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La vida i l’obra inseparables de 

María Teresa Hincapié, al MACBA 

 

► El MACBA inaugura la primera exposició dedicada a la pràctica de María Teresa Hincapié (Armenia, 

Colòmbia, 1954 – Bogotà, 2008), una artista situada en la conjuntura de diverses disciplines, essencial 

per a la història de la performance de llarga durada o «entrenament», com ella l’anomenava. 

 

► El recorregut s’estructura a partir d’uns eixos temàtics que condensen algunes de les 

preocupacions d’Hincapié, com ara la hiperproductivitat, la nostra relació amb el planeta i la manca 

de sentit d’una societat dominada pel consumisme. L’exposició compta, a més, amb quatre artistes 

convidats: José Alejandro Restrepo, Coco Fusco, María José Arjona i Mapa Teatro. 

 

► Si aquest fos un principi d’infinit està comissariada per Claudia Segura Campins, conservadora del 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona, i Emiliano Valdés, conservador en cap del Museo de Arte 

Moderno de Medellín. El suport inestimable de l’Ambaixada de Colòmbia ha permès portar endavant 

aquesta mostra tan ambiciosa, que es va poder veure a Medellín a començaments d’any i que ara 

visita Barcelona. 

 

► El Graner i el MACBA han treballat conjuntament en la selecció dels performers que donen vida a 

la peça de María José Arjona i que habitaran la mostra durant el període expositiu. 

 

►El comitè assessor, juntament amb l’equip curatorial del MACBA, va proposar a la Fundació MACBA 

l’adquisició de Vitrina (1989), obra que fou adquirida en la darrera edició de la fira ARCO i que ja 

forma part de la Col·lecció. 
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«A mi no m’interessa l’art mort. Crec que la vida és l’art i el meu cos és el meu 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.»1 

María Teresa Hincapié 

 

 

María Teresa Hincapié. Si aquest fos un principi d’infinit és la primera gran exposició dedicada a la 

pràctica pionera d’aquesta artista colombiana (1954-2008). Especialitzada en el que podríem 

anomenar la poètica d’allò domèstic, amb la qual transformava accions simples en rituals sagrats, la 

seva pràctica resistia qualsevol categorització específica, ja que oscil·lava entre vida, creació en 

moviment i cerca de la comunió amb el planeta. Hincapié es va iniciar en la pràctica teatral com a 

membre del grup Acto Latino, influenciat al seu torn per les idees de Jerzy Grotowski (1933-1999) i 

l’horitzó experimental que aquest director de teatre polonès va obrir entorn del concepte de teatre 

pobre. El 1990, Hincapié va rebre el primer premi del XXXIII Salón Nacional de Artistas (Colòmbia) per 

la seva performance de llarga durada Una cosa es una cosa, que així es convertia en la primera obra 

efímera, no objectual, a obtenir aquest guardó. L’acció va consistir a col·locar a l’espai expositiu totes 

les coses que l’artista tenia a casa seva i interactuar-hi durant vuit hores seguides al llarg de diversos 

dies. El 1996 Hincapié va rebre novament aquesta distinció gràcies a Divina Proporción, una obra 

performativa que la va dur a habitar l’espai expositiu durant dies mentre caminava molt lentament i 

cuidava la gespa que havia inserit a les juntures del terra de formigó. L’any abans, Hincapié havia 

iniciat el seu ambiciós projecte Hacia lo sagrado amb una caminada des de Bogotà fins a San Agustín, 

en un viatge de 550 quilòmetres que va durar 21 dies, passant per zones de conflicte armat i 

alimentant-se amb llavors i panela (sucre sense refinar). En aquesta acció de supervivència va 

realitzar accions rituals amb una clara vocació mística que, a partir d’aquell moment, havia de ser el 

nucli fonamental de la seva poètica. L’art es va convertir en la guia de la seva existència, ja que no li 

va proporcionar tan sols un marc per a la seva creativitat sinó que va influir en la seva ètica i 

comprensió de la política. A finals dels noranta va adquirir una finca (La Fruta) a la Sierra Nevada de 

Santa Marta, prop de l’assentament sagrat dels koguis, a la qual tan sols es podia accedir a peu. Allà 

va crear una residència d’artistes que va anomenar Aldea-Escola, un projecte que va mantenir viu 

fins als seus últims dies. 

 

Si aquest fos un principi d’infinit 

 
María Teresa Hincapié, citada a Julián Serna: «Hacia lo sagrado», a Grupo de Investigación En un Lugar de la Plástica (Julián Serna, Nicolás Gómez, Felipe González): Elemental. Vida y 
obra de María Teresa Hincapié, Bogotà: Laguna Libros, 2010, p. 97. 
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Aquesta coproducció entre el Museo de Arte Moderno de Medellín i el Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona, amb el suport de l’Ambaixada de Colòmbia i la col·laboració d’El Graner, té l’ambiciós 

objectiu de ser la primera temptativa d’exposar l’art inclassificable de María Teresa Hincapié. Prenent 

com a títol de l’exposició el de la primera acció performativa d’Hincapié que desbordava els 

paràmetres teatrals, la mostra reuneix una vasta selecció de les seves obres: fotos, vídeos, 

documentació escrita per la mateixa artista, diapositives, testimonis visuals, material d’arxiu, etc. Són 

molts els interrogants que sorgeixen quan s’intenta exposar en un museu l’obra de María Teresa 

Hincapié amb el propòsit de donar a conèixer la transcendència de la seva pràctica, en vista d’una 

nova concepció del cos i del seu context en l’àmbit de la performance. 

 

És per això que l’exposició està estructurada a partir d’uns eixos temàtics que condensen algunes de 

les preocupacions o dels moments més importants de la seva trajectòria: un Preàmbul que descriu la 

transició del teatre a les arts visuals; Si aquest fos un principi d’infinit, que recull el desenvolupament 

d’Una cosa es una cosa (una de les seves obres més emblemàtiques); un grup d’obres que reflexionen 

sobre la feminitat en el món i que sota el títol Soc una dona que ja no és una dona reivindiquen l’ésser 

mutant, aquell que canvia constantment; el seu gran projecte Cap a la sacralitat, que inclou les seves 

recerques espirituals; el projecte de llarga durada de l’Aldea-Escola, on posa en pràctica les seves 

aproximacions pedagògiques; Peus que llepen, en què es recull el seu ús del caminar i de la lentitud 

com a eines de resistència i pensament, i Aquesta terra és el meu cos, que reuneix una sèrie de 

projectes de tall ecologista. 

 

En voler incloure la fisicitat, el gest, la quietud, el silenci, el moviment i la presència que emana de la 

seva obra, evitant al mateix temps un re-enactment (ja que ella hi era del tot contrària), la proposta 

per a l’exposició passa per noves veus inspirades en la pràctica d’Hincapié. En aquest sentit, s’hi inclou 

obra de José Alejandro Restrepo, amb qui Hincapié va col·laborar en el passat, així com tres 

projectes encarregats específicament per a l’exposició i que obren un debat imprescindible sobre el 

moviment, els cossos i el llegat cognitiu d’una pràctica en si abocada a la transformació. Els artistes i 

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

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

(Colòmbia), la praxis dels quals està íntimament vinculada a la de l’artista. 

L’exposició planteja preguntes entorn de l’arxiu, de la materialització d’una pràctica destinada a 

desaparèixer i de la poètica d’una aposta de vida que trobava la bellesa en el fer més simple. 

 

 

NOVES PRODUCCIONS 
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Coco Fusco. Tus ojos serán una vana palabra 

Recordant una acció de María Teresa Hincapié dels anys noranta en què la performer col·locava 

flors a l’interior del convent Ex Templo de Santa Teresa la Antigua, a Ciutat de Mèxic (Días de 

luz, pati conventual Ex Teresa Arte Actual, Ciutat de Mèxic, 1995), Coco Fusco realitza el film 

Tus ojos serán una vana palabra, una peregrinació en llanxa i bot fins a Hart Island, una petita 

illa al costat del Bronx (Nova York). Coneguda col·loquialment als Estats Units com a potter’s 

field (que és refereix a un cementeri per a indigents i persones no identificades ni reclamades), 

Hart Island és on van acabar moltes persones mortes a causa de la sida a la dècada de 1980 i 

on han estat enterrades moltes víctimes de la pandèmia de la covid-19 el 2020 i el 2021. 

Durant un llarg període l’illa va romandre sota el control administratiu del Departament de 

Presons i el seu accés estava restringit, i fins al 2019 no és va aprovar una llei pera transferir-ne 

la gestió al Departament de Parcs i Jardins de la ciutat de Nova York. Davant de la 

impossibilitat d’arribar a l’illa (tancada temporalment), Fusco s’hi situa al voltant amb una 

petita embarcació mentre, en un gest simbòlic, llança flors al mar. L’obra combina imatges de 

la navegació amb les de l’illa, les seves ribes i el cementiri, acompanyades d’una peça sonora 

composta per Pauline Kim Harris i al compàs d’una narració interpretada per la poeta Pamela 

Sneed que reflexiona sobre la mort, les epidèmies, els cossos i el seu futur. El títol ens remet al 

poema de Cesare Pavese «Vindrà la mort i tindrà els teus ulls», que apareix fragmentat en el 

guió del vídeo como un mantra, un corrent marítim que ens arrossega al curs de la vida. 

 

MARÍA JOSÉ ARJONA. En silencio pero juntos 

María José Arjona entén la pràctica de María Teresa Hincapié com un deambular que, d’una banda, 

precipita la construcció de presència i, de l’altra, indaga sobre la durada, el silenci i el temps com a 

estratègia de resistència. El projecte En silencio pero juntos –realitzat amb els performers Camilo 

Acosta, Marta Beguè, Mamadou Diallo, Nicolás Poggi, Glòria Ros, Mauricio Sierra i Iver Zapata, 

seleccionats en una audició d’El Graner– desenvolupa aspectes rellevants (si bé de vegades poc 

visibles) de la pràctica i la vida d’Hincapié. Com afirma María José Arjona: «És un intent de rescatar 

la faceta pedagògica i acudir a accions simples, com ara caminar o respirar, com a moviments de 

resistència en un temps en què l’àmbit sagrat i el cos mateix estan en crisi.» En silencio pero juntos 

és un mapa de peregrinació i articulació coreogràfica. és tracta de dibuixar recorreguts i al mateix 

temps difondre, d’una manera més àmplia, el coneixement que Hincapié va voler compartir com a 

pedagoga. L’element coreogràfic esdevé la intenció de gestar quelcom col·lectiu, una suma de 

cossos que desborden el museu, però que l’inclouen com a espai d’encreuament i d’experimentació 
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social. No som davant de la reactivació o re-enactment d’una o diverses obres d’Hincapié, sinó més 

aviat d’un gest que possibilita la seva presència aquí i ara i permet articular-la. 

 

MAPA TEATRO. Hacer Hincapié 

Prenent com a material del seu projecte el text de María Teresa Hincapié Una cosa es una cosa, Mapa 

Teatro teixeix una peça sonora que dialoga en l’espai amb la veu de l’artista. A partir d’una gravació 

d’Hincapié, es construeix una arquitectura auditiva que dota de cos aquella veu intangible. D’aquesta 

manera, Mapa Teatro crea una obra que afecta el cos del visitant i al mateix temps torna corpori el 

text de María Teresa Hincapié. Una operació de muntatge que genera una partitura de moviment 

mentre dibuixa en l’espai la figura d’infinit. 

 

SEMINARI 

Mi deseo es hablar contigo. Reflexions sobre la pràctica de María Teresa Hincapié 

Aquest seminari –gratuït, en format presencial i online– entorn de la pràctica de María Teresa 

Hincapié es construeix a partir de veus que foren i que són properes a la seva trajectòria i que 

construeixen el seu llegat. Es compartirà un espai de diàleg sobre la relació que existia entre la vida i 

el procés artístic per a María Teresa Hincapié i es debatrà com el cos modulava en la seva pràctica el 

temps i l’espai. Es parlarà, juntament amb Coco Fusco, José Alejandro Restrepo, María José Arjona i 

Santiago Zuluaga, sobre l’expansió de la performativitat, no tan sols en els qüestionaments artístics 

de María Teresa Hincapié, sinó també en les pràctiques dels artistes presents a la taula rodona, i de 

com el cos pot construir un altre llenguatge en el qual existir. A continuació, a través d’una 

presentació sobre la seva trajectòria de la mà de José Antonio Sánchez, la xerrada se centrarà en 

l’origen del seu procés –el seu pas del teatre a la recerca d’una pràctica transcendent– i en alguns 

aspectes del context artístic, històric i cultural en què va sorgir la seva obra, i que foren rellevants en 

la definició del seu pensament creatiu. 

 

PUBLICACIÓ 

La publicació monogràfica sobre l’artista colombiana María Teresa Hincapié que acompanya 

l’exposició ha estat coeditada amb el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) i recull una 

amplia selecció d’imatges de les acciones i obres de l’artista, així com vistes de diverses instal·lacions 

seves i documentació. Totes les obres estan acompanyades d’un text que contextualitza i explica 

l’acció. El llibre també posa en relleu la influència que el seu llegat ha tingut en tres artistes 

contemporanis: María José Arjona, Coco Fusco i Mapa Teatro. A més, inclou assajos de la curadora, 

crítica i historiadora de l’art Carolina Ponce de León; del professor i investigador José Antonio 

Sánchez; de la curadora, historiadora i investigadora Carmen María Jaramillo; de Paula Bossa, i dels 
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comissaris, Claudia Segura Campins (MACBA) i Emiliano Valdés (MAMM). Edició bilingüe en castellà 

i anglès. 
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