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Què passaria si desvinculéssim l’obra del context 
museogràfic on s’insereix? Quines oportunitats 
ens oferiria aquest gest per percebre-la en ella 
mateixa, en la seva essència poètica? Seria 
possible considerar la museografia com una 
mena d’afàsia i proposar la desarticulació de la 
dramatúrgia del museu, la que ens diu com ens 
hem de moure en uns espais determinats, com 
hem d’observar les experiències artístiques i com 
cal assimilar el coneixement que se’n desprèn? Si 
assumíssim aquest gir, quins altres significats es 
generarien per a la interpretació de l’obra, i també 
per a la resignificació del museu com a institució? 
Podríem, des d’aquesta posició, respondre a la 
voluntat de l’obra, al seu desig, a la seva energia, 
a la seva intenció poètica? A partir de l’afirmació 
del poeta i filòsof martiniquès Édouard Glissant, 
segons el qual el poema no ha de negar mai el 
camí del món, és possible un museu que posi les 
obres i les seves maneres d’experimentar el món al 
centre de tot?

Intenció poètica, que manlleva el títol del llibre 
homònim de Glissant, s’entén com un exercici que 
tempteja una ruptura amb el marc institucional, 
oferint un espai de reflexió i de crítica on el 
concepte i l’experiència «art» es presenten com 
un principi generador i emancipador. Aquesta 
nova aproximació a la Col·lecció se serveix, en 
gran mesura, d’obres adquirides aquests últims 
anys que busquen nous escenaris de relació amb 
les obres ja existents de la Col·lecció, però també 
amb obres en préstec d’artistes que en formen 
part o no. D’aquesta manera es configura un nou 
relat d’històries que inclou absències i afavoreix 
uns altres discursos en tant que espais comuns i 
escenaris de possibilitat. Quan les històries entren 
dins del museu, desplacen el relat unificador de 
la Història. És aleshores quan s’obren vies per 
qüestionar i actualitzar les formes de relació que 
estableixen les pràctiques artístiques amb els 
subjectes. Si donem pas a les obres, són elles 
mateixes les que articulen la seva legitimitat, la 
seva extensió cap al món, el que neguen i el que 
afirmen, el que exclouen i allò a què conviden. 
Considerem, doncs, el museu com un lloc perquè 
les obres siguin.

Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica està comissariada per 
Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA, amb Antònia Maria 
Perelló, conservadora i cap de la Col·lecció; Claudia Segura Campins, 
conservadora de la Col·lecció; i Patricia Sorroche, curadora adjunta.
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Amics del MACBA
Consulta les visites per als
Amics del MACBA a  
macba.cat.

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

Segueix-nos

#ColleccióMACBA

Visites
Dissabtes, a les 18 h 
A càrrec d’Avalancha

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.

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. Activa-la a 
la recepció i torna-hi tantes 
vegades com vulguis.

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

Activitat gratuïta. Inscripció 
prèvia i més informació a 
macba.cat
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