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Index i Marabouparken Konsthall, Estocolm, inauguraran el 19 de febrer 

l’exposició dedicada a l’artista, guardonada amb el Premi GAC honorífic 2021 

 

Fina Miralles. Soc totes les que he sigut aterra a 

Estocolm 
 

L’exposició, comissariada per Teresa Grandas, organitzada pel MACBA Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona, en col·laboració amb Index Foundation i Marabouparken Konsthall, Estocolm, que 

compta amb el suport de l’Institut Ramon Llull i la col·laboració del Museu d’Art de Sabadell (MAS) 

i de ACE Acción Cultural Española., s’inaugurarà el 18 de febrer a Estocolm.  

Fina Miralles (Sabadell, 1950) una de les artistes més significatives de l’Estat espanyol ha estat 

recerntment guardonada amb el Premi GAC honorífic 2021, i, tambié, va ser Premi Nacional d’Arts 

Visuals 2018. La seva exposició al MACBA va gaudir de gran èxit de crítica i públic. 

 

Fina Miralles La justícia (Sèrie Matances) 1977 
Tècnica mixta, 51,5x66,5 Col·lecció Museu d’Art de Sabadell, ©Fina Miralles 

 
Fina Miralles (Sabadell, 1950) és una de les artistes més significatives de l’Estat espanyol. La seva 

obra sorgeix en el context dictatorial del general Franco, en un entorn hostil, limitador i castrador, 

en el qual la censura controlava qualsevol forma d’expressió sota imposicions morals, determinades 

per l’enorme poder de l’Església catòlica emparada pel règim. El treball de Fina Miralles, trenca amb 

les propostes academicistes que s’ensenyaven a les escoles d’art de l’època i amb les formes de 

comportament establertes. La seva pràctica reconfigura el concepte del que és artístic, dins de la 

multiplicitat d’actituds que desdibuixen el que la historiografia tradicional havia englobat sota 

l’epígraf d’art conceptual. La història de l’art ha adscrit la producció de Miralles al conceptual, al 

land art o fins i tot al feminisme, sense tenir en compte l’amplitud i la complexitat de les seves 

propostes, que desborden els límits d’aquestes etiquetes. Aquest projecte és un recorregut ampli 
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per una trajectòria d’enorme transcendència. Més enllà de donar a conèixer l’obra d’aquesta artista 

excepcional, aquesta exposició es proposa repensar el seu lloc en la historiografia de l’art.  

 

 

 

Fina Miralles Imatges del zoo, 1974 
Fotografia a les sals de plata Col·lecció Museu d’Art de Sabadell ©Fina Miralles 

 

FOTOS  

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                                                            
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