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► FELIX GONZALEZ-TORRES. POLÍTICA DE 
LA RELACIÓ 
 

Roda de premsa: 24 de març de 2021 

Inauguració: 25 març de 2021 

Dates: del 26 de març al 12 de setembre de 2021 

Comissariat: Tanya Barson, conservadora en cap del MACBA. 

 

 
Felix Gonzalez-Torres, Sense títol (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. Cortesia The 

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

 
El març de 2021, 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 25 de març al 12 de 

setembre 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 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 
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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. 

 
 

 
 

Felix Gonzalez-Torres, Sense títol, 1990 
Kit metàl·lic de primers auxilis, paper, rellotge 10 1/2 x 7 5/8 x 2 1/8 polzades 
© Felix Gonzalez-Torres. Cortesia de 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. 
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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 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, el tacte, 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 
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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 «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. 

 

L’exposició anirà acompanyada d’un catàleg, il·lustrant moltes de les seves obres in situ, 

amb assajos de Tanya Barson i Agustín Pérez-Rubio, i textos dels artistes Alejandro 

Cesarco, Dora García, Aimar Perez Galí, Amalia Pica, Beatriz Santiago Muñoz, i Daniel 

Steegmann Mangrané.  
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► EN TEMPS REAL. LA COL·LECCIÓ RAFAEL 
TOUS D’ART CONCEPTUAL   
 

Roda de premsa: 12 de maig de 2021 

Inauguració: 13 de maig de 2021 

Dates: del 13 de maig al 21 de novembre de 2021 

Metrònom: del 13 de maig al 21 de novembre de 2021 
Convent: juliol-novembre de 2021 
 
Comissariat: Antònia Maria Perelló, conservadora i cap de la Col·lecció MACBA, i Clàudia Segura, 
conservadora d’exposicions i Col·lecció. 
 

 
 

Carlos Pazos, No hay Replay, 1989 
Vista de la instal·lació a la sala Metrònom, 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 de peces, 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 
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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 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.  

 
 
 

 
 

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

 
 
Programada inicialment per al mes de novembre de 2020, coincidint amb les dates de 

celebració del 25è aniversari de la inauguració del MACBA, la mostra es trasllada al mes 

de maig de 2021 a causa de la reprogramació obligada pel COVID-19. L’exposició dedicada 

a la Col·lecció Tous es desplegarà per diversos espais del MACBA i també s’expandirà més 

enllà del museu: es reobriran les portes de la icònica  Sala Metrònom del Born, on Rafael 

Tous va promoure una intensa activitat artística que va involucrar artistes de diverses 

generacions i que va resultar clau per entendre la vida cultural al llarg del període en que 

va estar oberta, entre 1984 i 2006. A més, a través de nombroses produccions, 

performances i exposicions, es va desenvolupar i consolidar la seva col·lecció. 

  

El projecte d’exposició En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, 

comissariat per Antònia Maria Perelló i Clàudia Segura, vol mostrar 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 l’oportunitat i la intuïció de reunir en 

una col·lecció única al país. Uns artistes que van gosar allunyar-se dels suports tradicionals; 
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fer ús de nous mitjans (fotografia, film, performance i, sobre tot, instal·lació); prioritzar la 

recerca i el procés per sobre de l’obra acabada; i buscar noves formes de producció i de 

contacte amb el públic, alhora que establien un mirall que reflectia les ideologies i els 

compromisos polítics d’una època clau en la història del nostre país. 

L’exposició aplegarà una representació de tots els artistes de la Col·lecció Tous, agrupats 

en àmbits d’interessos conceptuals comuns. Es mostraran obres d’Àngels Ribé, Francesc 

Abad, Jordi Benito, Àngel Jové, Carlos Pazos –que desplegarà la seva producció de forma 

monogràfica a la Capella MACBA–, Ferran Garcia Sevilla, Eugènia Balcells, Miralda, Antoni 

Muntadas, Joan Rabascall, Francesc Torres, Jordi Cerdà, Antoni Llena, Jaume Xifra, Jordi 

Pablo, Pere Noguera i Benet Ferrer. La prolongació de l’exposició fins a la Sala Metrònom 

permetrà fer un homenatge pendent a l’artista  Jordi Benito amb la seva gran instal·lació 

Les portes de Linares, que ja va ser concebuda inicialment per a aquell mateix espai.  

   

La Col·lecció Tous constitueix un conjunt irrepetible d’obres absolutament significatives de 

la producció artística a Catalunya. La donació de la col·lecció a la ciutat de Barcelona és un 

fet excepcional –probablement l’acte més generós de les últimes dècades– i inèdit tant en 

la història del MACBA com, possiblement, en la dels altres museus de l’Estat. Un any 

desprès d’haver-se fet pública la voluntat de donació del col·leccionista, és el moment 

d’oferir a la ciutat una extensa mostra del que representa la Col·lecció Rafael Tous i de 

manifestar-li l’agraïment pel seu generós gest envers Catalunya i envers els artistes a qui 

ha donat suport al llarg de les seves trajectòries, sovint iniciades als anys setanta, i fins a 

l’actualitat.  
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► PANORAMA 21. Apunts per a un incendi dels 
ulls 
 

Roda de premsa: 20 d’octubre de 2021 

Inauguració: 21 d’octubre de 2021 

Dates: del 22 d’octubre de 2021 al 27 de febrer de 2022 

Comissariat: Hiuwai Chu, curadora del MACBA, i Latitudes, Max Andrews i Mariana Cánepa Luna. 
 
 
Panorama 21. Apunts per a un incendi dels ulls respon a la voluntat del museu de refermar 

la seva missió en relació amb la vitalitat de la producció local, i ho fa reforçant la creació in 

situ i repensant el que pot oferir –i com se’n pot millorar l’ús– a través d’una nova generació 

d’artistes i de públics. Aquesta iniciativa, que es planteja com un compromís a llarg termini 

del MACBA per donar suport a la pràctica local, aspira a contribuir de manera continuada a 

la resiliència de l’ecosistema cultural de Barcelona.  

 

. Panorama 21. Apunts per a un incendi dels ulls que pren el títol del poemari de Gabriel 

Ventura (Documents Documenta, 2020), anirà a càrrec de Hiuwai Chu (curadora del 

MACBA) conjuntament amb Latitudes, el duo curatorial format el 2005 per Max Andrews i 

Mariana Cánepa Luna. Aquest esquema de treball en col·laboració pretén ampliar les 

pràctiques institucionals i incorporar visions independents, una pauta que es vol mantenir 

en el futur. 

 
El projecte tindrà com a nucli una exposició col·lectiva que ocuparà tota la segona planta 

de l’Edifici Meier del MACBA. Inclourà un seguit de peces de nova creació al costat d’obres 

produïdes recentment. Hiuwai Chu i Latitudes conceben l’edició inaugural com un canal 

curatorial, editorial i de comunicació en el qual els projectes es presentaran acompanyades 

d’un ventall més ampli de programació online, publicació i activitats en streaming que 

convidin a participar els usuaris del MACBA més enllà de les parets del museu.   

 

Aprenent de les pràctiques d’una generació d’artistes cada vegada més compromesa 

socialment, el projecte no respon a un patró temàtic que funcioni de dalt a baix, sinó que ja 

està creixent d’una manera acumulativa i receptiva des d’una perspectiva arrelada a 
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Barcelona, la regió i el seu imaginari. Panorama 21. Apunts per a un incendi dels ulls pretén 

amplificar les veus d’artistes i productors culturals locals que treballen en una època amb 

uns desafiaments sense precedents. 
 

El projecte s’inspira tant en la noció panoràmica d’una vista àmplia contemplada des d’un 

punt fix, com en el caràcter d’innovació que es troba en el mateix origen del terme –un 

neologisme format a partir del grec pan (tot) i horama (vista) que l’artista irlandès Robert 

Barker va encunyar per descriure les seves pintures d’Edimburg a finals del segle XVIII. 

Molt abans de la invenció del cinema i la proliferació de pantalles que caracteritzen la vida 

contemporània per a molts de nosaltres, els panorames oferien un dels espectacles visuals 

més sorprenents i populars. 

 

Un panorama era una combinació immersiva de pintura, teatre i arquitectura. Una vasta 

representació en 360° d’una ciutat, un paisatge o una escena bèl·lica que es presentava en 

un edifici circular construït amb aquest propòsit. Els espectadors hi entraven per un túnel 

que desembocava en una plataforma al bell mig de l’estructura on vivien una experiència 

envoltant enlluernadora. Els panorames eren com un succedani dels viatges. La primera 

d’aquestes presentacions es va obrir al públic a Londres el 1791, tot i que no va ser fins a 

les dues dècades següents que l’invent es va estendre per Europa, quan les guerres 

napoleòniques feien molt difícil viatjar pel continent. Durant l’Exposició Universal de 

Barcelona de 1888 es van poder veure com a mínim tres panorames a la ciutat, que 

representaven respectivament vistes de la muntanya de Montserrat, el setge de Plevna i la 

batalla de Waterloo. 

 

Tot i fer-se ressò del caràcter transdisciplinari d’aquests ginys expositius, així com del seu 

desig d’informar i de captivar, Panorama 21 deixa enrere aquella vista sense costures de 

conflictes passats i victòries decisives. En comptes d’això, ofereix espais de possibilitat i 

imagina una estructura capaç de sostenir un paisatge fèrtil i divers de múltiples i complexes 

posicions artístiques. 
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► CINTHIA MARCELLE 
 

Roda de premsa: 17 de febrer de 2022 

Inauguració: 17 de febrer de 2022 

Dates: del 18 de febrer al 5 de juny de 2022 

Comissariat: Isobel Whitelegg 
 
El MACBA presenta la primera exposició monogràfica a l’Estat espanyol de l’obra de Cinthia 

Marcelle, nascuda el 1974 a Belo Horizonte, Brasil, i que viu i treballa a São Paulo. 

 

Durant l’última dècada, Marcelle ha assolit reconeixement internacional per la seva obra 

fílmica, de gran impacte visual, i les seves poderoses instal·lacions a gran escala. Alhora, 

el seu treball a escala monumental s’ha acompanyat sempre de dibuixos, fotografies, petits 

objectes i formes subtils d’intervenció espacial. Aquesta exposició, que aplega un corpus 

d’obra produït des de principis de la dècada del 2000, posa èmfasi en la preocupació 

constant de Marcelle per la dinàmica de la col·lectivitat i la poètica de l’acumulació, la 

multiplicació i la repetició. També posa de manifest la diversitat estètica de la seva obra, 

que inclou llargues preses estàtiques, mises en scène ambientals i l’ús reiterat de materials 

i colors que remeten a contextos específics de producció. 

 

L’obra fílmica i les instal·lacions a gran escala de Marcelle estan realitzades en col·laboració 

amb persones de grups o comunitats preexistents, com pagesos, activistes, obrers o 

treballadors industrials, músics i personal dels museus. A través d’una combinació d’acció 

col·lectiva i la seva representació indirecta, l’obra proposa nous circuits desorganitzant els 

sistemes existents, i produeix associacions subtils de classe, treball i jerarquia. Mitjançant 

el dibuix i la producció de més pel·lícules «artesanals», Marcelle crida l’atenció sobre formes 

íntimes de relació intersubjectiva, com la memòria, la col·laboració, l’educació, la influència 

i l’amor. 

 

El primer grup de pel·lícules de Marcelle, Unus Mundus (2004-2005), documentava les 

conseqüències –absurdes, amables o de confrontació– d’una sèrie d’intervencions urbanes 

coreografiades.  A Confronto (2005), es veu una parella de malabaristes fent malabars amb 

foc en un pas de vianants d’una cruïlla molt transitada. Quan el semàfor es posa verd, en 
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comptes d’apartar-se, s’hi van afegint nous companys. Cada vegada més nombrosos, la 

seva acció bloqueja el tràfic i provoca una cacofonia de clàxons. En aquesta sèrie, Marcelle 

alterava enginyosament l’ordre social que regula la vida quotidiana. Des d’aleshores, 

l’existència d’un «coeficient de caos i anarquia» dins el sistema econòmic i polític dominant 

ha anat en augment i es fa cada cop més visible. Les obres recents fetes amb l’artista Tiago 

Mata Machado examinen la crisi política i econòmica centrant-se en conductes col·lectives 

en un estat de màxima tensió. Les confrontacions documentades a la trilogia Divine 

Violence (2011-2016) i Nau/Now (2017) són escenificacions i alhora accions espontànies, 

són ficcionals i alhora reals com la vida mateixa. 

 

La retrospectiva del MACBA inclou noves presentacions de les dues instal·lacions a gran 

escala més recents de Marcelle: A Morta (2019) i The Family in Disorder (2018). Totes dues 

obres renuncien al control autoral afavorint un procés col·lectiu de presa de decisions. En 

una nova versió –que rebrà un altre títol– de A Morta, Marcelle crearà una emissora de ràdio 

temporal que emetrà vint-i-quatre hores diàries dins l’espai del museu. Dins la instal·lació, 

o de manera online a través de la plataforma aarea.co, membres del públic assumeixen el 

rol de personatges en una obra de teatre ja existent seleccionant cançons per a una 

transmissió en directe. En aquest procés, la dramatúrgia original de l’obra es reconfigura 

d’acord amb un ritme de tries inesperades, interrupcions i pauses.  

 
Pel que fa a The Family in Disorder –descrita per l’artista com la representació d’una 

«ruptura»–, el procés d’agitació col·lectiva que hi explora Marcelle es fa evident en la forma 

final d’aquesta instal·lació en dues parts. L’artista convida un grup de participants a «ocupar 

l’espai» amb tot de material que acostuma a fer servir, com ara farcells de roba, bandes de 

plàstic, llistons de fusta, maons i guixos. El resultat d’aquesta intervenció soscava la noció 

d’autoria esborrant l’estil propi de Marcelle. Presentada al MACBA amb una nova 

configuració, The Family in Disorder constitueix una peça decisiva que marca la pauta de 

la primera exposició individual de l’artista a l’Estat espanyol. 

 

Isobel Whitelegg és historiadora de l’art, escriptora i curadora, especialitzada en art 

contemporani de l’Amèrica Llatina (sobretot del Brasil) i la seva història. El 2009 va 

comissariar la primera exposició de Cinthia Marcelle a Londres, This same World Over, i 

des d’aleshores ha escrit regularment sobre l’obra d’aquesta artista. És directora del 

Postgrau de Recerca a l’School of Museum Studies de la Universitat de Leicester, i va ser 
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cap de Programes Públics al Notthingham Contemporary i LJMU Research Curator al Tate 

Liverpool. Ha comissariat, entre d’altres, les exposicions Signals: if you like I shall grow 

(Kurimanzutto, Nova York, i Thomas Dane, Londres), Equipe 3 (Museu da Cidade de São 

Paulo, São Paulo) i Geraldo de Barros: What Remains (The Photographers Gallery, 

Londres). 

 

  



 

 14 

► TERESA LANCETA  
 

Roda de premsa: 6 d’abril de 2022 

Inauguració: 7 d’abril de 2022 

Dates: del 8 d’abril a l’11 de setembre de 2022 

Comissariat: Nuria Enguita 
 
A principis dels anys setanta Teresa Lanceta (Barcelona, 1951) va prendre la decisió de 

teixir com a mitjà d'expressió artística, forçant els límits de la comprensió del que es 

considera o no es considera art. La seva aproximació al teixit se centra en els elements 

formals, en allò que els teixits tenen d'original i propi: els lligaments, materials, tradicions i 

tècniques. Una manera de fer sense cap esbós previ en què imatge i fons, objecte i 

llenguatge, suport i imatge es construeixen alhora, sense possibilitat de recular, assumint 

els errors. 

Teixir li ha permès comprendre un codi primigeni i universal que manifesta clarament la 

seva llei interna, una llei que traspassa fronteres físiques, temporals i culturals, que alimenta 

la imaginació creadora i a partir de la qual l’artista elabora una proposta personal. El seu 

treball no defuig la reflexió ecològica i reclama la utilitat de l’art i la creació col·lectiva enfront 

de la idea de geni individual. L’art col·lectiu no es planteja com un magma uniforme ni com 

una mà enorme que tot ho fa, sinó com el resultat de la creativitat de persones concretes, 

un codi obert que en permet la lectura, transformació i transmissió. 

Des dels seus inicis, Teresa Lanceta s’ha mantingut fidel al teler i al teixit com a mitjà 

d’expressió d’una voluntat artística. El seu interès per les estructures de repetició –com les 

franges, el triangle o el rombe– no respon tant a les seves qualitats expressives i 

simbòliques intrínseques com a la seva capacitat per comunicar una manera d’estar en el 

món, d’habitar i d’explicar la vida. La transmissió i mutació de les formes uneix passat i futur, 

tradició i creativitat, tècnica i pensament. I és aquí on es produeix aquesta síntesi original 

que és la proposta de Teresa Lanceta, una proposta que l’ha portat a endinsar-se en temes 

històrics i socials i a incorporar altres tècniques i maneres de fer, com el vídeo, el dibuix o 

la narració. La pervivència de l’altre, la memòria de l’altre, es troba present en la majoria 

dels seus treballs. S’interessa pel treball de les dones mitjançant la comunicació no verbal 

d’històries i afectes, o les diferents formes de vida en comunitat. El teixit com a motiu, 
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material i mode de creació ha subsistit al llarg de la seva trajectòria transformant-se a través 

de diversos enfocaments i temàtiques. 

Aquesta exposició reuneix tota la trajectòria de Teresa Lanceta des dels setanta fins a 

l’actualitat i inclou una àmplia selecció dels seus tapissos, teles, pintures, dibuixos, escrits i 

vídeos, en el que és la més completa aproximació al treball de l’artista fins avui. A més, 

Teresa Lanceta ha convidat altres autors a dur a terme diverses col·laboracions que es 

mostraran a l’exposició: La Trinxera, Olga Diego, Leire Vergara, Nicolás Malevé, Virginia 

García del Pino, Pedro G. Romero, Paula Crespo, Isabel Carballo i el projecte Els oficis del 

Raval, en col·laboració amb l’IES Miquel Tarradell i el departament d’Educació del museu 

(2020-2022). 
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► BLUE & BLACK FUTURES  
 

Roda de premsa: 14 de juliol de 2022 

Inauguració: 14 de juliol de 2022 

Dates: del 14 de juliol de 2022 al 8 de gener de 2023 

Comissariat: Tania Adam i Clàudia Segura, conservadora d’exposicions i Col·lecció. 
 

El juliol de 2022 s’inaugurarà Blue & Black Futures, co-comissariada per Tania Adam i 

Clàudia Segura, amb l'assessoria de Kodwo Eshun, Elvira Dyangani Ose i Greg Tate. Des 

dels diferents enfocaments futuristes –l’afrofuturisme, el futurisme africà o les 

tecnopoètiques caribenyes–, l’exposició explora els universos de possibilitats concebuts per 

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

Europa i Amèrica. Capaços de desplaçar el centre de la subjectivitat negra contemporània 

de la idea de progrés occidental, confronten la futuritat en un acte de resistència inscrit en 

el pensament especulatiu negre. A través d’una pluralitat de manifestacions creatives 

(pràctiques audiovisuals, mapes sònics, ritus, còmics, literatura, poesia, cartografies 

imaginàries...) que beuen de la ciència-ficció, la tecnocultura, les iconografies espacials o 

les mitologies ancestrals africanes, entre d’altres fonts, creen una constel·lació que habita 

les friccions existents entre les diverses maneres de predir l’esdevenidor o els 

esdevenidors. 

El títol de la mostra al·ludeix a l’origen mític i ancestral de l’Àfrica com a punt de partida 

d’una negritud que s’expandeix a través de l’«Atlàntic Negre» en un seguit de cultures 

afrodiaspòriques que, tot i ser heterogènies, comparteixen la vivència fronterera. Per això, 

«cal tornar al zero per començar de nou», sostenia l’emblemàtic músic i poeta Sun Ra, «i 

aquest zero, fosc i absolut, és a l’espai exterior». Aquesta unió entre el blau i el negre, a 

més de les reminiscències de la musicalitat o les violències, també al·ludeix a les aigües 

fosques de les rutes de trànsit marítim de l’esclavitud i de les migracions contemporànies. 

Blue & Black Futures aplega un conjunt de fantasies i idees futuristes divergents en diàleg 

continu amb el passat i el present de la negritud. El projecte formula visions i preguntes 

sobre el futur d’una condició negra que es declara un cos en revolta constant. L'exposició 
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constitueix un compromís polític inequívoc amb el pensament utòpic que imagina un món 

nou radicalment diferent del que hem heretat: una humanitat sense races. 
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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: segon semestre de 2021 

 

Fina Miralles. Soc totes les que he sigut 
Exposició organitzada pel MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en 

col·laboració amb MADRE Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, Nàpols, Index i 

Marabouparken Konsthall, Estocolm. Amb el suport de l’Institut Ramon Llull.  

MACBA: 5 de novembre de 2020 – 5 d’abril de 2021 

✓�MADRE, Nàpols: 22 d’octubre de 2021 – febrer de 2022  

✓�Index i Marabouparken, Estocolm: abril – juny de 2022  
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PROGRAMA 2020 
EXPOSICIONS  

 Centre d’Estudis i Documentació 
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► MOSTREIG #4. Coses que passen 
Roda de premsa: 22 d’abril de 2021 

Inauguració: 22 d’abril de 2021 

Dates: del 23 d’abril al 8 d’octubre del 2021 

Un projecte d’Enric Farrés Duran amb l’arxiu històric del museu 
 
 

 

 

 

Des dels seus inicis, l’arxiu històric del MACBA s’ha dedicat a conservar, catalogar i difondre 

tota la documentació que generen les activitats produïdes pel museu. Durant tot aquest 

temps, s’han dut a terme exposicions, concerts, publicacions, programes d’estudis, tallers, 

conferències, ràdio i trobades de tota mena, que han generat fins avui més de seixanta mil 

documents que formen un arxiu històric en permanent construcció. 

Amb motiu del 25è aniversari del MACBA, Enric Farrés Duran ha desenvolupat un projecte 

amb l’arxiu històric del museu. A través d’un procés d’investigació, l’artista s’ha deixat 

travessar per l’arxiu, revisant els límits de les seves definicions per mostrar-ne les entranyes 

específiques. Sabem que un arxiu no sols està constituït pels documents que conté, sinó 

també per tot allò que permet que aquests estiguin disponibles. La noció d’arxiu que 

emprem aquí fa referència a aspectes fonamentals com els diversos espais on es 

conserven aquests documents, les estructures de dades en què s’insereixen i les persones 
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que hi interactuen. Tots aquests elements són parts de la construcció comuna del significat 

del document, un significat en moviment per a un arxiu que no s’atura. 

Quan ens hem submergit en aquest arxiu, han sorgit algunes qüestions com les següents: 

els documents estan sempre a la nostra disposició, són els props de les nostres 

investigacions? Quines dades conté un document i quines jerarquies s’estableixen entre 

aquestes dades? Un fong pot constituir el contingut d’un document? Si tenim en compte 

que un arxiu és obert per definició i que l’usuari té accés al seu contingut de manera 

permanent, què significa exposar un arxiu? A què l’estem exposant? Què mostra i què 

amaga? I encara, com es mostra? Aquestes preguntes, entre d’altres, han estat 

fonamentals per a la concepció d’aquest projecte, integrat per un programa públic 

d’activitats i una exposició. La forma en què es conceben i es relacionen les activitats amb 

l’exposició i l’arxiu mateix desafia les lògiques habituals de funcionament de la institució, 

alhora que les subratlla, les assenyala i les fa visibles. 

 

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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► MANUALS DE REPARACIONS I SONS 
CÒSMICS 
Autoedicions per sanar l’univers sencer 
 

Roda de premsa: octubre de 2021 

Inauguració: octubre de 2021 

Dates: del 28 d’octubre de 2021 a maig de 2022 

Un projecte comissariat per Magui Dávila i Maite Muñoz 
 
 

Repair Manuals and Cosmic Sounds és exposició expandida que porta al present certes 

pràctiques d’autoedició col·lectives i experimentals, amb la finalitat d’atendre les urgències 

actuals entorn de l’autogestió dels recursos i l’emergència climàtica. La investigació parteix 

de l’impacte que el treball del difícilment classificable arquitecte, inventor i utopista 

Buckminster Fuller ha tingut en l’experimentació de formes alternatives d’habitar l’espai i de 

relacionar-se amb el medi ambient des de les premisses del «fes-ho-tu-mateix» i el «més-

amb-menys». Les influències que aquestes i altres teories utòpiques van exercir en el 

pensament i la creació són recognoscibles en publicacions com Whole Earth Catalog o New 

Woman’s Survival Catalog, dos repertoris de recursos alternatius publicats en els últims 

anys de la dècada dels seixanta i primers dels setanta, referents contraculturals i precursors 

de moltes altres publicacions dedicades a afavorir l’establiment de xarxes de col·laboració 

alternatives basades en l’autogestió i l’ecologia llibertària feminista. 

 

Projectes comunitaris pacifistes com Drop City, The Farm o The Diggers; anarquistes com 

Provo o Christiania; basats en el disseny i l’arquitectura radicals, com Archigram o Ken 

Isaacs: tots ells van utilitzar les publicacions autoeditades per disseminar de manera 

independent idees que proposen el despertar d’una nova vida espiritual al marge de 

sistema. Però aquests projectes no es van limitar a fer circular les seves idees a través de 

publicacions en paper, sinó que amb la seva voluntat d’experimentació i ampliació de la 

consciència, sovint sota els efectes de còctels lisèrgics i per l’expansió de l’ús dels 

sintetitzadors, van utilitzar la música com a catalitzador en meditacions sonores i van 
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convertir les pistes de ball en barricades pacifistes i les festes en espais de resistència. 

Discos com l’aclamat Plantasia de Mort Garson es van servir de sintetitzadors per crear 

música per a plantes i humans, i van promoure així una nova relació amb la natura que 

desactiva la visió antropocèntrica; i es parla de la influència que va tenir en l’aparició de la 

música ambient el canvi de paradigma provocat per les primeres fotografies del planeta 

Terra que es van fer des de l’espai exterior el 1968. 

 

 
 

Tots aquests referents històrics han produït un impacte més o menys conscient en la cultura 

contemporània i en els moviments mediambientals que des de la ciència, l’activisme, la 

creació i el pensament s’enfronten a la debacle ecològica promovent una necessària aliança 

entre espècies, un ecofeminisme capaç de guarir les ferides causades al planeta i als seus 

habitants pel capitalisme patriarcal. I aquests moviments continuen recorrent al caràcter 

dinàmic i viral de les publicacions en la seva fisicitat d’estructures lleugeres i resistents –

com els dymaxion i les cúpules geodèsiques de Fuller–, a la resiliència del llibre i del disc 

com a objectes sensuals en un món d’obsolescències i virtualitats. 
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► SISMOGRAFIA DE LES LLUITES. Cap a una 
història global de les revistes crítiques i culturals 
 

Un projecte de Zahia Rahmani 
 

Roda de premsa: juny de 2022 

Inauguració: juny de 2022 

Dates: de juny a octubre de 2022 

Comissariat: Zahia Rahmani  
 

Sismografia de les lluites és el resultat d’un projecte de recerca que aplega prop de vuit-

centes publicacions d’origen no europeu –entre d’altres, de la diàspora africana, índia, 

caribenya, asiàtica i sud-americana– que es van produir seguint l’estela dels moviments 

revolucionaris des de finals del segle XVIII fins a l’any 1989, un punt d’inflexió marcat per la 

caiguda del mur de Berlín. Aquestes publicacions periòdiques donen veu a la resistència 

crítica de pobles que han patit el colonialisme, l’esclavitud, l’apartheid i el genocidi. També 

s’hi inclouen publicacions d’altres pobles que han viscut dictadures violentes, així com 

brutals revoltes polítiques i culturals. 

Durant més de dos segles, els mitjans impresos han estat un espai que s’ha adaptat a 

experiències diverses. Nascudes d’un sentit d’urgència en resposta al colonialisme, 

aquestes publicacions han donat suport a anhels col·lectius i projectes crítics, polítics, 

estètics, poètics i literaris, alhora que contribuïen a sostenir la creativitat gràfica i literària. 

Es tracta d’objectes fràgils que sovint reunien un material difícil motivat per causes nobles i 

per la determinació d’autors compromesos amb les comunitats i les seves aspiracions.  

L’exposició presenta una narrativa cronològica que es desplega a través d’una instal·lació 

audiovisual en tres canals, integrada per dues pel·lícules amb un muntatge d’imatges a 

partir de les publicacions i una tercera que mostra una col·lecció de manifestos històrics. 

S’acompanya de vitrines amb algunes de les publicacions originals que, en el cas de la 

presentació del MACBA, es complementaran amb un treball d’investigació situat i a partir 

dels fons que hi ha a l’arxiu del museu. 
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Sismografia de les lluites ofereix perspectives de la història no eurocèntriques i permet 

reconsiderar les dinàmiques intel·lectuals, artístiques i polítiques que es van exercir al cor 

dels imperis colonials. Malgrat l’amplitud de les àrees geogràfiques i territorials d’origen, 

aquestes publicacions posen de manifest uns corrents de solidaritat global a través de la 

seva posició anticolonial i el seu desig d’emancipació. 

Zahia Rahmani és historiadora de l’art i autora de ficció, memòries i crítica cultural nascuda 

a Algèria. El 2015 va fundar Global Art Prospective, un col·lectiu de joves investigadors i 

agents dins l’escena artística especialitzats en espais territorials i culturals no europeus. 

Rahmani és directora del programa de recerca sobre art i globalització de l’Institut national 

d’histoire de l’art (INHA), on es va dur a terme la investigació col·lectiva, multilingüe i 

descentralitzada per a aquest projecte. 
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FOTOS aquí  

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

■ 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. PRÈVIA ACTIVACIÓ A LA RECEPCIÓ DEL MUSEU 

 

 
 
 

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


