
                                                                                                

El MACBA anuncia els artistes que participaran a la primera edició de Panorama 

PANORAMA 

El MACBA presenta la primera edició de Panorama, una nova línia d’exposicions col·lectives que 

respon a la voluntat del museu d’aprofundir en la col·laboració i el diàleg amb artistes i agents 

culturals del nostre context. 

Panorama posa el focus en les pràctiques artístiques actuals de Barcelona i el seu entorn, i es 

basa en l’estudi d’una escena artística des de diferents perspectives. En aquesta nova aposta del 

museu destaca la voluntat de fomentar la creació d’obres de nova producció i presentar-les 

juntament amb obres recents que es mostrin per primer cop a la ciutat . 

Cada edició de Panorama serà dirigida per un equip curatorial diferent format per un membre 

de l’equip del MACBA amb un/a curador/a o col·lectiu independent. 

 

PANORAMA 21. APUNTS PER A UN INCENDI DELS ULLS 

“Si cremes un sentit / obtens un repertori de fantasmes” 

− Apunts per a un incendi dels ulls, Gabriel Ventura 

 

La primera edició de Panorama arrencarà amb l’exposició Apunts per a un incendi dels ulls, 

comissariada per Hiuwai Chu (MACBA) i Latitudes (Max Andrews i Mariana Cánepa Luna). 

L’exposició es podrà visitar del 22 d’octubre del 2021 al 27 de febrer del 2022, i ocuparà tot 

l’últim pis de l’edifici Meier. 

Amb la participació de: Ana Domínguez, El Palomar (Mariokissme i R. Marcos Mota), Laia 

Estruch, Arash Fayez, Antoni Hervàs, Rasmus Nilausen, Nyamnyam (Ariadna Rodríguez i Iñaki 

Álvarez) amb Pedro Pineda, Claudia Pagès, Aleix Plademunt, Marria Pratts, Stella Rahola 

Matutes, Eulàlia Rovira, Ruta de autor (Aymara Arreaza R. i Lorena Bou Linhares), Adrian 

Schindler, Rosa Tharrats, Gabriel Ventura, i Marc Vives. 

L’exposició no es regeix per un tema central, sinó que les obres van teixint certes inquietuds i 

motius sorgits de les visites d’estudi i de les converses dels curadors amb la comunitat 

artística. Entre d’altres, la imatge que té la ciutat de si mateixa, els conceptes de reparació i 

pertinença, la dissidència de gènere i la nostra relació amb la vida no-humana. Com suggereix 

l’“apunts” del títol, aquesta mostra col·lectiva pretén prendre nota, revelar i connectar sense 

ser concloent en absolut.  

Apunts per a un incendi dels ulls aplega obres que han estat comissionades especialment per a 

l’ocasió, juntament amb produccions recents, que es mostraran a Barcelona per primera 

vegada. Comprenen una àmplia varietat de disciplines, que inclouen pintura, escultura, treball 

amb paper, videoinstal·lacions, performance, fotografia i tèxtil. 

El títol de l’exposició surt d’un llibre de poesia de Gabriel Ventura (Apunts per a un incendi dels 

ulls, Documents documenta, 2020), que evoca una poderosa metàfora que estimula una 

reflexió sobre la visió, i ens incita a explorar una definició més extensa de veure que implica els 

altres sentits i també altres formes d’accedir al coneixement. L’ull que crema s’ha de veure no 



només com una pèrdua, sinó com un guany de formes incipients de percepció que també 

comporten noves maneres de moure’s pel món, de recordar i produir memòria. 

A l’exposició s’ha desenvolupat una consideració més àmplia dels sentits en paral·lel amb una 

exploració del suport conceptual i històric del panorama en ell mateix. La paraula “panorama” 

es va encunyar al segle XVIII per descriure grans pintures de 360 graus que es trobaven en 

edificis cilíndrics fets expressament per allotjar-les. Des d’una plataforma elevada, el públic 

podia gaudir d’una vista imponent que, malgrat tot, era una experiència visual desorientant. 

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

vida contemporània d’avui dia per a molts de nosaltres, el panorama era el dispositiu de 

realitat virtual de la seva època i es va convertir en un entreteniment de masses a Europa en 

un moment en què no es podia viatjar degut a les guerres napoleòniques. Barcelona va acollir 

tres d’aquests panorames durant l’Exposició Universal del 1888. 

La forma circular de l’ull i del panorama pren vida per ella mateixa a la imaginació de 

l’exposició, encarnada en uns projectes que exploren teatre o performance, la relació espacial 

entre escenari i auditori, i el bucle com a narrativa. Aquestes perspectives i dimensions també 

engloben com el museu estableix una connexió amb el barri i viceversa, en un moment en què 

potser tots ens qüestionem i tornem a visualitzar com ha de ser el nostre lloc en el món. 

 

 

PROGRAMES PÚBLICS / WEB / PUBLICACIÓ 

La programació pública al voltant d’Apunts per a un incendi dels ulls serà una barreja 

d’activitats presencials i en línia, des de tallers i actes a les galeries de l’exposició fins a 

xerrades entre els artistes participants. (Trobareu més informació detallada a mesura que ens 

acostem a la data d’inauguració.) 

El projecte també tindrà una àmplia presència al web del museu, on hi haurà una pàgina 

dedicada a cada artista amb material complementari en formats diversos, relacionat amb la 

seva producció i pràctica artística. El web s’anirà actualitzant amb contingut nou durant 

l’exposició. 

El 2022 (data per confirmar) es publicarà un llibre, dissenyat per Ana Domínguez, que inclourà 

una conversa entre els comissaris, un assaig de Gabriel Ventura i textos curatorials sobre els 

artistes que hi participen, juntament amb reproduccions de les seves obres. 

 

#PanoramaMACBA 

www.macba.cat/ca/panorama 

https://www.macba.cat/ca/panorama

