCIÓ MACBA” 
Exposició permanent. Comissariada per l’equip del MACBA 
 
La presentació expositiva “UN SEGLE BREU. COL·LECCIÓ MACBA” aplega 
un conjunt d’obres icòniques que son testimoni de les tensions que s’han anat 
produint al llarg de la història de l’art contemporani entre les mateixes 
manifestacions artístiques, en relació amb d’altres manifestacions culturals i 
també respecte als seus contextos socials i polítics. El recorregut s’inicia amb 
un àmbit que conté unes serigrafies d’Anni Albers corresponents a la seva 
etapa a la Bauhaus, juntament a importants obres d’Alexander 
Calder i Joaquín Torres-García. Al llarg de les dècades  successives que 
pauten l’itinerari també hi trobem obres de Jean-Michel Basquiat, Christian 
Boltanski, Guerrilla  Girls, Hans Haacke, Jenny Holzer, Joan Miró, Juan 
Muñoz, Joan Rabascall, Jorge Oteiza, Antoni Tàpies,  entre d’altres. Es 
tracta d’una història narrada específicament des de Barcelona, iniciada el 1929 
amb l’Exposició Internacional. La nova presentació inclou moltes de les obres 
més emblemàtiques de la Col·lecció, en un seguit d’àmbits dedicats a les 
etapes culturalment i socialment més significatives del segle XX i principis del 
XXI. Al llarg dels mesos d’exposició la presentació renova les sales amb la 
incorporació d’ obres amb l’objectiu d’aprofundir les visions sobre el seu 
propi fons. La mostra s’ha revisat en diferents ocasions.  A la passada tardor 
s’han incorporat obres del pop, de l’art minimal i noves obres del feminisme 
radical, entre d’altres amb noms com Robert Llimós, Àngels Ribé, 
Rosemarie Castoro, Nancy Spero, Jo Spence. El canvi més important ha 
estat l’addició d’una nova sala que examina la dècada de 1960 a través de 
l’estètica, la música i la contracultura de la psicodèlia representada 
per Richard Hamilton, Herminio Molero, Ronald Nameth,  Claes Oldenburg 
i Evru/Zush entre d’altres. També s’ha inclòs a la sala més contemporània una 
peça conformada per quatre projeccions de l’artista bask Jon Mikel Euba. 
 
 

 
TAKIS  
Exposició prorrogada. Comissariada per Guy Brett (crític i 
comissari independent), Michael Wellen (conservador d’art 
internacional, Tate Modern) i Teresa Grandas (conservadora, 
MACBA) 
 
L’artista grec Takis (Panagiotis Vassilakis; 25.10.1925-9.08.2019) va ser pioner 
en la creació de noves formes artístiques utilitzant el magnetisme, la llum i el 
so. Takis va néixer a Atenes el 1925, però una part important de la seva carrera 
artística es va desenvolupar a París, Londres i Nova York, entre 1950 i 1970. 
Des de llavors ha viscut a Atenes. TAKIS aquesta exposició és la primera 
mostra individual de l’artista a Barcelona. 
 

https://www.macba.cat/ca/art-artistes/mostra-permanent
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/takis
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Al llarg de setanta anys de carrera, Takis ha creat algunes de les obres més 
innovadores i potents ‒a més de lúdiques‒ de l’art del segle XX, amb les quals 
ha reinventat els formats de l’escultura, la pintura i la música en relació amb 
l’energia. Takis va ser un dels pioners de l’art experimental més avançat de la 
dècada dels seixanta; en concret, la seva obra posava en relació la investigació 
artística amb la científica i la filosòfica. Encara que les seves primeres 
escultures feien referència explícita a la cultura clàssica grega, aviat va 
començar a innovar incorporant forces naturals ‒sobretot el magnetisme, la 
llum i l’electricitat‒ a les seves escultures i pintures, així com en accions. De 
manera semblant, va passar de la figuració a una obra que s’apropava més a 
l’abstracció experimental. 
 
Entre les principals contribucions de Takis, destaquen les escultures 
anomenades Signals, inspirades en els senyals ferroviaris i que sovint 
incorporen llums intermitents, i les escultures telemagnètiques, que va iniciar a 
principis dels cinquanta i va exposar per primera vegada a la Galerie Iris Clert 
de París. Aquestes escultures consisteixen en objectes metàl·lics suspesos en 
l’espai gràcies a un sistema d’imants. El 1964, l’obra de Takis va inspirar el 
nom de la galeria Signals de Londres; el 1968 va ser un dels primers artistes 
convidats al Center for Advanced Visual Studies, fundat per György Kepes al 
MIT; i el 1969, el fet que retirés una de les seves obres del MoMA de Nova 
York va catalitzar la creació del grup activista Art Workers Coalition (AWC). So, 
llum i energia electromagnètica són els principals elements d’un ric llenguatge 
personal, que es presenta a través d’una selecció de les obres més 
significatives de la seva trajectòria. 
 
Aquesta exposició posa en relleu la poètica essencial i la bellesa de 
l’univers electromagnètic explorat per un artista, que pretenia descobrir a 
l’espectador el poder de les forces invisibles que animen el món. Takis va 
fer servir residus industrials i tecnologies científiques en la seva obra, que va 
imbuir d’un sentit existencial. Al llarg de la seva carrera, va produir les ja 
esmentades escultures semblants a antenes denominades Signals, que es 
podrien definir com artefactes que rebessin i transmetessin missatges a mons 
llunyans, esdeveniments còsmics, i aparells musicals que fan servir imants, 
l’electricitat i la participació del visitant per generar sons. Aquestes invencions 
van reportar a Takis l’admiració de l’avantguarda internacional, des dels poetes 
de la generació beat americana fins a artistes com Marcel Duchamp. 
 
Al MACBA, el públic hi trobarà boscos de Signals, obres que incorporen dials 
recuperats d’avions i objectes magnètics inspirats pel radar. El so dels 
Musicales de Takis, la instal·lació mòbil Silver Musical Sphere i el seu Gong 
completaran la presentació. L’exposició a Barcelona també incorpora una part 
important documental referent a la relació de Takis amb la galeria i publicación 
“Signals”, amb MIT, AWC, entre d’altres. 
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ACCIÓ. Una història provisional dels noranta 
Exposició, propera obertura juliol 2020 (data per determinar) - 7 
febrer 2021. Comissariada per Ferran Barenblit, director, i Aida 
Roger, curadora adjunta  
 
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 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. 
 
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. 

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/accio
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Tot això en el marc d’una era ‒prefigurada en la biopolítica de Michel Foucault, 
en el 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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ACTIVITATS 

 
 

NOU CICLE D’ARTS EN VIU DISTÀNCIES A FI DE MES 

     
• Dissabte 30 de maig Rebe i Chico Blanco 

 
Una finestra a la intimitat de dos dels creadors més representatius de la nova 
escena «dormitori». Sensibilitat al ritme de músiques tan diverses com la cançó 
lleugera o el trap house. 
 

• Dissabte 27 de juny Ikram Bouloum  Presenta: Sense of time and 
discrepancy: An experimental oda for a new center 

 
La xarxa com a font de col·laboració, com a lloc d’unió d’artistes en l’espai 
virtual. Una experiència en què l’artista és catalitzadora d’energies i sons 
diversos. 
 

• Dissabte 25 de juliol Jessica Boston & Desert  This Feeling Is You 
 
Un experiment de meditació col·lectiva a partir de la posada en escena, física i 
virtual, de la feina de l’artista londinenca i el duo d’electrònica barceloní. 
 
 
Distàncies a fi de mes explora les noves formes de contacte en la distància, 
en un cicle de performance musical l’últim dissabte de cada mes durant el 
maig, juny i juliol. Les diferents actuacions s’adaptaran i intentaran resoldre la 
proximitat i/o distància de cadascuna de les fases de la desescalada del 
confinament. 
 
Distàncies és un cicle mutable, d’experimentació, en el qual els artistes 
convidats –rebe, Chico Blanco, Ikram Bouloum, Jessica Boston i Desert– 
desafiaran el format físic del concert, presentant models mixtos en què 
l’element digital no és una alternativa, sinó que cadascuna de les propostes l’ha 
integrat en la seva mateixa concepció, alhora que els allibera de les limitacions 
de les parets del museu. 
 
El cicle arrenca el dissabte 30 de maig amb rebe i Chico Blanco, dues de 
les figures més rellevants del que s’ha batejat com a «bedroom producer», 
artistes amb un món que sorgeix des dels límits de la seva habitació, on 
componen, produeixen i distribueixen la seva pròpia música. Visitarem 
l’habitació de la jove productora madrilenya rebe, que amb tan sols 23 anys ha 
creat un univers especial, una intimitat digital que funciona com a finestra per a 
les seves creacions, una mena de Björk interpretant Jeanette. En un altre punt 
geogràfic, Granada, l’artista Pablo Cobo, conegut com a Chico Blanco, és un 

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/distancies-fi-mes
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dels referents de la nova escena urbana, amb una barreja de trap i ritmes del 
house i l’electrònica. Totes dues figures són clau per entendre una nova 
constel·lació de creació des de l’interior de quatre parets. 
 
La segona sessió, el dissabte 27 de juny, tindrà com a nucli Ikram Bouloum. 
Experimentadora del so, ja al museu però encara sense públic in situ, Bouloum 
actuarà com a força centrípeta, parallamps hiperconnectat a una sèrie d’artistes 
que convergiran en el pla virtual i barrejaran les seves contribucions. Una peça 
que analitzarà la repetició per buscar-hi patrons familiars, donant protagonisme 
a la mescla, la veu i la identitat. 
 
El cicle es tancarà el dissabte 25 de juliol** amb un concert a càrrec de la 
hipnoartista Jessica Boston i els músics Desert. Els artistes buscaran una 
connexió a un nivell superior, una sessió d’hipnosi que permeti potenciar 
paraula, música i sensacions. Consistirà en una posada en escena del seu 
treball més recent, This Feeling Is You, una mena de tractat de paisatges 
mentals metafòrics on s’apleguen l’ambient, l’spoken word, la meditació i el rap. 
Si les autoritats sanitàries ho permeten, aquest concert tindrà lloc al museu per 
a un aforament limitat, i alhora es produirà online. 
 
Cicle comissariat per Dani Cantó 
 
*Els concerts s’emetran online a la pàgina Youtube del MACBA. Online i en viu simultàniament, 
a la Capella MACBA i amb aforament reduït , quan les autoritats sanitàries ho permetin, 

 
 

NOU CICLE PROJECCIONS EN LÍNIA / 24h 
“PANTALLA OBERTA. OBRES DE LA COL·LECCIÓ MACBA” 

 

Pedro G. Romero Archivo F.X.: Entrada: La casa 

«Pantalla oberta. Obres de la Col·lecció MACBA» és un cicle de cinema inèdit 
que convida cada dijous a gaudir en obert de les obres de la Col·lecció 
MACBA. Durant 24 hores es podran veure a la web del macba vídeos i 
pel·lícules seleccionades dels artistes Albert Serra, Pedro G. Romero, 
Muntadas, Adrian Melis, Itziar Okariz, Pere Portabella, The Otolith Group, 
Vídeo-Nou, Cabello/Carceller i María Ruido. 
 

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/pantalla-oberta
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El cicle aborda temes associats a la immediatesa del present i a la necessitat 
de repensar alguns dels reptes col·lectius que afecten la humanitat: les formes 
de treball i el règim de producció en el món contemporani, el lloc del cos en la 
construcció del subjecte, els diferents tipus de malestar en la societat de la 
informació, l’aliança entre poder i coneixement o els nous reptes planetaris del 
segle XXI. 

 

Pedro G. Romero Archivo F.X.: Entrada: La casa 
 
«Per a La casa vam decidir treballar en un cas particular en la dinàmica de la 
competitivitat a Badia del Vallès: l’únic pis “alliberat” en una ciutat on el cent per cent 
dels pisos són habitatge social». Ciutat Badia, prop de Barcelona, és una ciutat 
nascuda amb l’obrerisme que, als anys seixanta, va arribar procedent del sud 
peninsular. Pedro G. Romero convida el «bailaor» Israel Galván a transitar per tots els 
espais de l’únic pis de la zona que, arran d’un frau de llei en temps de Jordi Pujol, va 
deixar de ser habitatge social per convertir-se en propietat privada.  
 
Data: Dijous 4 de juny Hora: A partir de les 10h - disponible 24h  

 

 

Muntadas TVE: primer intento 
 
L’any 1988, el programa de Televisió Espanyola Metrópolis va proposar a Muntadas 
realitzar un monogràfic sobre la seva obra. Com a resposta, l’artista els va oferir 
produir un film sobre TVE. Durant dos anys, es va submergir en els arxius de la 
televisió, on va trobar una col·lecció de material fílmic de la història recent d’Espanya 
en pèssimes condicions de conservació. El resultat va ser TVE: primer intento, amb 
imatges televisives del passat i d’altres que mostraven l’abandó d’aquells materials. 
Veient aquest contingut, Metrópolis es va desentendre de l’encàrrec i Muntadas va 
incloure en el film aquest gest de censura.  
 
Data: Dijous 11 de juny Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 

 

 
Adrian Melis 
Elaboración de cuarenta piezas rectangulares para la construcción de un piso 
El valor de la ausencia: excusas para ausentarse de su centro laboral  
 
Melis reflexiona sobre el sistema de producció del seu país d’origen, Cuba. En la 
primera d’aquestes dues obres enregistra una jornada en una planta de construcció 
estatal, lloc on sovint hi manquen materials i els treballadors passen hores sense fer 
res. Melis els va demanar que, durant una jornada completa, reproduïssin guturalment 
els sorolls que se senten durant el procés de producció. En la segona obra l’artista 
recupera els pretextos que donen els treballadors per no anar a la feina. Melis els va 
demanar d’enregistrar les converses en què comunicaven la baixa a canvi de pagar-
los el que deixaven de cobrar per no treballar. 
 
Data: Dijous 18 de juny  Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 
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Itziar Okariz Mear en espacios públicos o privados 
 
L’accionisme d’Itziar Okariz gira entorn del llenguatge i el cos com a dispositius 
ideològics imposats que configuren la nostra identitat. En aquesta sèrie d’accions, 
iniciades l’any 2000 i realitzades fins al 2004, l’artista va orinar a peu dret, com 
acostumen a fer els homes, i vestida de negre, en diferents espais tant privats com 
públics. La idea de repetició i el simbolisme dels llocs escollits hi tenen un paper 
destacat: el 167 Greenpoint Landing, a Greenpoint Avenue, el luxós Soho Grand Hotel 
 
Data: Dijous 25 de juny Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 

 

Pere Portabella Informe General 
 
Realitzat durant els mesos posteriors a la mort de Franco, Pere Portabella recull les 
filmacions sobre la situació social i política del moment. Fidel al seu posicionament 
cinematogràfic, utilitza tècniques d’un film de ficció per construir un document 
plenament històric. Polítics, representants del sindicalisme obrer, republicans, 
monàrquics i exiliats reflexionen sobre com passar de la dictadura a un estat 
democràtic de dret. El film traça un mosaic sobre l’esdevenir del postfranquisme o 
l’anomenada Transició, en paral·lel a una reflexió sobre què ha de ser el cinema. 
 
Data: Dijous 2 de juliol Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 

 

 

The Otolith Group The Radiant 
 
The Radiant explora els efectes de l’11 de març del 2011, quan el terratrèmol de 
Tohoku va provocar un tsunami a la costa oest del Japó que va matar milers de 
persones i va causar l’enfonsament parcial de la planta d’energia nuclear Fukushima 
Daiichi. Construït a partir de metratges històrics i també d’enregistraments dels fets del 
2011, el film recupera les promeses de l’arribada de l’energia nuclear i el perill real de 
la radioactivitat. Amb una banda sonora que evoca les pel·lícules de ciència-ficció de 
la new-wave, The Radiant crea el clima d’una amenaça invisible però d’efectes 
incommensurables. 
 
Data: Dijous 9 de juliol Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 

 

 

Video-Nou Telediario Montesol-Onliyou 
 
Creat el 1977 i actiu fins al 1983, Vídeo-Nou (des del 1979, Servei de Vídeo 
Comunitari) va ser un col·lectiu pioner a Espanya en la utilització d’equips portàtils de 
vídeo que, entre d’altres, volia ser una alternativa informativa i activista a la televisió 
única. Format per professionals procedents d’àmbits molt diversos, impulsava l’ús del 
vídeo com a mitjà de comunicació i dinamització social, cultural i educativa. Entre els 
seus projectes, Telediario Montesol – Onliyou parodia el format de telenotícies 
televisiu emulant el llenguatge irònic i humorístic del programa radiofònic El show de 
Montesol y Onliyú, realitzat pel periodista Javier Montesol a Radio Juventud. 
 
Data: Dijous 16 de juliol Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 
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Cabello/Carceller A/O (Caso Céspedes) 
 
Elena/o de Céspedes va ser una/un granadí del segle XVI que va viure entre Andalusia 
i Castella. Nascuda com a dona mulata i esclava, va viure com un home, es va casar 
per l’església amb una dona i va exercir de cirurgià. Helena Cabello i Ana Carceller 
construeixen una ficció visual contemporània a l’entorn d’aquest personatge històric. 
Un protagonista actual de gènere indefinit que, a vegades, funciona com a alter ego 
del personatge històric els serveix per obrir debat sobre les sexualitats transgènere i el 
paper que van tenir la raça i l’esclavatge en la identitat col·lectiva espanyola. 
 
 
Data: Dijous 23 de juliol Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 
 

 
 

María Ruido Estado de malestar 
 
Malestar i malaltia a la societat de la informació és el tema que aborda María Ruido en 
aquest assaig visual. A partir de textos de pensament contemporani de Mark Fisher, 
Franco Berardi «Bifo» i Santiago López Petit, i de converses amb intel·lectuals, 
sanitaris i usuaris del sistema de salut mental, l’artista reflexiona sobre el patiment 
mental en temps del capitalisme. Ruido posa l’accent en la condició social de la 
tristesa crònica, una forma de dolor que es viu com a privada però que té a veure amb 
la precarietat laboral, l’eterna incertesa i l’individualisme extrem al qual estem abocats 
a viure. 
 
Data: Dijous 30 de juliol Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 

 

 
 
 
 

FOTOS 
 

 “UN SEGLE BREU. COL·LECCIÓ MACBA” 
“TAKIS” 

 https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2019 
 
 
 

“ACCIÓ. UNA HISTÒRIA PROVISIONAL DELS NORANTA” 
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2020 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2019
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2020
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