
 

Especials > FONS AUDIO  
 
La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
comissaris relacionats d’una manera o altra amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. Dissenyat com 
un projecte audiovisual, FONS és una sèrie documental des de 
la qual artistes de la Col·lecció MACBA parlen de la seva obra. 
Així mateix, aquesta sèrie disposa d'un muntatge sonor 
específic dissenyat per a la ràdio, FONS AUDIO, realitzat a 
partir de converses amb els artistes. 
 

FONS AUDIO #8 
Pep Duran 
 
Des dels inicis de la seva carrera al final dels anys setanta, Pep Duran (Vilanova i la 
Geltrú, 1955) ha alternat la producció artística amb l’escenogràfica. A FONS AUDIO #8, 
l’artista ens dóna algunes claus per apropar-nos a les seves obres de la Col·lecció 
MACBA.  
 
 

01. Sumari 
 
Pep Duran forma part d’una generació d’artistes catalans que agafa protagonisme a 
mitjan dècada dels vuitanta, després d’un llarg període de domini de la representació 
pictòrica. Davant d’això, Duran reivindica l’eficàcia poètica de l’objecte quotidià i la 
influència del teatre en la creació de les noves ficcions de l’art contemporani.  
 
Duran va estudiar Escenografia i Figurinisme a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de 
Barcelona i es va estrenar professionalment guiat per Fabià Puigserver. Per això no és 
gens estrany que, quant a influències, es declari més en deute amb dramaturgs com 
Tadeusz Kantor o Antonin Artaud i arquitectes com Paolo Soleri que amb altres 
contemporanis seus de l’àmbit de les arts plàstiques.  
 
El 1978 va fer la seva primera exposició a la Galeria Adrià i amb prou feines un any 
després va exposar les cèlebres Sabates a l’Espai 10 de la Fundació Miró, la qual cosa va 
despertar l’interès del crític Alexandre Cirici i Pellicer, que li va dedicar una crítica a 
Serra d’Or. Des d’aleshores art i teatre s’han alternat a la seva carrera. Les peces més 
pròpiament objectuals del començament han anat deixant pas a composicions cada cop 
més arquitectòniques. Duran advoca per un espectador-actor actiu que estigui disposat 
a transitar per les seves obres carregant-les de significats personals i intransferibles. Tal 
com acostuma a afirmar, la seva producció artística està indissolublement lligada a l’ús 
de materials de rebuig o de contenidor. Col·leccionista d’objectes apassionat, Duran 
acostuma a fer-ne ús al llarg del procés creatiu. 
 
El 1995 va presentar al Palau de la Virreina l’exposició Construir els dies. Per fer-la, va 
destruir moltes de les peces que emmagatzemava al seu taller amb l’objectiu de 
concebre’n de noves. Aquest gest va ser una al·lusió clara a l’experiència de modernitat 
que reclamava Baudelaire quan defensava la necessitat d’un procés continu de 
construcció-destrucció com a antídot de l’immobilisme.  
 
Entre el març i el juny del 2011 realitza específicament per a la Capella MACBA la 
instal·lació #03 Pep Duran. Una cadena d’esdeveniments, comissariada per Chus 
Martínez. Aquest mateix any ha rebut un premi de l’Associació Catalana de Crítics d’Art 
(ACCA) per l’exposició de Ciutat de Mèxic Pep Duran. Sin escenario (maig-juny del 
2010), comissariada per Manel Clot.  
 
 

02. Obres de Pep Duran a la Col·lecció MACBA 
 
Cadira inútil o cadira deixalles, 1983 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id=17
273 
 
Sense títol, 1984 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id=18
120 
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Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Dalt. Documentació: 
Dolores Acebal. 
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[Pep Duran Objecte deshabitat, 1955] 
 

 
[Pep Duran Esotro, 1999] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objecte deshabitat, 1995 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id=19
378 
 
Updated, 1997 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit particular 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id=18
940 
 
Esotro, 1999 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit de 
l'artista 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id=24
154 
 
 
 

03. Enllaços relacionats 

Publicació digital #03 Pep Duran. Una cadena d'esdeveniments 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=68&inst_id=30
647 

SON[I]A #122: Bartomeu Marí, Chus Martínez, Pep Duran i Jordi Puntí parlen sobre la 
instal·lació #03 Pep Duran. Una cadena d'aconteixements  
http://rwm.macba.cat/ca/sonia?id_capsula=802 
 
Video Serie Capella #03 Pep Duran. Una cadena d'esdeveniments 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=103&inst_id=2
8894 
 
Visita guiada a càrrec de Pep Duran a la instal·lació #03 Pep Duran. Una cadena 
d'aconteixements 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=34&inst_id=29
880 
 
Per què i com faig el que faig?, conversa entre Pep Duran, Jordi Puntí i Toni Cumella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id=30
112 

 

04. Crèdits 
 
Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Dalt. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de Cisneros. 
Documentació: Dolores Acebal. 
 
 

05. Llicència 
 
2011. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes. S’han fet totes les gestions 
per identificar els propietaris dels drets d’autor. Qualsevol error o omissió accidental, 
que haurà de ser notificat per escrit a RWM, serà corregit en la mesura possible. 
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