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El que em fascina és el poder de la 
parla, el poder de l’oralitat, i en última 
instància, la paraula parlada com a 
forma de resistència, en totes les 
seves variants dialectals.
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Qui és testimoni de la història? Aquesta és una de 
les qüestions centrals que travessa la trajectòria 
interdisciplinària de Bouchra Khalili. La seva pràctica 
explora maneres de testimoniar allò que ha estat 
eliminat de la història o que continua indocumentat, 
entreteixint relats en primera persona, poètiques 
populars i narratives comunals. Per aproximar-se a 
la seva obra, és essencial entendre la manera en què 
la parla, el llenguatge i la seva relació amb la tradició 
oral constitueixen una eina crucial per a la producció 
de la història en la seva formulació postcolonial.

El títol de l’exposició al·ludeix a dos aspectes clau 
en l’obra de Khalili. D’una banda, recupera la noció 
d’Al-Halqa –literalment «el cercle» o «l’assemblea»–, 
una tradició centenària del Marroc que consisteix 
a presentar relats orals en espais públics, i que 
aquí constitueix la metàfora d’un gest en cerca 
de visibilitat política que ha caracteritzat els 
protagonistes de The Circle, actors i agents de la seva 
pròpia història. Aquesta peça culmina per a Khalili 
una investigació en la qual ha treballat bona part de 
l’última dècada. 

D’altra banda, l’exposició convida els espectadors a 
ser testimonis d’aquestes trobades i lluites, a través 
de la superposició de narratives que Khalili desplega 
en les seves obres, en un extraordinari i complex 
amalgama de múltiples capes, gèneres i llengües, 
que transmeten la memòria de comunitats abans 
silenciades, no reconegudes o documentades.

Entre cercles i constel·lacions aplega projectes que 
Khalili ha realitzat durant els últims deu anys, entre 
els quals hi ha pel·lícules, vídeos, instal·lacions, 
fotografies, objectes i material documental; s’obre 
amb The Tempest Society (2017) i es tanca amb The 
Circle (2023), dues obres que s’inspiren en el llegat 
del Moviment de Treballadors Àrabs (MTA), i els seus 
grups de teatre, a França durant la dècada de 1970. 
L’exposició està concebuda com una constel·lació 
en la qual les obres s’interconnecten a través de 
reflexions compartides sobre la pertinença i l’agència 
política. És també una recopilació de figures de 
la història i l’arxiu postcolonial que apareixen i 
reapareixen en el treball de l’artista com espectres 
persistents.



Situada a Atenes, The Tempest Society presenta 
Isavella, Elias i Giannis, tres joves atenesos de 
diferents contextos que reflexionen sobre la igualtat, 
la democràcia i la seva relació amb el teatre com 
a espai cívic. Parteixen del llegat del grup de teatre 
parisenc Al Assifa, actiu entre 1972 i 1978, integrat 
per membres de l’MTA i estudiants francesos que es 
van enfrontar diàriament a la desigualtat i el racisme. 
Inspirant-se en la noció de «poeta civil» formulada 
per Pier Paolo Pasolini, el llegat oblidat d’Al Assifa es 
desplega contra el teló de fons de la crisi econòmica 
i humanitària de la Grècia contemporània a través 
del relat en primera persona d’intèrprets convidats, 
tots atenesos, privats del «dret a tenir drets».

Enfront d’aquest vídeo s’hi pot veure The 
Constellations Series (2011). Composta de vuit 
serigrafies, cadascuna d’aquestes obres transforma 
en constel·lacions els tortuosos itineraris 
d’individus obligats a desplaçar-se il·legalment 
que es mostren a la videoinstal·lació The Mapping 
Journey Project (2008-2011), obra paradigmàtica 
de Khalili (no inclosa en l’exposició). Utilitzades 
des de fa segles pels navegants per orientar-se al 
mar, les constel·lacions són també traduccions 
visuals d’aquestes històries de vida. En aquestes 
vuit serigrafies, el cel i el mar es barregen i fan 
desaparèixer les fronteres convencionals. El traçat 
d’aquests recorreguts individuals emergeix com una 
forma d’orientació diferent per examinar el nostre 
món i la seva representació.

A la sala següent hi ha obres que configuren el 
projecte Foreign Office (2015): un vídeo, una sèrie de 
quinze fotografies i una serigrafia. Al vídeo, dos joves 
algerians, Ines i Fadi, expliquen el passat oblidat de 
la postindependència d’Algèria entre 1962 i 1972, 
quan es va convertir en un focus internacional dels 
moviments d’alliberament a l’Àfrica, l’Àsia i Amèrica, 
incloent-hi la Secció Internacional del Partit Pantera 
Negra (BPP, per les sigles en anglès). Les fotografies 
mostren l’aspecte que tenen avui dia els llocs que 
van ser les seus d’aquestes organitzacions, en un 
exercici que subverteix el gènere tradicional de la 
fotografia d’arquitectura per posar al descobert el 
buit que van deixar les promeses –majoritàriament 
incomplertes– de l’era de la independència. The 
Archipelago és un mapa de la ciutat que converteix 
les formes arquitectòniques dels edificis, vistos 
a vol d’ocell, en illes, cadascuna acompanyada 
dels acrònims de cada organització. En una clara 
al·lusió a la Poètica de la relació d’Édouard Glissant, 
Khalili es pregunta si la forma d’internacionalisme i 
solidaritat que es va produir a Algèria durant aquells 
anys podria ser la representació de l’estètica de la 
noció del «Tout-Monde» que tant anhelava el poeta 
martiniquès.

La noció de solidaritat s’explora més profundament 
en una sèrie d’obres que són el resultat de la 
recerca duta a terme per Khalili al voltant del poeta, 



assagista, novel·lista i autor teatral francès Jean 
Genet (1910-1986). Twenty-Two Hours (2018) és una 
videoinstal·lació centrada en l’estada de dos mesos 
que Jean Genet va fer als Estats Units, convidat pel 
BPP. Quiana i Vanessa, dues noies afroamericanes, 
segueixen el rastre d’aquella visita de Genet per 
donar suport a les Panteres Negres. Al mateix lloc 
en què Genet va pronunciar el seu primer discurs 
a favor del BPP, Quiana i Vanessa se serveixen del 
muntatge cinematogràfic i dels relats orals per 
construir una constel·lació històrica. Simultàniament, 
Doug Miranda, membre prominent del BPP i antic 
dirigent del partit a Boston i New Haven, recorda les 
trobades amb Genet i reflexiona sobre la seva pròpia 
vinculació amb el BPP. Twenty-Two Hours esdevé una 
conversa transgeneracional entre Quiana, Vanessa i 
Doug al voltant de la transmissió de la història.

Al costat d’aquesta peça, The Radicall Ally (2019) 
desplega una publicació mural que reuneix la recerca 
que va donar lloc a Twenty-Two Hours. A més, la sèrie 
de fotografies A Small Suitcase (2019) documenta 
la presència espectral de la maleta de Genet –única 
pertinença amb la qual viatjava sempre–, que va 
estar tancada durant gairebé quaranta anys: cartes, 
llibretes i retalls de diaris anotats que integren Un 
captiu enamorat, les memòries pòstumes de Genet. 
Al·ludint a l’únic ofici que va aprendre Genet, el 
curtmetratge en 16 mm transferit a vídeo titulat The 
Typographer (2019) mostra la composició tipogràfica 
de l’última frase escrita per l’autor: «Poseu totes 
les imatges en un lloc segur i feu-ne ús, perquè es 
troben al desert i és allà on les heu d’anar a buscar», 
paraules que suggereixen una meditació sobre la 
posició del poeta com a testimoni de la història.

La trilogia en vídeo The Speeches Series (2012-
2013) analitza el llenguatge, el treball i la condició 
de ciutadania. Al primer capítol, Mother Tongue 
(2012), cinc parlants de llengües àgrafes que viuen 
als suburbis de París trien, tradueixen, memoritzen 
i reciten fragments de destacats textos sobre 
cultura contemporània d’Aimé Césaire, Abd el-Krim 
el Khatabi, Malcolm X, Mahmud Darwix , Édouard 
Glissant i Patrick Chamoiseau. Filmat a Gènova, el 
segon capítol, Word on the Streets (2013), aborda 
les nocions de ciutadania i pertinença a través de 
manifestos concebuts i presentats per membres 
de comunitats migrants. A l’últim capítol, Living 
Labour (2013), cinc treballadors indocumentats 
que viuen a Nova York parlen públicament sobre 
la feina i les seves articulacions amb l’estatus de 
ciutadania. En conjunt, els tres capítols evolucionen 
progressivament des de posicions individuals fins a 
convergir en una veu i una agència col·lectives.

The Magic Lantern Project (2022) és una instal·lació 
amb tècnica mixta (videoinstal·lació, objectes, 
serigrafies i tapís) que s’inspira en la fantasmagoria, 
una proposta en forma de llanterna màgica que 
combina la projecció d’imatges amb el relat oral. 



Inventada per Robertson immediatament després 
de la Revolució Francesa, l’«espectrologia» servia 
per a la invocació de fantasmes i, en particular, de 
filòsofs de la Il·lustració i persones mortes durant 
el període revolucionari per tal que poguessin 
continuar «parlant en públic». Khalili vincula aquesta 
«espectrologia» amb el naixement del Portapak, 
un invent de mitjans de la dècada de 1960 que va 
transformar la producció d’imatges en moviment. 
Animada per Jean Genet, Carole Roussopoulos 
(1945-2009) va adoptar de seguida aquesta nova 
tecnologia i va esdevenir una pionera de la creació 
videogràfica feminista (com es palesa també a 
Foreign Office). El setembre de 1970 va viatjar amb 
Genet fins a Amman per filmar els supervivents de 
les matances de refugiats palestins perpetrades per 
l’exèrcit del rei Hussein. El vídeo resultant, The Nero 
of Amman, s’ha perdut, esborrat pel deteriorament 
progressiu de la pel·lícula a mesura que s’exhibia. 
En aquesta metàfora visual, Khalili medita sobre el 
poder de la imatge en moviment com a espectrologia 
potencial.

Finalment, la instal·lació The Circle (2023) continua i 
tanca la recerca iniciada amb The Tempest Society al 
voltant de l’MTA i els seus grups de teatre Al Assifa 
i Al Halaka, l’activitat dels quals va culminar amb la 
candidatura d’un membre d’Al Assifa a les eleccions 
presidencials franceses de 1974, en un exercici de 
visibilització que proposava traspassar els límits 
de l’estètica teatral per obtenir una representació 
sociopolítica. A The Circle, Mia i Lucas, tots dos 
d’ascendència magrebina i establerts a Marsella, 
excaven en aquest llegat oblidat de la història de 
la immigració. Simultàniament, antics membres de 
l’MTA i dels grups de teatre que hi estaven associats 
tornen a posar en escena alguns fragments de 
les seves actuacions. El projecte qüestiona la 
possibilitat de subvertir la invisibilització de certs 
grups, fomentant la representació d’històries 
prèviament silenciades o no documentades i la seva 
transmissió en l’esfera pública.

En sortir de les sales d’exposició, una constel·lació 
històrica similar es reflecteix a través de la música 
amb caràtules d’àlbums que pertanyen a la col·lecció 
de l’artista i músic Youcef Rocé Kaminsky. En 
aquesta proposta, concebuda per Khalili com una 
carta blanca atorgada a un col·lega que admira, Rocé 
comparteix la seva pròpia constel·lació musical en 
relació amb les idees emancipatòries, mitjançant 
caràtules d’àlbums de cançons i música produïdes 
en solidaritat amb grups migrants i moviments 
d’alliberament de Llatinoamèrica, l’Àsia, l’Àfrica, 
l’Orient Mitjà i Europa. També s’hi mostren dues 
fotografies en homenatge al pare de Rocé, Adolfo 
Kaminsky (1925-2023). Nascut a l’Argentina en el 
si d’una família d’immigrants jueus russos, Adolfo 
Kaminsky va ser membre de la resistència francesa 
i va ajudar a falsificar documents d’identitat durant 
la Segona Guerra Mundial que van salvar la vida a 



milers de jueus. Després de la guerra, valent-se de 
la seva professió de fotògraf, va continuar utilitzant 
les seves habilitats com a falsificador per col·laborar 
amb la lluita per la independència d’Algèria, així com 
amb l’oposició antifranquista a Espanya i amb el 
Congrés Nacional Africà de Nelson Mandela, entre 
d’altres organitzacions.

A través de les múltiples capes que componen els 
projectes de recerca a llarg termini de Bouchra 
Khalili, Entre cercles i constel·lacions convida a 
meditar sobre les complexes relacions entre poesia, 
relat oral, performance, creació d’imatges i el lloc 
que ocupen els qui són testimonis de la història.

Comissariat:  Elvira Dyangani Ose i Hiuwai Chu
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Amics del MACBA
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#BouchraKhalili

Coproduït amb:

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.

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.

Conversa inaugural
Dijous 16 de febrer, a les 18.30 h  
Conversa inaugural entre Bouchra Khalili i Elvira Dyangani Ose.

Visites 
Els divendres, a les 18 h. A 
càrrec de pli-é collective, grup 
de recerca i curadoria format 
per Eva Paià, Marina Ribot 
Pallicer i Angelica Tognetti.

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

Publicació

L’exposició al MACBA conclourà amb la presentació de la 
publicació que recollirà una selecció d’obres de l’artista i la nova 
producció The Circle a les sales del museu. Comptarà també amb 
assajos de la mateixa Khalili, KJ Abudu, Övül Durmusoglu, Olivia C. 
Harrison, Rocé i una conversa de l’artista amb Omar Berrada. La 
publicació ha estat dissenyada per Pascal Sémur.


