
 

 

Reunió del nou comitè assessor del MACBA 

 
 

Peu de foto: d’esquerra a dreta Pablo Lafuente, Shumon Basar, Jessica Morgan, Elvira Dyangani Ose, Naomi 

Beckwith, Chris Dercon i Martí Manen. 

Barcelona, 28 de juliol – Coincidint amb la inauguració de la primera exposició monogràfica a Europa 

de l’artista brasilera Cinthia Marcelle, s’ha reunit a Barcelona la nova comissió assessora del MACBA, 

que incorpora cinc membres nous: Jessica Morgan, directora «Nathalie de Gunzburg», Dia Art 

Foundation; Naomi Beckwith, subdirectora i conservadora en cap «Jennifer and David Stockman», 

Guggenheim Museum, Nova York; Pablo Lafuente, codirector artístic del Museu d’Art Modern de Rio 

de Janeiro; Shumon Basar, arquitecte i escriptor i membre del Thought Council, Fondazione Prada, 

Londres; i Martí Manen, director d’Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Estocolm; a 

més de Chris Dercon, president de Réunion des musées nationaux – Grand Palais a París, que 

continua sent membre de la comissió..  

Amb l’arribada de l’actual directora, Elvira Dyangani Ose, aquest òrgan vinculat al museu no només 

ha renovat integrants i els seus perfils, sinó que les tasques que duen a terme transcendeixen 

l’assessorament en l’adquisició d’obres. Amb un compromís amb la institució de tres anys renovables, 

formen un equip junt amb la directora i esdevenen ambaixadors MACBA arreu del món. La seva 

aproximació al museu contribuirà a aportar una mirada externa i un enfocament holístic a tot el 

programa d’activitats, exposicions i al creixement  de la Col.lecció del MACBA. En aquest sentit, al 

llarg de les dues jornades de treball en les que han considerat diferents propostes d’incorporació al 

museu, han tingut ocasió de posar en comú coneixements i estratègies. En paraules de la directora 

“comptar amb el talent d’aquestes figures de referència en el món de l’art contemporani, permetrà 

que el museu assoleixi el més alt nivell d'excel·lència i rigor en les seves propostes, i que continuï 

expandint la xarxa de col·legues, artistes e institucions arreu del mon.”  

https://macba-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vcortes_macba_cat/EVgkzeByBtROrSZVvE4qafsBR7kszmLs-E1PbiwERcNHYg


El comitè assessor, junt amb l’equip curatorial del MACBA, ha proposat a la Fundació MACBA 

l’adquisició  d’una sèrie d’obres que, per la seva rellevància i interessos són peces clau pel relat de la 

Col·lecció. Aquestes obres venen a sumar-se a les adquirides per la Fundació MACBA en la darrera 

fira de vídeo Loop,  “A Dream Dreaming a Dream Dreaming2” (2020) de Daniel Steegmann; “Vitrina”  

de l’artista Maria Teresa Hincapié, a la que el MACBA dedica una exposició a la tardor, i les dues obres 

de la sèrie “Tuneladoras” de Teresa Solar, presentades actualment a  la Biennal de Venècia. 

 

Altres adquisicions 

Des de l’arribada de la nova direcció, en el darrer any, la Col·lecció MACBA ha incorporat als seus fons 

76 obres procedents del programa d’ajudes a la creativitat de l’Ajuntament de Barcelona-COVID 19 i 

30 obres que formen part de la Col.lecció Nacional d’Art Contemporani de la Generalitat de 

Catalunya. Part d’aquestes obres recentment incorporades s’exposaran a la nova presentació de la 

Col.lecció MACBA la propera tardor.  Entre elles, s’hi troben peces de  Luz Broto, Eva Fábregas, , Lara 

Fluxà, Dora Garcia,  Joan Morey, Claudia Pagés, Laia Estruch, Max de Esteban, Jordi Colomer, Erick 

Beltrán,  Mari Chordà, Lúa Coderch, Oriol Vilanova, Oriol Vilapuig, entre d’altres. 

En aquests moment la Col.lecció  MACBA compta amb un total de 5.733 peces. 

 

 


