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Nota de Premsa 

 
La XMAC se suma a la celebració del Dia de l’Orgull o Dia de l’Alliberament 
LGBTIQ+. Ho fem establint un diàleg amb les obres de les nostres col·leccions, 
reivindicant la diversitat d’identitats i la necessitat d’incloure aquests referents 
als museus.  

 
El MACBA suma l’obra de Zoe Leonard 

“VULL UNA LESBIANA DE PRESIDENTA” 
a l’acció conjunta per a la celebració del  

Dia de l’Orgull LGBTIQ+ 
 
 

Zoe Leonard, “Vull una lesbiana de presidenta”, 1992 (2017) 

“Vull una lesbiana com a presidenta. Vull una persona amb sida com a president i un 
marica com a vicepresident i vull algú sense assegurança mèdica...” Una de les 
recents adquisicions de la Col·lecció MACBA és l’obra més coneguda de Zoe Leonard, 
un poema que clama a favor de la justícia social. Aquesta fotògrafa americana el va 
escriure l’any 1992 quan la seva amiga, la poetessa Eileen Myles va decidir que 
donaria suport a la campanya presidencial de Bill Clinton. El text va ser imprès i 
distribuït per col·lectius feministes i de suport a les persones afectades per la sida, 
amb la complicitat de l’artista. Durant la campanya electoral de Trump, al 2016, el 
poema va tornar a circular amb força i la seva reproducció, en un pòster immens sota 
el High Line, el parc elevat de Manhattan, es va fer viral a les xarxes. L’artista 
explicava: “Crec que el fet de parlar és un acte polític vital i poderós.” 
 

 Zoe Leonard, “Quiero una lesbiana de presidenta”, 1992 (2017) 

“Quiero una lesbiana de presidenta. Quiero una persona con sida de presidente y un 
maricón de vicepresidente y quiero a alguien sin seguro médico…”. Una de las 
recientes adquisiciones de la colección MACBA es la obra más conocida de Zoe 
Leonard, un poema que clama a favor de la justicia social. Esta fotógrafa americana lo 
escribió en 1992, cuando su amiga, la poeta Eileen Myles decidió que daría soporte a 
la campaña presidencial de Bill Clinton. El texto fue impreso y distribuido por colectivos 
feministas y de ayuda a les personas afectadas por el sida, con la complicidad de la 
artista. Durante la campaña electoral de Trump, en 2016, el poema volvió a circular 
con fuerza y su reproducción, en un gran poster bajo el High Line, el parque elevado 
de Manhattan, se hizo viral en las redes. La artista explicaba: “Creo que el hecho de 
hablar es un acto político vital y poderoso.” 
 

#referentsartLGBTIQ       #XMAC 
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Zoe Leonard, “Vull una lesbiana de presidenta”, 1992 (2017) 

 

Q Queer: històricament ha estat un terme despectiu (en anglès) per a persones 
LGBTIQ, però que és reclamat per aquelles persones que no se senten 
representades pel sistema binari de gènere o bé pels rols de gèneres que cada 
cultura els hi assigna. L’obra de Zoe Leonard pren referent a la lletra Q per a 
l’acció prevista per la Xarxa de Museus de Catalunya el proper 28 juny  
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