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NOTA DE PREMSA 
 

ELVIRA DYANGANI OSE, 

NOVA DIRECTORA DEL MACBA 
 

 
Elvira Dyangani Ose, (Còrdova, 1974) serà la primera dona a ocupar el càrrec de direcció, al capdavant 
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Actualment és la directora i conservadora en cap de 
The Showroom a Londres, a més de professora de Cultures Visuals al Goldsmiths, Universitat de 
Londres, i membre del Consell del Thought Council, Fondazione Prada. Amb anterioritat ha estat 
comissària de la Biennal Internacional d’Art Contemporani de Göteborg; conservadora d’Art 
Internacional de la Tate Modern a Londres; directora artística de Rencontres Picha – Biennal de 
Lubumbashi, República Democràtica del Congo; conservadora d’Art Contemporani del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla; conservadora sènior al Creative Time de Nova 
York, i conservadora d’Art Contemporani del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) a Las Palmas 
de Gran Canària. 
 
El Consell General del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona va fer seva la proposta 

del comitè d’experts, que ha valorat d’Elvira Dyangani Ose la voluntat d’aportar «una mirada 
innovadora sobre el paper del museu en l’escenari local i internacional, incorporant també una 

clara voluntat de connexió amb els debats contemporanis sobre el paper de l’art en aquest 

començament de segle, sense defugir un clar compromís amb les problemàtiques socials que 

envolten les institucions culturals».  

 

 
Foto Maureen Evans 
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El jurat estava format per representants de les institucions i per membres de reconeguda trajectòria 
del sector artístic internacional i local: Joan Subirats, tinent d’alcaldia de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona; Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya; Ainhoa 
Grandes, presidenta de la Fundació MACBA; María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, 
directora general de Belles Arts del Ministeri de Cultura; Chris Dercon, president de Réunion des 
musées nationaux – Grand Palais a París i membre de la Comissió Assessora del MACBA; João 
Fernandes, director artístic de l’Instituto Moreira Salles de Rio de Janeiro; Ann-Sofi Noring, curadora 
en cap del Moderna Museet, vicerectora de la Reial Acadèmia Sueca de Belles Arts i presidenta del 
Comitè Suec de Subvencions Artístiques, i un representant dels treballadors/es del museu. 

 

 

 

 
L’han acompanyat en la seva presentació als mitjans de comunicació: 

Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i presidenta del Consorci 
Hble. Sra. Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya i vicepresidenta 1a 

del Consorci 

Sra. Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació MACBA i vicepresidenta 3a del Consorci 

 
La incorporació d’Elvira Dyangani Ose al museu serà efectiva al mes de setembre i compaginarà les 
seves tasques al capdavant del nou MACBA amb el tancament dels compromisos de la seva actual 
feina com a directora i conservadora en cap de The Showroom. L’arribada de la nova directora del 
MACBA coincideix amb una etapa de gran rellevància per a la història del museu, amb un procés 
d’ampliació en curs a càrrec de l’equip catalano-suís d’Harquitectes i Christ & Gantenbein que 
consolidarà el MACBA com a museu integrador i transitable i també com a punt de trobada. Aquest 
projecte contribuirà a reforçar el propòsit de representar amb contundència el panorama artístic 
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contemporani i situar-lo amb solidesa en el context internacional, alhora que refermarà la vocació 
de museu públic, habitat, divers, integrador, proper, accessible i transcendent.  
 
Elvira Dyangani Ose ha afirmat que, per a ella, haver estat nomenada directora del MACBA significa 
«que institucions com els museus  –i, en aquest cas, el MACBA– són o haurien de ser permeables a 
les realitats que ens envolten. Que reconeixen la hiperlocalitat, en aquest cas el Raval i les seves 
comunitats, com a punt de partida. Que parteixen d’aquesta escala més local a una de transnacional, 
en un recorregut que emfatitza la desjerarquització de la història, en favor de la pluralitat d’històries, 
narradors i protagonistes». La proposta d’Elvira Dyangani Ose per al MACBA «pren com a marc 
temporal i com a mite d’origen la conceptualització del MACBA en el si d’un context cultural que faria 
aquesta formulació possible. En la naturalesa activa de l’escena artística i cultural de la Barcelona i la 
Catalunya de mitjans dels setanta i vuitanta, que defineixen un entorn vernacular sense el qual 
institucions com el MACBA no haurien estat possibles». S’allunya de l’acord conegut com a Pacte 
Cultural, que establia les condicions per les quals les autoritats dels governs autonòmics i locals 
signaven un acord amb membres de la societat civil per desenvolupar noves polítiques culturals més 
enllà de l’espectre polític que havien de conduir a la constitució d’un museu d’art contemporani. I en 
situa l’origen en la generació que es deriva d’un compendi d’artistes –visuals i d’altres disciplines–,  
dels col·lectius veïnals, dels pedagogs radicals i col·leccionistes que van creure en un format nou, del 
caràcter «institucional» previ a la institució.  
 
Aquest nou punt de vista, des del qual voldria imaginar el museu, té com a dates clau la caiguda del 
mur de Berlín el 1989 i la dissolució del bloc soviètic el 1991, la declaració de guerra contra el 
terrorisme el 2001, i l’actual paradigma neoliberal en què estem immersos. Afirma que l’interès del 
MACBA per les formes i els discursos artístics internacionals de l’època de la postguerra continuarà 
sent objecte de possibles exposicions col·lectives o individuals a gran escala, programes públics i 
projectes de recerca. «La cronologia que presento proposa un nou enfocament geogràfic i conceptual 
que constituirà un conjunt de premisses investigadores per formular una sèrie d’iniciatives 
transdisciplinàries, transgeneracionals, des d’un entorn hiperlocalitzat i llunyà. Més 
significativament, obligarà el museu a examinar la seva pròpia història des d’un punt de vista diferent 
i a superar-la, escapant del seu mode autoreflexiu actual: qüestionant les narracions que pretenia 
establir la Col·lecció fa 25 anys i avaluant-ne els èxits i fracassos; formulant un nou abast per als seus 
fons en un pla estratègic d’agenda museogràfica i pedagògica; revisant la seva capacitat de creació 
d’audiència, així com imaginant noves formes d’assolir i mantenir els seus públics a llarg termini; i 
creant un sentit d’agència distingida formulada pels coneixements situats des dels diferents actants 
i comunitats potencials d’origen i ascendència diversa, que contribueixen, donen suport i enriqueixen 
el MACBA, a nivell veïnal, urbà, regional, nacional i internacional.» 
 
Per últim, agraeix les innumerables mostres de suport que ha rebut des de tots els àmbits i manifesta 
la voluntat «que la plaça del Àngels entri al museu i que el MACBA esdevingui el museu dels afectes, 
que reconeix els seus usuaris –veïns, espectadors, patinadors, turistes, comunitats i fins i tot els 
transeünts despistats– com la seva raó de ser, com a nucli d’una xarxa de cercles concèntrics al 
voltant dels quals giren totes les activitats, la missió i el futur del museu.»            


