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EXPOSICIONS 
 

 

TERESA LANCETA. TEIXIR COM A CODI OBERT 
Roda de premsa: 6 d’abril de 2022, 11.30 h 

Inauguració: 7 d’abril de 2022 

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

Comissariat: Nuria Enguita i Laura Vallés Vílchez 

Coproducció del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona i de l’IVAM Institut Valencià 

d’Art Modern  

 
y íHospital 56, 2019 

Teixit de llana, cotó i jarapa © Teresa Lanceta, VEGAP, Barcelona, 2021 © fotografia: García-Bautista 

 

Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert presenta el treball de Teresa Lanceta (Barcelona, 1951) 

a través d’una selecció d'obres que és la més àmplia realitzada fins avui. L’exposició planteja una 

aproximació al treball d’aquesta artista a través d’un conjunt de tapissos, teixits i teles, així com 

d’una selecció de dibuixos, fotografies i vídeos. Aquest treball es presenta, al seu torn, en diàleg 

amb una sèrie de còmplices creadors amb qui l’artista trama una proposta complexa que 

transcendeix la materialitat de la seva obra i s’endinsa en la seva capacitat performativa i 

connectiva. 

 

Lanceta entén l’acte de teixir com una activació crítica de la imaginació que va més enllà dels 

límits materials. Un acte que opera com un codi obert de repetició i de ruptura des del qual es 

pot llegir, transformar i transmetre un coneixement tècnic que és sempre complex i plural, i que 

situa un procés en curs abans de convertir-se en imatge. Es tracta, doncs, d’un coneixement 

«tècnic» perquè, com indica la mateixa definició de tekhné, depèn del seu context geogràfic, 

cultural i humà, tant si es tracta del barri del Raval de Barcelona (on Lanceta va viure), com de 



 

 
 

l’Atles Mitjà marroquí (on va tornar anualment durant tres dècades) o la història dels moriscos 

a la Península al segle XV. 

 

L’oralitat té un paper fonamental en l’esdevenir relat de Lanceta. En consonància amb això, 

l’exposició no segueix un ordre cronològic, sinó que proposa una aproximació a una sèrie de 

projectes que van enfilant una narrativa amb el propòsit de fixar la veu de l’artista. 

 

Les cinc sales presenten treballs que qüestionen poèticament conceptes en altre temps 

antagònics. Per exemple, «col·lectivitat i autoria», tradicionalment entesos des d’una visió 

exacerbada de la individualitat; «remediació i història», és a dir, la capacitat de negociar passats 

presents que incomoden; «performativitat i matèria», que situen les labors en un espai 

d’experiència comuna de cossos i objectes que reconeixen la cura en la feina; i, finalment, 

«oralitat i biografia», que posen de manifest les ensenyances feministes segons les quals l’art 

era una pràctica de vida. En aquest sentit, el treball de Lanceta és un treball memorable: el seu 

potencial crític resideix en la capacitat de construir memòria. 

 

La visió oberta de Lanceta es reflecteix en les autories compartides amb Olga Diego, Pedro G. 

Romero, Leire Vergara, i el projecte Cartografia compartida dels oficis del Raval, realitzat en 

col·laboració amb Nicolas Malevé, l’IES Miquel Tarradell i el departament d’Educació del 

MACBA. L’exposició també compta amb les col·laboracions de La Trinxera en l’obra El pas de 

l’Ebre (2015); Virgina García del Pino, editora del vídeo Las cigarreras (2011/2022); i Xabier 

Salaberria, dissenyador del dispositiu expositiu, així com els préstecs de les fotògrafes Isabel 

Carballo i Laura Crespo. 

 

 
 

Teresa Lanceta, Nicolas Malevé, Institut Miquel Tarradell i Departament d’Educació MACBA, Els oficis del 

Raval, 2019-2022 © fotografia: Nicolas Malevé 

  



 

 
 

SISMOGRAFIA DE LES LLUITES.  

Cap a una història global de revistes culturals i 

pensament crític  
 

Dates: Del 9 de juny al 25 de setembre de 2022 

Planta baixa Centre d’Estudis i Documentació MACBA 

Comissariat: Zahia Rahmani 
 
Col·laboració del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona amb la UOC Universitat 
Oberta de Catalunya, en el context de l’ISEA Simposi Internacional d’Art Electrònic 
 
 
 
 

 
 

Portades d’algunes de les publicacions que es mostraran a la planta baixa del CED 

 
 

 

Sismografia de les lluites és el resultat d’un projecte de recerca que aplega, en format digital, 

prop de vuit-centes publicacions periòdiques crítiques i culturals no europees –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 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 ambicions i projectes crítics, polítics, estètics, poètics i literaris, 

alhora que contribuïen a sostenir la creativitat gràfica i de l’escriptura. 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 segueix 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. 

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 una 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. 

  



 

 
 

COL·LECCIÓ MACBA. NOVA PRESENTACIÓ 
Roda de premsa: 29 de juny de 2022 

Inauguració: 30 de juny de 2022 

Dates: Del 30 de juny de 2022 a juny de 2023 

 

 

 

Josep Grau Garriga 

Catalonia to New York, 1976  

 

A finals del mes de juny es presenta a la primera planta de l’edifici Meier una nova mostra de la 

Col·lecció MACBA. A manera de preludi musical, aquesta presentació anticipa el que vindrà més 

endavant, amb l’obertura del nou edifici del museu i l’oportunitat d’oferir una nova visió de la 

Col·lecció. Poètica i política entren en un diàleg que reflexiona sobre les relacions inherents 

entre l’obra d’art i el seu context, l’obra d’art i els subjectes que l’envolten, l’obra d’art i la 

cultura material que genera. Un recorregut a través de casos d’estudi, que incorpora obres 

d’adquisició recent o que fins ara no s’havien presentat al públic. S’hi podran veure treballs de 

Lúa Coderch, Ignasi Aballí, Dora García, Mirtha Dermisache, Albert Serra, Mar Arza, Rosângela 

Rennó o Concha Jerez, entre d’altres. 



 

 
 

Un dels protagonistes d’aquesta història no escrita és Josep Grau Garriga (Sant Cugat del Vallès, 

1929 – Angers, 2011), a qui la mostra dedica un espai significatiu a la sala de la torre.  Grau-

Garriga, pintor i tapisser, és un referent internacional de la transformació del tapís al llarg de la 

segona meitat del segle XX. Coetani d’artistes com Josep Guinovart, Joan Josep Tharrats, Albert 

Ràfols-Casamada, Aurèlia Muñoz o Maria Assumpció Raventós, va treballar amb Joan Miró, 

Josep M Subirats i Antoni Tàpies, entre altres. L’any 1964  va tenir lloc la seva primera exposició 

individual de tapissos, a la Sala Gaspar de Barcelona i, a l’any següent, va participar a la II 

Biennale Internationale de la Tapisserie Moderne de Lausana. A partir d’aquest moment, s’inicia 

la internacionalització de la seva obra amb exposicions arreu del món. Importants museus com 

The Metropolitan Museum de Nova York, el Musée d’Art Moderne de la Ville de París, el Museo 

Rufino Tamayo de Mèxic D. F., el Museo de Arte Abstracto de Cuenca o el MACBA de Barcelona, 

compten amb obra seva a les seves col·leccions. Cal destacar la presència de la seva obra a la 

22ena Biennal de Sidney, el 2011, any de la seva mort.   

Grau-Garriga, que va posar les bases de l’Escola Catalana del Tapís,  ha estat reconegut per la 

historiografía artística tradicional i ara, des del museu, es vol reivindicar la seva significació dins 

la construció dels discursos contemporanis de l’art. 

 

 

Rosangela Rennó  

Realismo fantástico (Realisme fantástic), 1991-1994.  
2 llanternes màgiques giratòries amb negatius fotogràfics sobre peanes de fusta contraplacada. Dimensions 

variables. Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Dipòsit Brondesbury Holdings Ltd. © Rosângela Rennó. Foto: Paulo 
Costa 



 

 
 

CINTHIA MARCELLE. UNA CONJUNCIÓ DE FACTORS 

 

Roda de premsa: 13 de juliol de 2022 

Inauguració: 14 de juliol de 2022 

Dates: del 15 de juliol de 2022 al 8 de gener de 2023 

Comissariat: Isobel Whitelegg 
 

 
O SÁBIO, 2009 

Impressió per raig de tinta sobre paper, Fotografia: Pedro Motta Participació: Luiz Pereira 

 

 
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 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 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). 

 

 

 

LEITMOTIV, 2011 Vídeo, color, so, 4’ 16’’ 

 

 

 



 

 
 

CARRIE MAE WEEMS  

Lincoln, Lonnie and Me 

 

Roda de premsa: 7 d’octubre de 2022 

Inauguració: 7 d’octubre de 2022 

Dates: Del 8 d’octubre de 2022 al 15 de gener de 2023  

Capella MACBA 

Comissariat: Elvira Dyangani Ose 

Col·laboració  del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona amb Kbr Centre de 

Fotografia de la Fundació MAPFRE i Foto Colectania  

 

  

 
 

Carrie Mae Weems, Lincoln, Lonnie, and Me - A Story in 5 Parts, 2012 

Installation view 

© Carrie Mae Weems. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York. 

 

 

Em proposo trobar nous models de vida. I tu? 

Carrie Mae Weems 



 

 
 

 

En el context d’una col·laboració amb Mapfre Kbr i Foto Colectania, on es podrà veure l’obra 

fotogràfica de Carrie Mae Weems de les últimes quatre dècades, la Capella MACBA acollirà 

Lincoln, Lonnie and Me, una videoinstal·lació en la qual apareixen figures fantasmagòriques a 

escala humana i que analitza com s’han formulat les narratives històriques i com Weems 

renegocia constantment les tragèdies del passat a través de la seva relació amb Abraham Lincoln 

i Lonnie Graham. 

Amb la presentació d’aquesta gran videoinstal·lació, La Capella MACBA, juntament amb les 

institucions esmentades, ofereix una revisió de la seminal trajectòria d’aquesta artista. Un esforç 

conjunt amb la intenció de mostrar la manera en què, amb una pràctica que s’anticipa 

constantment a la seva època, Weems aconsegueix reflectir un passat complex, alhora que 

projecta la seva obra cap al futur amb una inesgotable sensació d’esperança.  

Presentada en tres espais diferents de Barcelona, l’exposició, que abasta des d’un enfocament 

cronològic a un plantejament conceptual, inclou algunes de les sèries fotogràfiques més 

rellevants de l’artista, així com la seva recerca metodològica de certes imatges i temes, a través 

d’una pràctica en què es desenvolupen narratives inquisitives entorn del gènere, la raça, la 

classe, la història i la representació. La praxi de Weems va més enllà del context immediat per 

tal d’establir un diàleg amb una multiplicitat de comunitats: un efecte de crida i resposta entre 

diferents generacions, basat en la influència recíproca, la responsabilitat i la cura. 

Organitzades per Mapfre Kbr, Foto Colectania i el MACBA, en el marc d’aquest projecte es 

podran veure tres exposicions, així com una intervenció a l’espai públic, que tindran lloc a 

Barcelona d’octubre de 2022 al febrer de 2023. 

 

 

Carrie Mae Weems, Lincoln, Lonnie, and Me - A Story in 5 Parts, 2012 

Installation view© Carrie Mae Weems. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York. 



 

 
 

MARÍA TERESA HINCAPIÉ.  

SI AIXÒ FOS UN PRINCIPI D’INFINIT 

 

Artistes convidats:  

María José Arjona, Coco Fusco, Mapa Teatro i José Alejandro Restrepo 

 

Roda de premsa: 19 d’octubre de 2022 

Inauguració: 20 d’octubre de 2022 

Dates: MACBA: Del 20 d’octubre de 2022 al 26 de febrer de 2023 / MAMM Museo de Arte 

Moderno de Medellín: Del 16 de març al 12 de juny de 2022 

Comissariat: Claudia Segura, MACBA, i Emiliano Valdés, MAMM  

Coproducció del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el MAMM Museo de Arte 

Moderno de Medellín. Amb la col·laboració del Graner 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

María Teresa Hincapié. Si això fos un principi d'infinit és la primera exposició dedicada a la 

pràctica de María Teresa Hincapié (1954–2008), artista colombiana especialitzada en el que 

podríem anomenar «la poètica de la domesticitat» en la performance, transformant accions 

rutinàries en actes simbòlics per crear una metodologia en la seva pràctica. María Teresa 

María Teresa Hincapié, Divina proporción, 1996 
Premi XXXVI Salón Nacional de Artistas, Bogotà, Colòmbia 

 

«A mi no m’interessa l’art mort. 

Crec que la vida és l’art i el meu 

cos és l’art viu. El meu cos és 

aquell que s’ha de moure, que 

està mirant, que està cansat, 

que està esgotat. Aquesta és la 

meva proposta.» 

 

María Teresa Hincapié (1954-2008) 

 



 

 
 

Hincapié tenia una definició particular de la performance, que ella acostumava a denominar 

«entrenament». Lluny de qualsevol categorització específica, la seva pràctica oscil·lava entre 

vida, creació en moviment i una aproximació a la mística. 

L'exposició revela la importància de la comprensió de Maria Teresa Hincapié sobre la creació 

artística on el caràcter efímer i la mutabilitat són necessaris per a una «recerca del sagrat». 

Utilitzant el potencial de l’afecte com a mecanisme d’interacció amb l’artista traspassada, la 

mostra reivindica la interacció col·lectiva com a productora de coneixement i vehicle imperatiu 

de transmissió. 

El 1990, María Teresa Hincapié (1954-2008) va rebre el Primer Premi al XXXIII Salón Nacional de 

Artistas Plásticos de Colòmbia per la seva performance de llarga durada Una cosa es una cosa; 

era la primera vegada que aquest premi s’atorgava a una obra efímera, no objectual i a una 

dona. L’acció va consistir a col·locar totes les coses que l’artista tenia a casa seva dins l’espai 

expositiu; durant vuit hores diàries contínues al llarg d’unes quantes setmanes, es va dedicar a 

crear una dansa amb el cos mentre reorganitzava els diferents elements segons criteris 

canviants. Va rebre novament aquesta distinció el 1996 amb Divina proporción, obra 

performativa en què va passar uns quants dies vivint a l’espai expositiu mentre caminava molt 

lentament i sembrava i feia créixer l’herba sobre el terra de formigó. 

Hincapié va néixer a Armènia, Colòmbia, i va morir als 54 anys després d’una llarga malaltia. Va 

esdevenir una figura clau en el desenvolupament de la performance durant les dècades de 1980 

i 1990 i va ser una veu reflexiva que va explorar les pràctiques corporals. Inicialment formada en 

teatre com a membre del grup Acto Latino i influïda per les idees de Jerzy Grotowski (1933-1999) 

i l’horitzó experimental que aquest director de teatre polonès havia obert entorn del concepte 

de «teatre pobre», així com per les exploracions d’Eugenio Barba, Hincapié es va interessar per 

una dramatúrgia neta i simple. A mitjans dels vuitanta, la seva pràctica va virar definitivament 

cap a una indagació més profunda en l’àmbit de la performance, un gir que va marcar un 

moment seminal en la gènesi de les pràctiques artístiques contemporànies a Colòmbia. 

L’exploració de la vida quotidiana i la transformació d’accions rutinàries en actes simbòlics van 

crear una metodologia per a la seva pràctica. L’art es va convertir en la guia de la seva existència, 

no sols proporcionant un marc per a la seva creativitat sinó també influint en la seva ètica i 

comprensió de la política. El 1995 va iniciar l’ambiciós projecte Hacia lo sagrado amb una 

caminada des de Bogotà fins a San Agustín, un viatge que va durar vint-i-un dies, durant els quals 

va combinar la seva supervivència i accions rituals amb un pensament místic que, a partir 

d’aleshores, va esdevenir el nucli fonamental de la seva poètica.  

Es plantegen múltiples interrogants quan s’intenta exposar l’obra de Maria Teresa Hincapié en 

un museu amb el propòsit de donar a conèixer la transcendència de la seva pràctica, i a la vista 

d’una nova concepció del cos i el context en l’àmbit de la performance. Com podem visibilitzar-

ho amb documents d’arxiu, fotografies, vídeos o obres sobre paper? Si hi volem incloure la 

fisicitat, el gest, la quietud, el silenci, el moviment i la presència que emana de la seva obra, però 



 

 
 

evitant un reennactment –al qual ella era completament contrària–, la proposta per a l’exposició 

Maria Teresa Hincapié. Si això fos un principi d’infinit al MAMM (16 de març – 12 de juny de 

2022) i al MACBA (20 d’octubre de 2022 – 26 de febrer de 2023) passa per combinar noves veus 

inspirades en la pràctica d’Hincapié. 

Per tant, en aquesta primera exposició dedicada a l’obra de l'artista se’n presentarà una àmplia 

selecció: material d’arxiu provinent de performances, fotos, vídeos, documentació escrita, 

diapositives, testimonis visuals, etc. També s’hi inclouran les obres realitzades per José 

Alejandro Restrepo per ser interpretades per Hincapié, així com tres projectes encarregats 

específicament per a l’exposició que obren un debat imprescindible sobre el moviment, els 

cossos i el llegat cognitiu d’una pràctica abocada per si mateixa a la transformació. Els artistes i 

col·lectius convidats a desenvolupar una obra nova que dialogui amb el llenguatge performatiu 

de María Teresa Hincapié són: María José Arjona (Colòmbia), Coco Fusco (Cuba) i Mapa Teatro 

(Colòmbia), la praxi dels quals està íntimament vinculada amb la de l’artista. Amb l’objectiu 

d’establir el potencial d’afecte com a mecanisme per interactuar amb l’artista traspassada, la 

intenció subjacent seria reproduir una actitud que Hincapié va secundar durant la seva vida i la 

seva carrera artística i que està associada amb la idea de compartir i de crear comunitat. A finals 

dels noranta, va adquirir unes terres (La Fruta) a Sierra Nevada, Santa Marta, on va crear una 

residència d’artistes que va anomenar Aldea-escuela, un projecte que va mantenir viu fins als 

seus últims dies. Hincapié estava convençuda que viure en col·lectivitat era una manera de 

produir coneixement i un vehicle imperatiu per transmetre’l. 

 

 

María Teresa Hincapié. Vitrina, 1989/2020 (fragment). Performance de llarga durada al local comercial de l’edifici a 

l’ Avenida Jiménez con Carrera 4º, Bogotá. 11 Fotografies. Tintes pigmentades sobre paper PhotoRag 188g sobre 

Forex de 2mm.. 40 x 60 cm. / 40,5 x 60,5 cm. Emmarcada cadascuna. Ed. 2 . Cortesia Col·lecció particular 

 



 

 
 

AYUUJKJÄ'ÄY ËY KONK.  

UNA FABULACIÓ BASADA EN UN MITE MIXE 
Un projecte de Mariana Botey i El Espectro Rojo, en col·laboració amb Brian Cross, Dr Lakra i 

Francisco Taka Fernández 

 

Roda de premsa: 9 de novembre de 2022 

Inauguració: 10 de novembre de 2022 

Dates: Del 10 de novembre de 2022 al 26 de febrer de 2023 

Comissariat: Pablo Arredondo Vera 

Col·laboració entre el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el Festival Hacer 

Noche de Oaxaca 

 

 

 
Brian Cross / Mariana Botey, Ayuujkjä'äy Ëy Konk: Una fabulación basada en un mito Mixe. Ensayo 

Cinematográfico, 2022. 

 

Nosaltres, humans, podem retornar realment o el retorn és sempre un nou viatge a un lloc i un 

temps diferents? Sembla com si el veritable retorn estigués vetat als humans; només els herois 

tornen i així restitueixen el món. Potser a nosaltres, humans, només ens queda esperar el retorn, 

o bé el podem demanar, invocar, induir? D’on tornen els herois? I si en comptes de tornar es 

tornessin? I si el retorn fos reflexiu i, més que tornar d’un altre temps o un altre lloc, retornessin 

a la seva altra advocació, la seva altra forma, a sí mateixos? 

La restitució del temps cíclic, de l’alternança infinita, l’infinit moviment primigeni és un element 

comú a tots els moviments de regeneració cultural del continent americà. En aquest context, la 

colonització i la presència europea no suposen només la subversió de l’ordre còsmic, sinó la seva 



 

 
 

interrupció. Vivim no en el món al revés sinó en el no-món, on la rítmica consecució de vida i 

mort, amunt i avall, llavor i flor, dia i nit, home i dona no pot seguir el seu curs. Els cicles s’han 

aturat i l’humà ja no preserva i completa el món, sinó que se’n troba fora, sota la transcendència 

teleològica occidental i moderna, esperant. En aquest anquilosament, l’heroi es torna penyal; la 

seva germana, boira; i el seu palau, ruïna. La immanència de l’ordre còsmic esdevé paisatge; pur 

i absolut potencial, a l’espera del retorn. 

El poble mixe, mai conquerit, parla una de les últimes llengües vives de la família mixezoque. Ells 

són, lingüísticament, els parents més pròxims i hereus naturals dels anomenats olmeques, la 

cultura mare mesoamericana. En les paraules que pronuncien, la milpa que conreen, les 

històries que expliquen i els ritus que duen a terme hi ha contingut, xifrat, un món al qual –

iniciats o no– no podrà tornar mai ningú. Això no vol dir, però, que aquest món hagi estat 

destruït, esborrat o aniquilat. Si nosaltres no podrem tornar mai, l’heroi sempre torna: això és 

precisament el que el converteix en heroi. L’aigua sempre torna a la llera; l’ordre còsmic, per 

principi de simetria, no es pot interrompre per sempre. No hi ha més certesa que el final 

d’aquests temps i l’adveniment dels temps que van ser. 

A través de la investigació documental, bibliogràfica, iconogràfica, el treball de camp i 

l'entrevista, l’equip s’acosta al mite de Kondoy des d’una diversitat de fronts i categories. Alhora, 

l’anàlisi i la reflexió sobre tots aquests materials recollits apropa l’equip a l’estructura bàsica del 

mite i les seves implicacions socials, territorials, polítiques, espacials i paisatgístiques. 

El projecte intenta abordar una perspectiva nova sobre la història i la formació actual de l’art 

global des d’una revisió crítica d’una de les manifestacions més riques, problemàtiques, 

recurrents i singulars. El projecte es construeix entorn de la noció dels indigenismes i els 

neoindianismes cap a una reformulació teòrica dels transindigenismes com a catalitzadors de 

l’art modern i contemporani del continent americà. Una proposta contemporània i amb un 

horitzó de futuritat que comporta una nova manera d’entendre l’influx d’interseccions i 

desplaçaments del desenvolupament d’una forma estètica original i única de producció dels 

significats culturals de la regió. 

 

 

  



 

 
 

PROGRAMES 

 
 
Més enllà de les exposicions que aspiren a no deixar indiferent ningú que s’hi acosti, el museu 

vol interpel·lar, connectar i dialogar amb la diversitat de públics que el constitueixen. Per tal 

d’aconseguir-ho, desplega un potent programa d’activitats que transcendeixen l’espai expositiu. 

Els programes públics i educatius volen connectar amb audiències diverses a través de projectes 

que treballen continguts derivats de les línies de recerca del museu però que en tensen els límits 

i van més enllà. Els formats, les cadències temporals i les intensitats de cada proposta que 

genera el museu mira d’harmonitzar-se amb els interessos i les necessitats dels públics que 

conformen la comunitat MACBA. 

 

Lorem ipsum 

Els continguts expositius es complementen, reforcen i expandeixen amb seminaris acadèmics 

(seminari Ser fulla, ser pedra, ser terra. Desviaments i interrupcions en el conceptualisme català, 

amb Maite Garbayo, Andrea Valdés, Pilar Bonet Julve, Fernando Davis i El Palomar, 17 i 18 de 

març; o la jornada Manuals de reparacions, amb Natalia Piñuel i Félicia Atkinson, 20 de maig); 

converses amb artistes i comissaris (conversa entre Teresa Lanceta, Nuria Enguita i Laura Vallés 

Vílchez, 7 d’abril; o conversa entre Cinthia Marcelle i Isobel Whitelegg, 14 de juliol), i el programa 

Parlem de, un espai de debat entre diferents agents i artistes de la ciutat i el públic, que entén 

les exposicions com a catalitzadors de la imaginació i generadors de discursos que sovint 

excedeixen les lectures previstes per la institució o preconcebudes per l’equip curatorial. 



 

 
 

En relació amb les exposicions, les coautories amb Teresa Lanceta tindran activacions i moments 

de visibilitat amb Olga Diego, Pedro G. Romero, Leire Vergara i els alumnes de l’Institut 

d’Ensenyament Secundari Miquel Tarradell, que després de treballar durant tres cursos en el 

projecte Els oficis del Raval, seran Amfitrions de veïns, familiars i amics. Amb motiu de l’exposició 

de Cinthia Marcelle s’activaran les obres The Family in Disorder i la nova versió de A morta; i en 

relació amb la mostra de Maria Teresa Hincapié, Santiago Zuluaga activarà la instal·lació El 

espacio se mueve despacio i Mapa Teatro realitzarà una performance que completarà la seva 

peça sonora; també preparem altres iniciatives al voltant de l’obra fílmica de Carrie Mae Weems. 

El cicle de trobades El que pot un llibre, amb artistes, editors i persones del context artístic més 

proper que escriuen llibres i que dona a conèixer el que s’amaga o es pot arribar a amagar rere 

les seves publicacions, comptarà amb la participació de Maite Muñoz i Magui Dávila, 

FerranElOtro, Oliver Mancebo i Marta Postigo, entre d’altres. A més els llibres tindran altres 

espais de presentació, escolta i conversa com és el cas de Las disidencias de Martí Manen i Raisa 

Maudit (22 de febrer) o Escenas Catalanas: errancias antropológico-sexuales d’Héctor Acuña / 

Frau Diamanta el 10 març. 

Pel que fa a les arts en viu, el museu aposta per la creació transdisciplinària i multimèdia, 

impulsant programes propis alhora que teixeix aliances i col·labora amb destacats agents de la 

vida cultural de la ciutat. Comencem amb el programa Sonem, activacions musicals en diàleg 

amb l’exposició Manuals de reparacions i sons còsmics, amb la participació d’h waas (Helga 

Juárez, 10 de febrer), Draft (17 de febrer) i Molero (3 de març). El juliol tindrà lloc la cinquena 

edició de Lorem Ipsum, que presenta propostes que operen als marges i en els replecs de moltes 

coses alhora: música, performance, investigació artística i experimentació. Es consoliden les 

col·laboracions amb Dansa Metropolitana (Díptic del desert de Gaston Core, 12 de març), el 

Festival Grec (juliol) o Club9 amb el programa Performing Curation ARTefACte (setembre). La 

convocatòria compartida amb La Casa Encendida d’Artistes en residència 2021 tindrà en el 

Festival Acento (maig) un espai de visibilitat per compartir els processos de creació i recerca 

centrades en el cos i la performance. 

El MACBA continua promovent i acollint grups de treball i d’estudi que es reuneixen 

periòdicament per tal de reflexionar i debatre al voltant de temàtiques relacionades amb les 

línies de recerca del museu. L’objectiu d’aquests grups, formats per persones amb interessos 

coincidents però amb trajectòries diferents, és construir una experiència col·lectiva i horitzontal 

d’autoformació en un espai d’experimentació i intercanvi de coneixements i pràctiques. Aquest 

any continuaran els grups de treball estables de La cuina, que tindrà moments de Cuina oberta 

per compartir, en format expandit, algunes de les reflexions del grup;  RWM (Ràdio Web 

MACBA); Grup treball de Col·lecció; Tenia coses adormides, amb el Centre de rehabilitació 

comunitària de Ciutat Vella, o el treball amb el col·lectiu Metzineres. El taller extraescolar Els 

nens i les nenes del barri ha esdevingut també un grup de treball, en tant que grup autoinstituït 

que reflexiona sobre els límits del museu i el força a fer-lo «jugable», així com també el 



 

 
 

Departament exotèric, grup de joves a partir de 18 anys que durant un any investiga sobre l’art 

i el pensament contemporanis a partir de l’autoaprenentatge. Una línia oberta de treball que 

tensiona els límits del museu i afavoreix l’apropiació i el sentiment de pertinença. 

Radio Web MACBA continua produint podcasts que investiguen sobre les pedagogies radicals, 

el canvi climàtic, els feminismes, les epistemologies del sud, les cures i l’escolta, encreuats amb 

la investigació artística, el pensament crític, l’activisme o la creació sonora. D’aquesta manera 

dona cos a un arxiu de més de 800 podcasts, assajos sonors, textos i altres artefactes digitals, 

disponibles online de manera gratuïta. A això s’hi afegeixen aquest any dues col·laboracions 

institucionals: la residència artística a Phonos/UPF (Barcelona) i una residència al Wysings Arts 

Center (Regne Unit). 

 

«El Museu Possible no és sols el museu que podria ser i no és, la 

projecció ideal d’uns anhels no acomplerts. El Museu Possible és 

també el que es pot, el marc de possibilitat que s’obre, però que 

també restringeix, a partir del que ja existeix. No es tracta ni de 

l’impuls avantguardista de produir coses noves a costa de 

rebutjar el passat, ni de l’instint conservador de perpetuar el que 

s’ha donat, sinó de l’afecte amb què es pot tenir cura d’alguna 

cosa per fer-li bé i no sols, ni sempre, per fer-la créixer.» 

Notes per a un museu posible 

 

El projecte El Museu Possible és una manera d’acostar-se la institució. Un dels efectes 

col·laterals de la creixent prominència del comissariat dins del camp de producció de l’art ha 

estat la transformació de la direcció artística en una figura autoral, que ha de deixar la seva firma 

al museu. L’arribada d’una nova direcció sovint s’anuncia com la d’una nova visió individual que 

reformarà la institució a imatge seva, marcant una «nova època» que no deurà gairebé res al 

passat. Aquesta manera d’entendre la funció de la direcció no sols legitima i serveix per 

perpetuar unes relacions materials i de poder extremadament jeràrquiques i verticals, sinó que 

també passa per damunt dels sabers ja existents. La intenció d’aquest projecte és, sobretot, 

generar el temps i l’espai necessaris per aterrar d’una altra manera, generant un context 

d’escolta i aprenentatge mutu entre la comunitat àmplia que conforma el museu, de la qual la 

direcció només és una part. 



 

 
 

Concebut des del principi com un projecte lent i a mitjà termini, pretén interrompre 

temporalment el flux productiu per desnaturalitzar els hàbits i les normes que han deixat de ser 

qüestionats i permetre l’exercici de pensar col·lectivament altres possibles maneres de fer. Lluny 

de fer tabula rasa, també es tractarà de compartir els coneixements ja existents i identificar els 

que encara són necessaris. Recuperant la història de la institució, ens hi tornarem a fixar per 

intentar posar en valor el que ja s’ha fet, visibilitzar projectes truncats que ara es puguin 

recuperar o reformular, donar nou impuls a intencions que no hagin passat d’aquí. El museu 

possible no és sols el museu que podria ser i no és, la projecció ideal d’uns anhels no acomplerts. 

El museu possible és també el que es pot, el marc de possibilitat que s’obre, però que també 

restringeix, a partir del que ja existeix. No es tracta ni de l’impuls avantguardista de produir coses 

noves a costa de rebutjar el passat, ni de l’instint conservador de perpetuar el que s’ha donat, 

sinó de l’afecte amb què es pot tenir cura d’alguna cosa per fer-li bé i no sols, ni sempre, per fer-

la créixer. 

El MACBA concep l’educació com un eix vertebrador que articula el paper del museu al barri, la 

tasca amb la Col·lecció, amb el cos, i ho fa alliberant la pedagogia o qüestionant la normalitat, 

incorporant també les cures, la creació col·lectiva, l’estar junts i la reflexió al voltant de la 

construcció de la història.  Es tracta d’un àmbit d’acció ambiciós, que pretén involucrar tots els 

actors que conviuen al voltant del museu i promoure la reflexió col·lectiva i la participació a 

través de tallers, cursos, grups de treball o visites, acompanyats d’artistes i col·lectius amb els 

quals construïm col·laborativament el projecte: Avalancha, Estel Boada, Cristina Celada, Itxaso 

Corral, Jordi Ferreiro, Cristina Fraser, Eulàlia Garcia Valls, Jorge Horno, Núria Inés, Teresa 

Lanceta, Marc Larré, Joan Manel Pérez, Àngela Peris, pli-é collective, Alba Rihé, Anna Irina 

Russell i Marc Vives. 

Els projectes que impulsa el museu van adreçats a centres de tots els nivells educatius, al 

professorat, a nens i nenes i joves i també a les famílies, i estan sempre atents a les diversitats 

funcionals i cognitives dels participants per tal de que tothom pugui gaudir del museu. Una 

proposta educativa que s’expandeix per tot el territori i arriba directament a les aules amb el 

programa Postdata. Correspondències d’artistes a les escoles o amb la sèrie Històries de l’art des 

de Barcelona, un programa audiovisual de construcció d’altres relats de la història de l’art des 

del nostre context. 

 



 

 
 

Dins el museu,  Com sona un museu? esdevé una primera experiència sensorial per als més 

petits; Dibuixa, copia i distribueix o com interrogar la Col·lecció des del dibuix i la producció de 

missatges gràfics; Narratives d’una Col·lecció, una interacció dialògica amb els estudiants per tal 

de construir narratives a partir de la Col·lecció; De temporada, visites a les exposicions 

temporals; En residència, amb Marc Vives a l’IES Moisès Broggi, o el projecte Apadrina amb 

escoles del barri: Drassanes, Institut escola Elisabets, Institut Miquel Tarradell (Els oficis del 

Raval), Escola Castella, Institut Consell de Cent i Escola Bressol Canigó. 

Condicions de treball, iniciat el novembre passat, continua oferint un espai de diàleg, escolta i 

reflexió sobre les condicions vitals, materials i conceptuals que comporta ser artista ara i aquí, i 

que es trenarà amb El museu possible. 

Pel que fa al professorat es continuen obrint espais d’aprenentatge compartit, com la sisena 

edició de P2P. D’igual a igual amb Marc Larré (febrer) i Teresa Lanceta (març), o a l’estiu el curs 

Narcises insubmises i el Laboratori d’artistes amb Nicolas Malevé (juliol), un espai d’investigació 

i col·laboració per compartir processos de creació i reflexió sobre la possibilitat d’introduir l’art 

a l’escola.  

Per últim, des de MACBA en família es proposa un estar junts desafiant els temps i ritmes i 

posant en moviment els rols establerts. Els artistes Neus Frigola, Park Keito (Kotomi Nishiwaki i 

Miquel Casaponsa) i Aldemar Matias treballaran els dissabtes amb les famílies expandides que 

arribin al museu, mentre que Laia Estruch i Guillem Martí proposen una nova edició de Flatus 

Vocis, taller familiar per a infants amb autismes. Pels joves que ja venen al museu sense adults, 

hem obert un espai setmanal de diàleg i escolta que posa èmfasi en la conjunció entre la vida 

dels joves, la pràctica artística i el museu amb Las Ácaras, (Gala Gabaldón, Marcos G. Barker i 

Alvie Gual-Cibeira), col·lectiu de treball artístic amb joves. 

  



 

 
 

PEI Programa d’Estudis Independents 2023-2024 

Direcció acadèmica:  Max Jorge Hinderer Cruz, Kader Attia i Elvira Dyangani Ose 

On són els oasis? 

 

El pròxim Programa d’Estudis Independents (PEI) comptarà amb una direcció conceptual 

compartida entre Max Jorge Hinderer Cruz, escriptor, curador i filòsof bolivià-alemany que 

actualment és director artístic de l’Akademie der Künste der Welt (Acadèmia de les Arts del 

Món); Kader Attia, artista que va créixer entre França i Algèria, comissari de la Biennal de Berlín 

de 2022 i fundador de La Colonie el 2016; i Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA. Aquesta 

direcció, a més de pensar i planificar el programa, institueix una xarxa col·laborativa impulsada 

pel MACBA, l’Akademie der Künste der Welt (Colònia) i La Colonie (París). 

 

Dates: El PEI començarà el març de 2023 i s’estendrà durant quatre trimestres fins al juny de 

2024. 

Durant el període de preparació a la tardor de 2022, es generaran converses en línia entre 

l’Akademie, La Colonie i el PEI sobre les línies de treball del programa que prendran forma en 

seminaris PEI Obert a la tardor. 

 

PROGRAMA D'ESTUDIS INDEPENDENTS 2023-2024 

Quin Programa d’Estudis Independents és rellevant avui dia? I per a qui pot ser útil? La futura 

edició proposa un exercici de revisió crítica de les diverses edicions i formats del programa que, 

des de la seva creació el 2006, es formula com una eina d’aprenentatge i de crítica institucional. 

Un dispositiu generador de plataformes de recerca –formal i informal– que, situat en el complex 

equilibri entre el dintre i el fora del museu, parteix de la reflexió en el camp de les pràctiques 

artístiques que vinculen l’art a les ciències humanes i a la intervenció social, política i 

institucional. 

Titulada On són els oasis?, aquesta nova edició del PEI es proposa analitzar la noció d’oasi com 

un espai de resistència ideològica i de generació de coneixement compartit. En una clara al·lusió 

a la poètica geogràfica d’Édouard Glissant, en la qual el context constitueix la matèria mateixa 

de l’escriptura i de l’acció política, aquest PEI s’estableix com un arxipèlag, en xarxa i 

descentralitzat; com una sèrie de mòduls autosuficients i interconnectats, que expandeixen la 

voluntat del museu de connectar una comunitat que s’estén més enllà del grup de participants 

presencials a Barcelona. Amb aquest fi, aglutina agents del context immediat, així com 



 

 
 

internacionals, vinculats a programes i seminaris impulsats pels nostres col·legues a La Colonie i 

a l’Akademie. Un programa que se centra en la urgència de connectar els diferents activismes i 

la crítica descolonial, feminista, ecològica, patrimonial, davant l’amenaça del feixisme i la seva 

interdependència amb un estat de vigilància neoliberal. Una xarxa que pensa les seves accions 

des de la noció de rellevància, i que no es pot produir sense tenir en compte la imbricació del 

problema de classe amb el capitalisme i la necessitat de tenir cura de la fragilitat de formes 

democràtiques. 

 

Max Jorge Hinderer Cruz, escriptor, curador i filòsof bolivià-alemany. Actualment és director 

artístic de l’Akademie der Künste der Welt (Adkdw), una institució de promoció artística amb 

seu a la ciutat de Colònia, Alemanya, que funciona com un laboratori de pensament per a una 

xarxa internacional de pensadors, agents culturals i artistes. Prèviament ha estat director, des 

del 2019, del Museo Nacional de Arte – MNA, La Paz, Bolívia. Coordinador el 2014 del Programa 

de Acciones Culturales Autónomas (P.A.C.A.) de São Paulo. Entre 2008-2011 va ser co-

comissari de l’exposició Principio Potosí (MNCARS Madrid, HKW Berlín, MNA/MUSEF La Paz). És 

autor del llibre Hélio Oiticica & Neville D’Almeida: Block-Experiments in Cosmococa – program 

in progress (Afterall / MIT Press, 2013). 

Kader Attia (França, 1970) va créixer a París i a Algèria, es va formar a París i Barcelona i ha viscut 

uns quants anys al Congo i a Sud-amèrica. Compta amb un llarg recorregut internacional com a 

artista, és comissari de la Biennal de Berlín de 2022 i fundador de La Colonie el 2016. Es tracta 

d’un espai a París per compartir idees y proporcionar una àgora per debatre sobre les formes de 

descolonització no sols dels pobles, sinó també dels coneixements, les actituds i les pràctiques. 

Attia i La Colonie pretenen descompartimentar el coneixement mitjançant un enfocament 

transcultural, transdisciplinari i transgeneracional. Impulsats per la urgència de les reparacions 

socials i culturals, el seu objectiu és reunir els qui han estat destrossats o bandejats. 

Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA. 

 

 

  



 

 
 

ARXIUS POSSIBLES 

Durant l’estiu 2022, la Capella MACBA, la sala d’exposicions del Convent i la planta baixa del 

Centre d’Estudis i Documentació presentaran projectes relacionats amb l’arxiu i les seves 

múltiples possibilitats de lectures i activacions, en temporalitats i formats diversos i en 

col·laboració amb altres agents i institucions: 

La Capella, del juny al setembre, presentarà una selecció d’obres, principalment de la Col·lecció 

i l’Arxiu MACBA, que reflexionaran al voltant de la noció expandida d’arxiu, memòria i registre. 

En el mateix marc temporal la planta baixa del CED mostrarà l’arxiu digital Sismografia de les 

lluites, un projecte d’investigació col·lectiva, multilingüe, descentralitzada i compromesa, liderat 

per l’escriptora i historiadora de l’art Zahia Rahmani. Aquesta instal·lació audiovisual, 

acompanyada d’una mostra de publicacions i d’una base de dades consultable, trastoca les fites 

de la història de les revistes crítiques i culturals en canviar la geografia prevista. Mostra un cens 

de revistes no europees, o produïdes en la diàspora, seguint els corrents revolucionaris des de 

finals del segle XVIII fins als moviments de descolonització posteriors. 

Del 10 al 16 de juny el MACBA uneix forces amb diverses institucions i agents de la ciutat per 

acollir una cimera dedicada a arxius el marc d’ISEA2022, la 27a edició del Simposi Internacional 

d'Art Electrònic, impulsat per la UOC Universitat Oberta de Catalunya i amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Barcelona, el CCCB, l’Arts Santa Mònica i la New Art Foundation. Col·laborarà 

en l'organització i serà la seu de la Second Summit on New Media Art Archiving i oferirà, a la sala 

d’exposicions del Convent, un laboratori-espai relacional on es puguin fer sessions de treball, 

presentacions de projectes, estar-hi, pensar i compartir, obert a iniciatives ciutadanes com els 

Arxius Oberts de Cultura Viva (Ajuntament de Barcelona) i amb una especial atenció als projectes 

de memòria (oral, audiovisual, etc.) del barri del Raval.  

 

 

  

https://isea2022.isea-international.org/
https://www.barcelona.cat/culturaviva/projecte/arxius-oberts


 

 
 

PUBLICACIONS 
 

Passió i cartografia per a un incendi dels ulls, en el marc del projecte Panorama 21 

[20 febrer 2022] 

Aquest llibret es publica coincidint amb la cloenda de l’exposició. Inclou un poema-deriva de 

Gabriel Ventura i una selecció d’imatges de la instal·lació de les obres a les sales del MACBA. Els 

versos de Ventura es van cantar i llegir als espais de l’exposició pel cantaor Pere Martínez i pel 

mateix autor del poema. Es tracta d’una cartografia lliure i imprevisible de les aliances i friccions 

creades per les diferents veus de l’exposició. 

El llibre ha estat dissenyat per Ana Domínguez i es publica en català. 

 

Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert 

Publicat en coedició amb l’IVAM 

[7 abril 2022] 

El llibre recull el projecte de Teresa Lanceta al MACBA i a l’IVAM. Inclou una extensa conversa 

de les comissàries (Nuria Enguita i Laura Vallés Vílchez) amb l’artista –que desgrana el seu treball 

en solitari o en col·laboració–,  i les aportacions del filòsof Miguel Morey, del comissari 

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung i de Laura Vallés Vílchez. També inclou diverses 

col·laboracions de l’artista amb persones i institucions, i una àmplia reproducció de tapissos, 

teles, pintures i escrits de Lanceta que conviden a entendre’n la trajectòria des dels setanta fins 

a l’actualitat. 

La publicació ha estat dissenyada per Hermanos Berenguer i es publica en tres edicions: català, 

castellà i anglès. 

 

Cinthia Marcelle. Una conjunción de factores / A Conjunction of Factors 

[14 juliol 2022] 

El llibre recull una selecció d’obres de l’artista que van des de finals dels anys noranta fins a 

l’actualitat i que mostren la seva preocupació per les dinàmiques col·lectives i les poètiques 

d’acumulació, la multiplicació i la repetició. S’acompanya d’un assaig de la historiadora de l’art, 

escriptora i comissària de l’exposició Isobel Whitelegg. 

La publicació ha estat dissenyat per Estela Robles i es publica en una edició bilingüe castellà i 

anglès. 



 

 
 

 

 

María Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito 

Publicat amb el suport del MAMM Museo de Arte Moderno de Medellín 

[20 octubre 2022] 

Una publicació monogràfica acompanyarà l’exposició sobre l’obra de María Teresa Hincapié. 

Inclourà assajos de la curadora, crítica i historiadora de l’art  Carolina Ponce de León, el professor 

i investigador José Antonio Sánchez, la curadora, historiadora i investigadora Carmen María 

Jaramillo, la curadora Paula Bossa i dels comissaris, Claudia Segura i Emiliano Valdés. El llibre 

recollirà una àmplia selecció d’imatges de les accions i obres de l’artista, així com de vistes de 

diverses instal·lacions. Totes les obres s’acompanyaran d’un text explicatiu. 

El llibre ha estat dissenyat per Estudio Tangrama de Bogotà i es publica en una edició bilingüe 

castellà i anglès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

EL MACBA AL MÓN - ITINERÀNCIES I COPRODUCCIONS 
Poesia Brossa 

Comissariat: Teresa Grandas i Pedro G. Romero 

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: 30 d’octubre de 2021 – 27 de març de 2022 

 

Fina Miralles. Soc totes les que he sigut  

Comissariat: Teresa Grandas 

Exposició organitzada pel MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en col·laboració 

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

Amb la col·laboració del Museu d’Art de Sabadell (MAS) 

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

✓Index i Marabouparken Konsthall, Estocolm: 20 de febrer – 1 de maig de 2022 

 

María Teresa Hincapié. Si això fos un principi d’infinit 

Comissariat: Claudia Segura i Emiliano Valdés 

Exposició coproduïda pel MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el MAMM Museo 

de Arte Moderno de Medellín, Colombia 

✓MAMM, Medellín:  16 de març – 12 de juny de 2022 

MACBA: 20 d’octubre de 2022 – 26 de febrer de 2023 

 

Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert 

Comissariat: Nuria Enguita i Laura Vallés Vílchez 

Exposició coproduïda pel MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona i  l’Institut Valencià 

d’Art Modern (IVAM), València. 

MACBA: 8 d’abril – 11 setembre de 2022 

✓ IVAM Institut Valencià d’Art Modern, València: 6 d’octubre de 2022 – 12 febrer de 2023 



 

 
 

EL MACBA a L’INTERNATIONALE  

 

Aquest 2022 es conclourà el programa OUR MANY EUROPES de la confederació 

L’Internationale* i ho farà amb una allau de publicacions, que es presentaran i s’activaran de 

maneres diverses i distribuïdes. Destaca la publicació Climate, que aborda qüestions actuals i 

estratègiques relacionades amb la crisi climàtica, però també amb el clima polític polaritzat dels 

últims temps. El llibre, en format paper i publicat en col·laboració amb K-Verlag, comptarà amb 

una quinzena de contribucions d’artistes i escriptors i es presentarà a Goteborg l’octubre de 

2022, acompanyat d’intervencions artístiques relacionades amb els seus continguts. 

També es difondran, a través de la plataforma de L’Internationale online, diverses publicacions 

en forma d’ePub, algunes resultat de la investigació dels grups de treball (d’Arxius, Col·lecció i 

Mediació), així com publicacions electròniques temàtiques com la que es dedicarà a la 

institucionalitat al món de l’art a partir dels anys noranta. 

 

L’Internationale és una xarxa de museus que estableix una col·laboració a llarg termini amb uns 

paràmetres poc habituals. A diferència d’altres experiències similars, en aquest cas s’ha 

potenciat un nou internacionalisme artístic, no jeràrquic i descentralitzat, fonamentat en el 

valor de la diferència i l’intercanvi horitzontal. L’objectiu és consolidar vincles entre les 

institucions que en formen part, crear xarxes de treball, afavorir els projectes transversals de 

recerca i compartir metodologies. 

 

La xarxa està constituïda per set destacats museus europeus: la Moderna Galerija (MG, 

Ljubljana, Eslovènia); el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid); 

el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona); el Museum van Hedendaagse 

Kunst Antwerpen (M HKA, Anvers, Bèlgica); el SALT (Istanbul i Ankara, Turquia); el Van 

Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Països Baixos) i el Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie (Varsòvia, Polònia). També hi col·laboren diverses institucions del món acadèmic i 

artístic com la National College of Art and Design (NCAD) i la Dublin and Valand 

Academy (Gothenburg University) com a associades al projecte. 

 

http://www.linternationaleonline.org/
http://www.mg-lj.si/
http://www.museoreinasofia.es/
https://www.macba.cat/ca
http://www.muhka.be/
http://www.muhka.be/
http://saltonline.org/en/home
http://vanabbemuseum.nl/
http://vanabbemuseum.nl/
https://artmuseum.pl/en
https://artmuseum.pl/en
https://www.ncad.ie/
https://www.gu.se/en/hdk-valand
https://www.gu.se/en/hdk-valand

