
MIXTAPE:

FONS 
EN RELACIÓ

REPOSITORIS 
OBERTS

PROGRAMACIÓ 
CONTÍNUA

DE DILLUNS A DISSABTE 
(DIMARTS TANCAT)

• REPOSITORI DIGITAL MACBA — BUCLE 1
• ARXIU HAMACA — BUCLE 1
• ARXIU OVNI — BUCLE ÚNIC
• REPOSITORI DIGITAL MACBA — BUCLE 2
• ARXIU HAMACA — BUCLE 2
• ARXIU OVNI — BUCLE ÚNIC

DIUMENGES 12 I 26 DE JUNY 
I 10 DE JULIOL

• REPOSITORI DIGITAL MACBA — BUCLE 1
• ARXIU HAMACA — BUCLE 1
• ARXIU OVNI — BUCLE ÚNIC 

DIUMENGES 19 DE JUNY I 3 DE JULIOL

• REPOSITORI DIGITAL MACBA — BUCLE 2
• ARXIU HAMACA — BUCLE 2
• ARXIU OVNI — BUCLE ÚNIC

#ArxiusPossibles
macba.cat



BUCLE 1REPOSITORI DIGITAL 
MACBA

TRANSFERÈNCIES 
MEMÒRIES SOCIALS 

La figura de la dona –com a relatora, mare, terra, dis-
sident, migrant, llar– i l’espai mateix de la casa són els 
eixos al voltant dels quals s’articulen les obres incloses 
en aquesta selecció. Totes elles fan ús d’un llenguatge 
proper per parlar-nos de tradició, guerra, abandona-
ment, pàtria; no només des de la parla, sinó també 
des de la dansa i el silenci.

En l’obra La tierra madre el relat dels migrants cap 
a Rússia arran de la Guerra Civil és narrat en primera 
persona. La protagonista esdevé la representació 
de tantes altres dones que es van veure abocades a 
prendre les mateixes decisions i a afrontar situacions 
similars per construir espais segurs des d’on 
seguir caminant.

Aquesta mateixa idea, però ara des d’un to personal, 
sistèmic i narrat en primera persona, des de la pròpia 
vivència, és la que ens presenta María Ruido, tot fent 
un ús d’un llenguatge profund i intimista. La memoria 
interior identifica l’experiència de la migració dels seus 
pares com a eix transformador de la seva existència.

Per finalitzar, la peça de Pedro G. Romero Entrada:  
la casa presenta el llenguatge de la dansa (el flamenc) 
com a fil conductor. Un ballarí vestit de carrer balla 
i transita per les diferents estances d’un habitatge so-
cial, introduint-nos en un món quotidià, on la seguretat 
de la llar i del lloc que habitem ens interpel·la.

Marcelo Expósito, Joseantonio Hergueta
La tierra de la madre
1993-1994

Vídeo monocanal, b/n i color, so, 20 min 55 s 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA.
Obra adquirida gràcies al Taller de la Fundació

María Ruido
La memoria interior
2002

Vídeo monocanal, color, so, 32 min 40 s 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA.

Pedro G. Romero
Archivo F.X.: Entrada: la casa
1999-2007

Amb la col·laboració d’Israel Galván 
Vídeo monocanal, color, so, 20 min 37 s 
Edició de 7
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA.



BUCLE 1ARXIU HAMACA

FONAMENTALS

Dues obres fonamentals de l’arxiu de vídeo experimen-
tal Hamaca, realitzades per figures clau de la histori-
ografia del mitjà. 133 és una peça a dues mans sobre 
els usos ideològics de les imatges, realitzada per les 
pioneres del videoart Eugènia Balcells i Eugeni Bonet.

El camino de las abejas, de l’investigador, artista i 
membre fundador dels arxius OVNI Toni Serra (Abu 
Ali), combina la narració d’unes formes tradicionals 
amb una cosmogonia interespècie en resistència 
a les lògiques de mercat.

Eugènia Balcells, Eugeni Bonet
133
1978, 42 min

Toni Serra (Abu Ali)
El camino de las abejas
2018, 48 min



ARXIU OVNI
DESORG PUNT ORG

EXPLORACIONS 
DE CAPVESPRE

Exploracions de capvespre és un projecte que recull 
testimoniatges, projectes de recerca que adopten 
diferents estratègies per adquirir coneixements sobre 
qüestions contemporànies entorn de la imatge, la 
facultat d’imaginar, les forces màgiques i les variables 
tecnològiques i de la tradició.

És una iniciativa en procés compartida en l’espai físic
i en l’arxiu de projectes a la pàgina web de l’Observatori 
de Vídeo No Identificat - Desorg Punt Org.

Basik Kubasik
Distortion of a Perfect Sphere

Un estudi de recerca i pràctica en el context de 
desorg.org sobre ambients de dades, d’imatge 
estàtica i en moviment propers al col·lapse.
Gira no exclusivament al voltant de permutaci-
ons de judicis i materials mediàtics preexistents, 
a través de sessions musicals, derivacions de 
seqüències de temps en un intent de destil·lar 
claredat i expressivitat des de l’excés. Subjectivi-
tat, miratges i també indicacions lluminoses 
en una era ja inevitablement immersa en el 
desconegut.

Maya Wołinska
Un ordre diferent

A través de múltiples òptiques es pot percebre 
una altra relació. Allò que en aparença sembla 
insignificant i senzill, revela una complexitat ini-
maginable. Allò que es passa per alt i és subes-
timat, evoca somnis i una necessitat d’explorar, 
tocar i contemplar profundament. La substància 
terrenal més baixa, pols d’estrelles arremolina-
des, aigua penetrant que en cada partícula canta 
la cançó d’innombrables possibilitats, cadascu-
na d’elles preciosa i estimada. Una immersió en 
el món de la vida, en el seu substrat i en el temps 
invisible als sentits.

Simona Malatesta, Vicente Barbarroja, 
Lili Marsans
Silenci en el despertar dels mons

Vivim una època estranya, saturada d’imatges 
inquietants, projeccions delirants, confusió i in-
certesa. On estem anant? Silenci en el despertar 
dels mons és una recerca que tracta de plantejar 
aquesta i altres preguntes. Una recerca que s’ha 
concretat en una sèrie de trobades i entrevistes, 
dins d’un procés d’estudi i experimentació que 
continua obert. Esquerdes i passatges on neixen 
els mons, la necessitat de sostreure’s a la satu-
ració, obrir una clariana en el bosc per deixar-se 
endur al silenci més profund.

BUCLE ÚNIC



BUCLE 2REPOSITORI DIGITAL 
MACBA

TRANSFERÈNCIES 
ORALITATS

Aquestes dues obres tenen com a nexe comú l’oralitat. 
A través del diàleg ens endinsem en dues realitats, 
potser allunyades entre si però que transmeten la seva 
història i la memòria per mitjà de la transmissió oral.

La peça de Biemann apel·la a la consciència col·lectiva 
des d’una realitat, a la frontera entre Mèxic i els Estats 
Units, concretament a Ciudad Juárez, on el capitalisme 
salvatge de les maquiladores (on es produeixen a un 
cost mínim peces de productes electrònics) aboca la 
seva població a la pobresa, la violència o la prostitució; 
una realitat que només pot ser visibilitzada a través de 
les històries narrades dels seus protagonistes.
 

L’obra de Becher/Robbins, per la seva banda, apunta 
al domini d’una llengua per sobre d’una altra, i narra 
com a Samaná el vell anglès americà és cada cop més 
residual i ja gairebé només es transmet oralment.

Transferència, transmissió i oralitat creuen ambdues 
peces i ens acosten realitats que només poden ser 
conegudes a través d’aquest exercici discursiu.

Biemann, Ursula
Performing the Border
1999

Vídeo monocanal, color, so, 43 min 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA.
Obra adquirida gràcies al Taller de la Fundació

Robbins / Becher
The Americans of Samaná
1998-2001

Vídeo monocanal, color, so, 60 min 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. 
Donació d’Amics dels Museus de Catalunya



BUCLE 2ARXIU HAMACA

Recorregut per videografies contemporànies que 
recull l’arxiu de vídeo experimental Hamaca a través 
dels treballs de María Cañas, iconoclasta audiovisual i 
arxivera; Regina de Miguel, artista i investigadora, 
i Pedro Garhel, performer i artista multimèdia.

María Cañas
Sé Villana. La Sevilla del diablo 
2013, 40 min

Regina de Miguel
El conocimiento nunca viene solo
2012, 39 min

Pedro Garhel
Lumen Glorie
1995, 10 min

CONTEMPORÀNIES


