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El MACBA presenta el seu programa fins al 2022  

►El 2021 el MACBA arrenca amb força presentant una gran retrospectiva de Felix Gonzalez-

Torres que s’obre a noves mirades sobre el seu treball; una mostra dedicada a l’excepcional 

donació de la Col·lecció Rafael Tous, que ocuparà diversos espais del museu i reobrirà la 

icònica Sala Metrònom; i l’exposició que, sota el títol Panorama 21. Apunts per a un incendi 

dels ulls, fixarà l’atenció en les pràctiques artístiques del nostre context immediat.  

► Inauguraran el 2022 la primera exposició monogràfica a l’Estat de Cinthia Marcelle i una 

mostra dedicada a Teresa Lanceta amb una àmplia selecció dels tapissos, teles, pintures, 

dibuixos, escrits i vídeos realitzats des dels setanta fins a l’actualitat. Prendrà el relleu Blue & 

Black Futures, una mostra que explora diversos enfocaments futuristes concebuts per artistes, 

escriptors, músics i poetes negres. 

► Els Programes Públics del museu estrenyen llaços amb el barri del Raval amb relacions de 

suport mutu i es consoliden programes amb noves edicions. És el cas d’Idiorítmies 

(performance), Lorem Ipsum (música a l’estiu), Parlem de... (activacions de les exposicions), 

PEI (Programa d’Estudis Independents), Ràdio Web MACBA... i molts més. 

► A més de la col·lecció de Rafael Tous, el MACBA incorporarà donacions de Pep Duran, 

Leopold Samsó, Ignasi Aballí i Ivana Franke, alhora que se’n fan efectives algunes altres ja 

planificades com les d’Alexandre Cirici, Fina Miralles o Francesc Torres. 

► El MACBA continua el seu procés d’ampliació, que reorganitzarà i ampliarà els espais 

expositius del Convent dels Àngels per tal de desplegar-hi la seva col·lecció. 

► Aquesta programació, que per encàrrec de la comissió delegada del museu abasta fins al 

juliol de 2022, culmina el projecte de Ferran Barenblit al capdavant del MACBA. 

 

FOTOS 

 
www.macba.cat/sobre-macba/premsa/imatges-2021#programa2021 

 

https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2021
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2021
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EXPOSICIONS MEIER 

El programa expositiu del MACBA 2021-2022 arrenca amb la gran retrospectiva de l’artista americà Felix 

Gonzalez-Torres (Cuba, 1957 – Miami, 1996), que situa la seva obra dins el discurs postcolonial i les 

històries connectades d’Espanya i el continent americà. La mostra posarà el focus en qüestions actuals 

entorn de la memòria, l’autoritat, la llibertat i la identitat nacional. A més de subratllar la influència 

formativa de l’obra de Gonzalez-Torres en l’estètica queer, el recorregut fuig de la lectura de l’obra de 

l’artista a través d’una única idea o identitat, i proposa temes que s’interrelacionen entre si.  

En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual mostrarà el compromís poètic i, alhora, el 

contingut polític i social de les propostes conceptuals que es van generar des dels anys setanta fins als 

noranta i que Rafael Tous va tenir la intuïció de reunir en una col·lecció única al país, de la qual, 

generosament, ha fet donació al MACBA i a la ciutat de Barcelona. L’exposició, que aplegarà una 

representació de tots els artistes de la Col·lecció agrupats en àmbits temàtics comuns, es desplegarà en 

diversos espais del museu i més enllà, ja que es reobriran les portes de la Sala Metrònom del Born. En 

aquest icònic espai es retrà homenatge a l’artista Jordi Benito amb la seva instal·lació Les portes de 

Linares (1989), creada originalment per a aquest lloc.  

A la tardor s’inaugurarà Panorama 21. Apunts per a un incendi dels ulls, una exposició col·lectiva que 

vol reflectir la intensitat del moment actual i la vitalitat del nostre context. Amb voluntat de compromís 

a llarg termini, aquest projecte està dirigit per una curadora del museu, Hiuwai Chu, i una curadoria 

convidada, Latitudes. 

Encetarà el 2022 la primera exposició individual a l’Estat espanyol de Cinthia Marcelle, reconeguda 

internacionalment per la seva obra fílmica, de gran impacte visual, i les seves poderoses instal·lacions a 

gran escala; la mostra n’aplegarà treballs de les dues últimes dècades. Li prendrà el relleu l’exposició 

que travessa tota la carrera de Teresa Lanceta des dels setanta fins a l’actualitat, amb una àmplia 

selecció dels seus tapissos, teles, pintures, dibuixos, escrits i vídeos. A l’estiu arribarà Blue & Black 

Futures, exposició que explora diferents enfocaments utòpics i universos de possibilitats concebuts per 

artistes, escriptors, músics i poetes negres des del segle XIX fins avui mateix a l’Àfrica, Europa i Amèrica. 

 

PROGRAMES 

Al llarg del 2021 es seguirà aprofundint en les línies de recerca i de programació del museu amb noves 

edicions de programes ja consolidats que s’articulen entorn de quatre eixos. Primer, els Programes 

Públics, que inclouen seminaris internacionals (seminari al voltant de Felix Gonzalez-Torres), cursos d’art 

contemporani, programació d’arts en viu com Idiorítmies, dedicat a la performance, o el programa de 

música de l’estiu Lorem Ipsum, que enguany formarà part del Festival Grec. Segon, el Programa 

d’Estudis Independents iniciarà una nova edició al setembre oferint sessions de PEI Obert i Semiobert 

amb una especial preocupació per l’activació d’una imaginació política en relació amb la crisi ecosocial. 

Tercer, els programes vinculats a l’Arxiu i a la Col·lecció MACBA (enguany amb un programa especial 
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sobre els comportaments conceptuals amb motiu de la incorporació de la Col·lecció Tous), així com el 

programa permanent de visites Parlem de..., en què artistes, pensadors i diversos agents activen les 

exposicions des de perspectives concretes de les quals sorgeixen lectures singulars. I quart, el 

desenvolupament de grups d’estudi per tal de generar i establir relacions permanents i duradores amb 

diferents col·lectius entorn de temes com ara La cuina, espai per a la producció de pràctiques 

quotidianes crítiques en relació amb la sobirania alimentària o la fi de les energies fòssils, o la negritud i 

l’afrofuturisme. 

Mereix capítol a part el MACBA al barri. El museu continua estrenyent llaços amb el veïnat i generant 

relacions de recolzament i aprenentatge mutu, especialment necessàries en l’actual context pandèmic. 

Els darrers mesos el museu ha esdevingut l’aula d’unes quantes escoles del Raval, ha ofert espais per a 

usos diversos com ara classes d’idiomes per a diferents comunitats del barri, sala de vacunacions, espai 

de lleure per al Casal d’Infants del Raval... Però també ha estat un espai d’experimentació i innovació on 

s’han posat a prova noves maneres de teixir complicitats i relacionar-nos. Destaca el projecte Els oficis 

del Raval amb Teresa Lanceta a l’IES Miquel Tarradell, amb el qual ja fa dos anys que du a terme una 

pràctica de creació col·laborativa. 

EXPOSICIONS CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ 

El mes d’abril, la planta baixa del Centre d’Estudis i Documentació comptarà amb un projecte d’Enric 

Farrés Durant amb l’arxiu històric del museu titulat Mostreig #4. Coses que passen i, a la tardor, Manuals 

de reparacions i sons còsmics. Autoedicions per sanar l’univers sencer portarà al present certes 

pràctiques d’autoedició col·lectives i experimentals. El 2022 es podrà visitar Sismografia de les lluites. 

Cap a una història global de les revistes crítiques i culturals, el resultat d’un projecte de recerca que 

aplega prop de vuit-centes publicacions periòdiques crítiques no europees. 

 

PUBLICACIONS 

Les exposicions s’acaben, les publicacions es queden. És per això que, amb la voluntat de documentar el 

que és efímer, cada publicació del MACBA es pensa en detall i recull aportacions i material gràfic sovint 

inèdits. L’exposició de Felix Gonzalez-Torres tindrà un llibre que inclourà un reportatge fotogràfic de les 

seves obres i instal·lacions tant al MACBA com en determinats punts  de la ciutat de Barcelona. A banda, 

es manté la col·lecció online «Quaderns portàtils», amb textos que es trien a partir de seminaris, 

conferències i activitats del museu. També es publicarà el Manual de la Col·lecció MACBA: una selecció 

d’unes 120 obres de 114 artistes i una tria de 52 conceptes clau, que explica què és la Col·lecció i quines 

són les línies de treball hi ha al darrere. No es tracta d’un manual a l’ús perquè és una obra oberta, 

col·lectiva, escrita en bona part per l’equip del MACBA. I, finalment, es continuarà impulsant la col·lecció 

d’assaig «et al.», que es coedita amb l’editorial Arcàdia, amb l’objectiu de difondre els discursos teòrics 

i els debats que se susciten en el marc dels Programes Públics del MACBA. (Títols publicats aquí) 

 

DONACIONS 

Al llarg dels propers mesos, el MACBA incorporarà donacions extraordinàriament rellevants. La més 

notable és la ja esmentada donació de Rafael Tous. Les obres de la seva col·lecció converteixen el museu 

https://www.macba.cat/ca/buscador/publicacion_coleccion/et-al-10376/tipo/publicacion
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en una referència global en l’àmbit de l’art conceptual i determinen noves maneres de llegir la història 

de l’art de les últimes dècades. Mes enllà d’aquesta donació, el MACBA n’ha consolidat algunes altres 

pactades des de fa temps, com la del fons d’Alexandre Cirici o el de Francesc Torres. També ha rebut 

generoses contribucions com cinc obres d’artistes catalans propietat del també artista Pep Duran Esteva; 

un portfolio de retrats del fotògraf Leopold Samsó que permet un recorregut per alguns personatges 

singulars de la cultura i la societat dels últims cinquanta anys. 

 

MÉS ENLLÀ DEL MACBA  

Un dels trets identitaris del MACBA és el fet de produir gairebé totes les seves exposicions i programes 

en col·laboració amb una àmplia xarxa de museus, centres d’art, universitats i centres de recerca 

internacionals. Algunes de les exposicions inaugurades al MACBA viatjaran a d’altres indrets. És el cas 

de Poesia Brossa, que després del seu pas per ARTIUM de Vitòria i pel Museo Nacional de Bellas Artes 

de Buenos Aires, viatjarà al MUAC de Ciutat de Mèxic el segon semestre de 2021; i de Fina Miralles. Soc 

totes les que he sigut, que itinera a MADRE Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina de Nàpols i, 

posteriorment anirà a Estocolm, a Index i Marabouparken, durant el primer semestre de 2022.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 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                                                            
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