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CONVOCATÒRIA d’audició i selecció de performers per a la performance En 

silencio pero juntos de María José Arjona, en el marc de l’exposició María 

Teresa Hincapié. Si això fos un principi d’infinit, que es podrà veure al MACBA 

del 19 d’octubre de 2022 al 26 de febrer de 2023 

 

 

Amb la signatura d’aquest document s’aproven les bases reguladores que han de regir 

la selecció, mitjançant audició, de sis performers per dur a terme l’acció En silencio 

pero juntos de l’artista María José Arjona, en el marc de l’exposició María Teresa 

Hincapié. Si això fos un principi d’infinit, co-comissariada per Claudia Segura i 

Emiliano Valdés i coproduïda pel MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el 

MAMM Museo de Arte Moderno de Medellín, que tindrà lloc al MACBA del 19 d’octubre 

de 2022 al 26 de febrer de 2023. 

 

Es disposa la  publicació d’aquesta convocatòria a la web del MACBA, així com als portals 

informatius que considerin les persones responsables del projecte. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de setze dies naturals a comptar des de 

l’endemà de la publicació de la present convocatòria a la web del MACBA. Les sol·licituds 

s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça performers@macba.cat 

El procés de selecció comprendrà una primera fase en la qual es seleccionaran, de totes 

les sol·licituds rebudes, vint candidatures. Aquestes candidatures passaran a una 

segona fase, que consistirà en la realització d’una entrevista i una audició per acabar de 

seleccionar les sis persones finalistes. 

A la primera fase, l’artista María José Arjona realitzarà una valoració de la trajectòria 

artística de les persones candidates i de la seva percepció del text En silencio pero 

juntos. A la segona fase, l’artista mantindrà una conversa per videoconferència amb les 

persones seleccionades a la fase 1 i es farà una audició (els dies 8 i 9 d’octubre de 2022 

a Barcelona), a partir de la qual es seleccionaran les sis persones finalistes. 

La participació en l’audició dels dies 8 i 9 d’octubre es remunerarà amb 50 € / dia per 

persona. 

El procés d’execució de la performance es remunerarà en concepte dels assajos (de l’11 

al 14 d’octubre de 2022) i del període de la performance al MACBA (del 18 d’octubre de 

2022 al 26 de febrer de 2023). 

 

Barcelona, a la data de signatura 

 

 

 

Elvira Dyangani Ose 

Directora 
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Bases reguladores per a la selecció de performers per a la performance En 

silencio pero juntos de María José Arjona, en el marc de l’exposició María 

Teresa Hincapié. Si això fos un principi d’infinit 

 

1. Objecte 

 

L’objecte d’aquestes bases és definir el funcionament i les fases del procés de selecció 

dels/de les performers que hauran de dur a terme l’obra de María José Arjona En silencio 

pero juntos, en el marc de l’exposició María Teresa Hincapié. Si això fos un principi 

d’infinit al MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 

 

A través d’aquesta convocatòria es seleccionarà, en una primera fase, un grup de vint 

persones candidates que després, en una segona fase, faran una audició els dies 8 i 9 

d’octubre amb l’artista María José Arjona, a partir de la qual es seleccionaran els/les sis 

performers definitius/ives.  

 

 

2. Descripció de la performance En silencio pero juntos 

 

La realització de la performance, en el marc de l’exposició María Teresa Hincapié. Si això 

fos un principi d’infinit al MACBA, serà del 19 d’octubre de 2022 al 26 de febrer de 2023, 

en horari de mitja jornada de dijous a diumenge, en horari d’obertura al públic, amb un 

màxim de vint hores per setmana. Torns rotatius dijous i divendres de sis hores 

consecutives, de 12 a 18 h, i de quatre hores consecutives, de 15 a 19 h / Dissabte, sis 

hores consecutives, de 12 a 18 h o de 13 a 19 h / Diumenge, quatre hores consecutives, 

de 10 a 14 h. 

 

La performance En silencio pero juntos de María José Arjona es configura com un diàleg 

conjunt entre un grup de performers que es desenvoluparà als espais del museu.  

 

Els assajos es duran a terme del dia 11 al 14 d’octubre de 2022, amb una dedicació de 

vint hores setmanals (dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 14 h; i dijous, de 10 a 14 

h i de 15 a 18 h). 

 

Durant la setmana d'assajos es crearan partitures a través de la matèria i el moviment. 

Durant quatre dies es treballarà a partir de preguntes que sorgeixen del text de María 

Teresa Hincapié Una cosa es una cosa i dels textos resultants de la performance En 

silencio pero juntos ja realitzada al MAMM Museo de Arte Moderno de Medellín. 

https://www.elmamm.org/Actualidad/Id/1658.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmamm.org/Actualidad/Id/1658
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Els assajos s’estructuraran al voltant dels títols i conceptes següents: 

 

- Dia 1 (dimarts 11 d’octubre): Quin és l’aquí d’aquest espai? / ¿Cuál es el aquí 

de este espacio?  

- Dia 2 (dimecres 12 d’octubre): Introducció de matèries / Introducción de 

materias 

- Dia 3 (dijous 13 d’octubre): Diàlegs entre matèries / Diálogos entre materias  

- Dia 4 (divendres 14 d’octubre): Una cosa són moltes coses/ Una cosa son 

muchas cosas  

 

El cos és una altra matèria que s’uneix a les matèries no humanes per elaborar 

espais de pensament col·lectiu, reflexió personal i resistència a l’arxiu. Amb d’altres 

paraules, reprenem la matèria per escoltar una història que encara no ha estat 

explicada i s’ha de revelar a través d’aquest dispositiu. 

 

Perseguim un fantasma, donem veu a tots aquells que estan silenciats, recuperem 

imatges per tornar-les experiències que agenciïn una fuga, ja que en la fuga hi 

trobem un dispositiu d’escapament, però també de seducció. 

 

Perquè una cosa no és mai una cosa, ens acostem a l’espai com si fos un abisme, 

emetem un senyal per acostar-nos a l’altre, l’altre és l’horitzó i en ell, tota 

potencialitat. 

 

Més enllà María Teresa 

Aquí 

i per tot arreu 

matèries disponibles. 

 

Les altres matèries que es faran servir en el taller són gespa/herba, aigua, 

pintallavis, sabó i caixes de cartró. 

 

CASTELLANO 

 

El cuerpo es otra materia que se une a las materias no-humanas para elaborar 

espacios de pensamiento colectivo, reflexión personal y resistencia al archivo. En 

otras palabras, retomamos la materia para oír una historia que aún no ha sido 

contada y debe revelarse a través de este dispositivo. 

 

Perseguimos un fantasma, le damos voz a todos aquellos silenciados, recuperamos 

imágenes para volverlas experiencias que agencien una fuga, pues en la fuga, 

encontramos un dispositivo de escape, pero también de seducción.   

 

Porque nunca una cosa es una cosa, nos acercamos al espacio como si fuera un 

abismo, emitimos una señal para acercarnos al otro, el otro es el horizonte y en él, 

toda potencialidad.  

 

Mas allá María Teresa 

Acá 

y por todos lados  

materias disponibles. 
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Las otras materias que se utilizarán en el taller son Pasto/Hierba, Agua, Pintalabios, 

Jabón y Cajas de cartón. 

 

 

3. Requisits i perfil dels/de les artistes participants  

 

Aquesta convocatòria s’adreça a persones amb experiència en el món de la dansa, 

teatre, arts vives, etc. Es configurarà un grup transgeneracional, amb vocació diversa i 

inclusiva i diversitat de constitucions físiques i identitats. 

 

Els requisits indispensables per participar-hi són: 

 

• Experiència en performances de llarga durada.  

• Ser major d’edat.  

No tenir cap impediment físic o psicològic que impossibiliti dur a terme activitat 

en períodes de sis hores consecutives. 

• Interès per les dinàmiques processuals, la pràctica i el pensament (cal tenir 

present que no es tracta d'una coreografia preestablerta). 

• Disponibilitat completa per a la realització de l'entrevista, l’audició i la participació 

en la peça en les dates i amb la disponibilitat requerides (en cas de ser 

seleccionat). 

 

No cal acreditar formació acadèmica en dansa o teatre. 

 

Per a dubtes i aclariments, adreceu-vos a performers@macba.cat. 

 

 

 

4. Presentació de sol·licituds 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de setze dies naturals a comptar des de 

l’endemà de la publicació de la present convocatòria a la web del MACBA. 

 

Les persones que vulguin participar en el procés de selecció han de presentar la 

documentació descrita a la base n. 5 per correu electrònic a l’adreça 

performers@macba.cat. 

 

La documentació s’ha de presentar en castellà, atès que serà revisada per 

l’artista d’origen colombià María José Arjona. 

Els materials adjunts no podran superar els 25 MB en total per cada correu. En cas que 

pesin més, es poden enviar a través de vincle, ja sigui WeTransfer, GoogleDrive, 

Dropbox o altres. 

Per a dubtes i aclariments, adreceu-vos a performers@macba.cat. 

 

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases i la prestació del 

consentiment per publicar, a la web del MACBA, el nom i cognoms de les persones 

candidates a les actes de classificació. 

 

mailto:performers@macba.cat
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5. Procés i criteris de selecció  

 

Fase 1: valoració de la trajectòria artística i de la traducció del text de María 

José Arjona 

 

Les persones interessades a participar en el procés hauran de presentar la següent 

documentació: 

 

• Currículum vitae, que ha d’incloure les dades de contacte (número de telèfon 

i adreça de correu electrònic) i els enllaços a treballs o materials que reflecteixin 

la trajectòria artística pròxima a la praxi de María Teresa Hincapié. 

• Carta de motivació, amb una extensió màxima de 500 paraules. 

• Fotocòpia en color del DNI o passaport vigent. 

• Un vídeo, de tres minuts de durada com a màxim, en el qual es pugui veure 

la traducció que fa la persona candidata del text En silencio pero juntos de 

l’artista María José Arjona (reproduït més avall). S’entén per traduir portar al cos 

els conceptes del text que es percebin importants mitjançant el moviment, els 

gestos i articulacions amb l’espai en què es despleguin altres lectures o 

redefinicions d’aquest mateix text. 

 

Per obtenir el resultat més pròxim al diàleg amb la praxi de María Teresa Hincapié, es 

recomana que abans d’enviar la sol·licitud s’investigui sobre l’obra d’aquesta artista. 

 

 

 

En silencio pero juntos 

María José Arjona 

 

Una cosa no es una cosa. 

Una cosa, 

es un ente no-humano que permanece en fuga, 

que tiende siempre a la libertad y a liberar  

a pesar y mas allá,  

De cualquier régimen humano. 

 

Una cosa no es una cosa. 

Una cosa, 

es una proliferación de voluntades y transformaciones 

que alteran el archivo heredado para lanzarlo a un por venir colectivo. 

 

Una cosa, al lado de otra,  

no es una acumulación, 

Es mas bien un conjunto de voces que señalan el lugar en donde se practican 

las alteraciones más necesarias, 

que al disponerse detrás y debajo de la luz, 

promueven la frontera como único lugar de enunciación. 
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Una cosa, encima de otra, 

es una copulación molecular 

Un sin fin de articulaciones viscosas 

Que mueven estructuras rígidas para introducir volumen.  

 

Un cosa, es una materia que se presta al intercambio 

Que abre el umbral a lo desconocido porque en este espacio deviene ola. 

Una cosa lleva y trae  

Se vacía en cada cuerpo que toca 

No permanece, ni conquista,  

Mas bien des-limita. 

 

Un montón de cosas en el centro 

No son lo mismo que cosas a la derecha 

o a la izquierda.  

A la izquierda una caja, un pedazo de pasto, agua, un labial de color rojo. 

En el centro, 

Una frecuencia, el temblor, un canto que estimula la materia que compone 

cada cuerpx en su singularidad. 

A la derecha, en la luz, 

La jaula, el cemento, la bala. 

 

 

De la documentació aportada en aquesta primera fase, es valorarà el següent: 

 

• Trajectòria artística. 

• Vídeo de 3 min sol·licitat. 

• Capacitat de treballar en grup. 

 

De totes les candidatures rebudes, l’artista María José Arjona en seleccionarà vint per 

passar a la següent fase: l’entrevista amb l’artista per videoconferència durant el mes 

de juliol i, posteriorment, l’audició que tindrà lloc els dies 8 i 9 d’octubre d’enguany. 

 

 

Fase 2: entrevista i audició 

 

Durant el mes de juliol de 2022 es convocarà les vint persones seleccionades mitjançant 

correu electrònic a l’entrevista amb l’artista, que es realitzarà per videoconferència. 

 

Posteriorment, els dies 8 i 9 d’octubre, es durà a terme una audició amb les vint 

persones seleccionades. L’audició tindrà lloc al Graner de 10 a 14 h i de 15 a 18 h, i la 

participació de les persones candidates serà remunerada. A més, l’audició disposarà 

d’un servei d’àpats. 

 

Una vegada realitzades les entrevistes i l’audició, l’artista María José Arjona seleccionarà 

les sis persones finalistes. S’emetrà una acta amb la llista de candidatures finalistes i 

aquestes rebran per correu electrònic i/o per via telefònica la confirmació de la seva 

selecció. 
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6. Presentació de documentació  

 

• Per tal que el MACBA pugui donar d’alta les persones seleccionades que han de 

percebre remuneració (fase 2 i finalistes) dins el seu sistema de gestió, aquestes 

hauran de presentar al MACBA, per correu electrònic a l’adreça 

performers@macba.cat, la documentació requerida següent: Formulari d’alta de 

proveïdor (que se’ls facilitarà en el moment oportú) 

• Còpia del CIF/NIF o altra identificació fiscal (en cas que el pagament es realitzi a 

una persona jurídica). 

• Model 36 o 37 (en cas que el pagament es realitzi a una persona jurídica). 

• Certificat original de titularitat bancària. 

 

Una vegada feta l’alta com a proveïdor i obtingut el número de comanda corresponent, 

que es proporcionarà per part del MACBA, s’haurà d’emetre la factura en format 

electrònic.  

 

Les factures hauran d’incloure el número de comanda. 

 

 

7. Honoraris i condicions de pagament 

 

L’audició dels / de les vint performers durant els dies 8 i 9 d’octubre de 2022 serà 

remunerada amb 50 € + IVA per persona i dia en concepte de la seva participació en 

aquesta fase del procés de selecció.  

La remuneració total que percebrà cadascun dels/cadascuna de les sis performers 

seleccionats/des, en concepte dels assajos de l’11 al 14 d’octubre, la participació en la 

roda de premsa el dia 18 d’octubre de 13 a 14 h, i l’execució de la performance al MACBA 

En silencio pero juntos de María José Arjona, serà de 5.700 € + IVA. 

 

mailto:performers@macba.cat
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8. Drets i deures de les persones seleccionades 

 

Són deures de les persones seleccionades: 

- Compliment de les bases generals i específiques de la convocatòria. 

- Assistència continuada a totes les fases del procés de selecció.  

- Complir, durant el procés de selecció i, en el cas de les persones finalistes, 

durant l’execució de l’acció, el següent: 

• obligacions en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, de seguretat i 

salut en el treball i qualsevol altra de caràcter general aplicable;  

• normativa i obligacions de prevenció de riscos laborals (PRL) en funció 

de les característiques concretes de l'activitat i d'acord amb el nivell de 

risc propi de l'activitat. Especialment, queda prohibit que dugui a terme 

tasques de risc que no siguin les pròpies de l'activitat objecte de la 

convocatòria.  

- Compliment de les mesures de seguretat i d’ús dels espais on es portin a terme 

les actuacions, tant els assajos com les performances. 

 

En relació amb els drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge, i per tal que el 

MACBA pugui enregistrar, difondre i documentar la performance dins el marc de 

l’exposició, les persones finalistes hauran de: 

• Autoritzar el MACBA a captar, fixar o gravar en àudio, vídeo o mitjançant 

reproducció fotogràfica la seva intervenció en el context de l'exposició. 

• Cedir els drets corresponents (dret de reproduir, distribuir i difondre 

totalment o parcialment la seva intervenció dins el marc de l’exposició) 

de manera no exclusiva, amb abast mundial i per la durada màxima 

prevista a la llei. 

• Cedir a favor del MACBA el dret a la seva imatge continguda en les 

gravacions, per a l'àmbit territorial mundial i sense cap limitació 

temporal, a fi de complir l'activitat encarregada. 

 

 

Són drets de les persones seleccionades: 

 

- Servei d’àpats durant els dos dies d’audició. 

- Cobrament mensual, a 30 dies des de l’emissió de la factura. 

- El MACBA es compromet a fer servir la captació, la gravació o la fixació de la 

intervenció exclusivament a l'efecte d'arxivament, conservació, recerca, 

consulta, educació i promoció del MACBA, i es compromet, igualment, a fer 

constar l'origen dels continguts de la intervenció. 
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9. Política de modificacions i cancel·lacions 

 

El MACBA es reserva el dret d’adaptar el contingut del programa o fer-hi canvis 

puntuals, sempre mantenint l’essència i les línies definides al programa. 

 

En cas de cancel·lació de l’exposició i de les performances, sigui quina sigui la seva 

causa, les persones seleccionades tindran dret a percebre la remuneració 

corresponent a la part executada.  

 

 

10. Tractament de dades de caràcter personal 

 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal de les persones 

sol·licitants són tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries 

d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre 

protecció de dades estableix. 

 

 

11.  Normativa aplicable 

 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la resta de legislació concordant. 

 

La col·laboració que es deriva d’aquestes bases no suposarà, en cap cas ni sota cap 

circumstància, relació laboral entre el MACBA i les persones participants. 

 

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, escau interposar recurs 

d’alçada  davant del Consell general del Consorci del MACBA en el termini d’un mes a 

comptar des de l'endemà de la data de publicació en el web del MACBA. 


