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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



Amb una àmplia formació teatral, un rigor i una 
disciplina impertorbables, María Teresa Hincapié 
(Armenia, Colòmbia, 1954 – Bogotà, 2008) va 
saber conciliar la seva experiència en el teatre amb 
preocupacions visionàries per a la seva època: 
el qüestionament de la hiperproductivitat del 
capitalisme tardà, la relació desequilibrada amb 
el planeta i la manca de sentit en una societat 
dominada pel consumisme. La carrera d’Hincapié 
–curta per causa d’una malaltia que li va arrabassar 
la vida massa aviat– va establir les bases per a 
l’afirmació d’un discurs entorn de la performance 
com a camp de creació artística a Colòmbia, i la 
inclusió de temàtiques urgents –llavors i ara– en 
el repertori de la producció estètica del continent 
americà. A més, coincidia amb pràctiques que, 
al mateix temps i en altres latituds, generaven 
dones artistes que utilitzaven el seu cos com a eix 
vertebrador del seu desenvolupament creatiu.

Podríem parlar de la seva pràctica com d’un 
apropament a la poètica d’allò domèstic, en unes 
performances en què transformava les accions 
rutinàries en actes simbòlics per crear una 
metodologia pròpia. Allò que, en aquesta concepció, 
es considerava domèstic no es limitava al terreny més 
íntim, sinó que s’obria a la relació de cuidar el planeta, 
entenent l’univers com la seva pròpia casa. Tenia 
una definició de la performance –o «entrenament», 
com ella solia anomenar-la– molt particular, i la seva 
pràctica resistia qualsevol categorització específica; 
més aviat oscil·lava entre la vida, la creació en 
moviment i la recerca de la sacralitat. Va crear un 
llenguatge propi per existir al món, entenent qualsevol 
espai i temps a través del cos.



La trajectòria d’Hincapié reflecteix clarament les 
inquietuds d’una dona que a finals del segle xx, 
amb una formació autodidacta i un gran sentit de 
la intuïció i del compromís, va reformular el curs 
de la història de l’art colombià. Tot i situar-se en la 
conjuntura de diverses disciplines, l’artista és una 
figura essencial i pionera en el desenvolupament 
de la performance de llarga durada, fins aleshores 
inexistent a Colòmbia, que canviaria els paràmetres 
del que es considerava art en el medi local i obriria 
les portes a pràctiques que avui són essencials en 
el panorama local i universal. María Teresa Hincapié. 
Si aquest fos un principi d’infinit és un primer intent 
d’organitzar el llegat físic i intangible d’aquesta 
artista, essencial per comprendre les pràctiques 
actuals. Entesa com l’inici d’una continuïtat 
d’imaginació i de fer, l’exposició pren cos a través 
de registres del que va ser la pràctica d’una artista 
que creia en la transmissió de coneixement com 
a engranatge per viure junts. Aquests registres no 
consisteixen tan sols en el material procedent de 
l’arxiu (material fotogràfic, vídeos, textos originals, 
postals, cartes i retalls), sinó també en els materials 
futurs que es construeixen en la mateixa exposició 
gràcies als encàrrecs. 

«Aquesta època ens exigeix que 
convertim la nostra vida en una obra 
d’art… I parlar “d’obra d’art” en els 
nostres dies és una cosa molt discutible. 
El meu desig és parlar amb tu.»2

L’exposició està estructurada a partir d’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, guardonada el 1990 amb el primer 
premi del XXXIII Salón Nacional de Artistas, que 
per primer cop el va atorgar a una peça efímera–; 
un grup d’obres que reflexionen sobre la feminitat 
al món i que amb 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, en 
què posa en pràctica les seves aproximacions 
pedagògiques; Peus que llepen, que reuneix obres 
en què l’ús del caminar i la lentitud són eines de 
resistència i pensament, així com Aquesta terra 
és el meu cos, que acull una sèrie de projectes de 
caràcter ecologista.



1. 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.

2. María Teresa Hincapié, citada a Juan Monsalve: «Mi deseo es hablar contigo» a Grupo de Investi-
gación 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. 166.

Utilitzant el potencial de l’afecte com a mecanisme 
de connexió amb l’artista difunta, la mostra reivindica 
la interacció col·lectiva com a productora de 
coneixement. Per això compta amb obres de quatre 
artistes convidats: José Alejandro Restrepo –amb 
qui Hincapié va col·laborar en diverses obres–, 
Coco Fusco, María José Arjona i Mapa Teatro, que 
presenten una peça creada específicament per a 
aquesta exposició. Aquestes noves obres no només 
expandeixen un debat imprescindible sobre el 
moviment, sinó que mostren la importància del llegat 
cognitiu d’una pràctica destinada per si mateixa a 
la transformació. En certa manera, les imatges que 
presentem de María Teresa Hincapié es troben en 
una suspensió temporal: estirades des d’un moment 
remot que les atrapa en un cos que ja no hi és, però 
abocades a un present que en fa ús i les propulsa cap 
a un futur en boca d’uns altres.

Feta en col·laboració entre el Museu d’Art Modern 
de Medellín (MAMM) i el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA), Si aquest fos un principi 
d’infinit pren el títol de la primera performance 
en sentit estricte d’Hincapié: una acció en què va 
portar la majoria de les seves pertinences al teatre 
Cuba de Bogotà i va habitar l’espai durant tres dies 
redescobrint el sentit de la quotidianitat com a lloc 
de comunió amb ella mateixa i amb la sacralitat 
de l’existència. Com aquella performance, aquesta 
exposició es proposa tot just com el principi d’un camí 
que esperem que ens porti a recórrer el treball incisiu 
d’Hincapié i que, eventualment, derivi en l’infinit de les 
seves idees i les seves accions. Plantejar l’exposició 
com un futur possible permet la comprensió de les 
seves formes futures i proclama així la seva obertura 
davant d’una pluralitat de veus en constant mutació.



Publicació
Coeditada amb el MAMM, la publicació recull una àmplia selecció 
d’obres de l’artista colombiana, així com la influència que ha tingut 
el seu llegat en tres artistes contemporanis: María José Arjona, 
Coco Fusco i Mapa Teatro. El llibre inclou 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; l’investigadora Paula 
Bossa, i els comissaris, Claudia Segura (MACBA) i Emiliano Valdés 
(MAMM). Edició bilingüe en castellà i anglès.



Visites
Diumenges, a les 12 h, a càrrec 
de pli-é collective

Parlem de... María Teresa 
Hincapié. Si aquest fos un 
principi d’infinit
Converses  
18.30 h 

Dj. 19/1 Carlos Bunga, artista

Dj. 26/1 Alba Sanmartí, actriu i 
ballarina

Dj. 2/2 Alexandra Llaudo, 
comissària i investigadora

El meu desig és parlar amb tu 
Seminari 
Dj. 20/10 18.30 h
Reflexions sobre la pràctica de 
María Teresa Hincapié. Amb la 
participació de José Antonio 
Sánchez, Coco Fusco, María 
José Arjona, José Alejandro 
Restrepo, Santiago Zuluaga, 
Emiliano Valdés i Claudia 
Segura.

App del MACBA
Gaudeix de les fitxes explicatives i de locucions audiodescriptives 
d’una selecció d’obres de l’exposició amb l’app del MACBA. A més, 
hi trobaràs informació detallada sobre les exposicions i activitats, 
així com vídeos, curiositats i tota la informació pràctica per visitar el 
museu.

Visita Amics del MACBA  
10/11 18 h
A càrrec de la comissària 
Claudia Segura

Vitrina (1989).  
Projecció a la façana Meier   
9, 10, 11, 12, 16, 17 i 18/11  
De 20 a 23 h
En el marc de Loop

P2P. Com viatjar 
des de l’aula? 
Activitat per a professorat    
10 i 24/10 18 h
A càrrec de María José Arjona

Ficcions especulatives i  
altres disbarats en els gestos 
de MAPA TEATRO  
Conferència performativa     
Dj. 9/2 19 h
A càrrec de Mapa Teatro

Activitats gratuïtes. Inscripció 
prèvia i més informació a 
macba.cat.

Fet amb paper reciclat

Horaris
Dilluns, dimecres, dijous 
i divendres, d’11 a 19.30 h
(del 25 de juny al 24 de 
setembre, de 10 a 20 h)
Dimarts no festius, tancat
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h

Els dissabtes, de 16 a 20 h, 
accés gratuït gràcies a Uniqlo 

L’entrada del museu té validesa 
durant un mes. Activeu-la a 
la recepció i torneu tantes 
vegades com vulgueu. 

MACBA
Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
macba.cat 

Segueix-nos

#mariateresahincapie

Exposició comissariada per: Claudia Segura i Emiliano Valdés

La Performance En silencio pero juntos de María José Arjona, en 
col·laboració amb altres performers, es desenvolupa a sales i als 
voltants del MACBA durant tot el període de l’exposició (divendres 
i dissabtes d’11 a 19 h i diumenges de 10 a 14 h).

Coproduïda amb:

Fes-te Amic del MACBA
a partir de 18 € l’any.

Amb el suport de l’Ambaixada 
Colombiana a Espanya:

Amb la col·laboració de:


