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La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
comissaris relacionats d’una manera o altra amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. Dissenyat 
com un projecte audiovisual, FONS és una sèrie documental 
des de la qual artistes de la Col·lecció MACBA parlen de la 
seva obra. Així mateix, aquesta sèrie disposa d'un muntatge 
específic dissenyat per a la ràdio, realitzat a partir de 
converses amb els artistes. 
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FONS #1 
Esther Ferrer 
 
FONS#1 presenta un recorregut per la trajectòria d'Esther Ferrer, a través de 
converses amb l’artista, des dels inicis amb el grup Zaj, fins a reflexions sobre el 
pas del temps, passant pels mètodes de treball, els processos creatius i els 
comentaris sobre les seves obres Íntimo y personal i Silla Zaj, que formen part de 
la Col·lecció MACBA. 
 
 

01. Sumari 
 
L’obra d'Esther Ferrer (Sant Sebastià, 1937) es caracteritza per un minimalisme 
metòdic, en el qual els objectes quotidians i el seu propi cos es converteixen en 
els elements principals de la seva obra. 
 
El 1967, Esther Ferrer (Sant Sebastià, 1937) es va incorporar al grup Zaj, fundat 
a Madrid el 1964 pel músic madrileny Ramón Barce, l'artista canari Juan 
Hidalgo i l'italià Walter Marchetti. Zaj connectava amb les actituds d'altres grups 
experimentals internacionals de l'avantguarda tardana dels anys seixanta, que 
integraven tendències neodadaístes. Un dels moviments més importants en 
aquesta línia va ser Fluxus. De fet, Fluxus va convidar el grup Zaj a participar en 
les seves actuacions, van fer performances conjuntes a Europa durant la tardor de 
1966, i alguns membres de Fluxus (Alison Knowles i Dick Higgins) van viatjar a 
Espanya per col·laborar en accions de Zaj. Però tot i que hi havia certs 
paral·lelismes en l'actuació i l'ideari d'ambdós grups, les accions de Fluxus, 
sobretot en la seva branca nord-americana, sempre mostraven un to més 
espectacular, festiu i exuberant que Zaj, d'estil més contingut. Malgrat el 
reconeixement internacional i de les actuacions del grup als Estats Units el 
1972, Zaj no va ser reconegut oficialment a Espanya fins als anys noranta, arran 
de l'exposició organitzada pel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid el 1996. Des de la seva creació fins al 1973, data en què tots els 
membres de Zaj s'estableixen fora del país, el grup va dur a terme una intensa 
activitat amb concerts, accions i performances, a més de publicacions, 
instal·lacions i postals.  
 
Esther Ferrer va realitzar la seva primera performance el 1967, i des de llavors la 
pràctica efímera es converteix en fil conductor de la seva obra. Pel paper de 
l'espectador i per la concepció de la performance, l'actitud de Ferrer s'aproxima 
al teatre de Bertolt Brecht, en el qual l'absència de ficció a l'escenari i el 
distanciament provocat en l'espectador pretenen provocar una presa de 
consciència, una reflexió crítica. Per a Ferrer, el performer no és un actor sinó un 
element que executa l'acció, i el que succeeix en una performance és real, 
evidencia una materialitat i s'allunya de qualsevol joc il·lusionista. Així mateix, 
l'artista intenta transmetre la consciència del pas del temps; el temps, l'espai 
(que inclou l'espai mental) i la presència (seva i dels altres) són elements que 
manipula en les seves accions, en les quals sol treballar amb objectes ordinaris i 
quotidians: martells, rellotges, taules, cadires, marcs, fils, entenimentades, 
sabates, etc. 
 
 

 02. Biografia 
 
Esther Ferrer va néixer a Sant Sebastià el 1937 i viu i treballa a París. Es va 
llicenciar en Ciències Socials i Periodisme, i entre el 1961 i el 1968 va 
començar les seves activitats a l'Associació Artística de Guipúscoa a Sant 
Sebastià. El 1938, va crear juntament amb el pintor José Antonio Sistiaga, el 
Taller de libre expresión a Sant Sebastià i una escola experimental a Elorrio, 
Biscaia. A partir de 1967 es va integrar al grup Zaj que havia estat creat a 
Madrid el 1964 per Ramón Barce, Juan Hidalgo i Walter Marchetti.  
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[Esther Ferrer Íntimo y personal, MACBA 1998] 
 

 
[Esther Ferrer Íntimo y personal, MACBA 1998] 
 

 
[Esther Ferrer Íntimo y personal, 1974] 
 

 
Des de 1975 publica els seus articles relacionats amb la cultura en diferents 
diaris i revistes, entre ells El País, Ere, Lápiz i Jano. El 1999, Esther Ferrer va ser 
seleccionada per representar a Espanya a la Bienal de Venècia i el 2008 va rebre 
el Premi Nacional d'Arts Plàstiques d'Espanya. 
 

 

03. Llistat d'àudio utilitzat 
 

1. Un espacio es para atravesarlo, París, finals dels vuitanta  
2. Un espacio es para atravesarlo, París, finals dels vuitanta  
3. Se hace camino al andar, Lublin (Polònia), 2001  
4. Concierto ZAJ, San Sebastián, 2001   
5. Concierto ZAJ, San Sebastián, 2001 
6. El arte de la performance: teoría y práctica, Odense (Noruega), 2001 
7. Sin título, Bialystok (Polònia), 2000  
8. Performance a varias velocidades, Madrid, 1999  
9. Las Cosas, Cardiff, 2005  
10. El arte de la performance: teoría y práctica, Odense (Noruega), 2001  
11. El camino se hace al andar, Bourogne (França) 2004  
12. El arte de la performance: teoría y práctica, Odense (Noruega), 2001  
13. Contar performances, Madrid, 1996  
14. Contar performances, Madrid, 1996  
15. Vía Crucis, San Sebastián, 1997 
 
 

04. Obres d'Esther Ferrer a la Col·lecció MACBA 
 
Silla Zaj, 1974 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18692 
 
Silla Zaj, 1974 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=24880 
 
Íntimo y personal, 1975 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18660 
 

 

05. Enllaços relacionats 

 
http://www.arteleku.net/estherferrer/ 
http://www.uclm.es/artesonoro/EstherFERRER/INDEXE.html   
http://www.facebook.com/pages/Esther-Ferrer/61817203267  ] 
http://www.gipuzkoakultura.net/ferrer/representa.htm  
http://www.gipuzkoakultura.net/ferrer/entre.htm  
http://www.arssonora.es/?p=29   
http://performancelogia.blogspot.com 
http://performancelogia.blogspot.com/2007/07/esther-ferrer-registro-de-
performances.html 
http://performancelogia.blogspot.com/2007/04/huellas-sonidos-espacio-esther-
ferrer.html 
 
 

05. Crèdits 
 
Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Pérez. Veus: Lucrecia Pérez i Roc Jiménez 
de Cisneros. 
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[Esther Ferrer Silla Zaj, 1974] 
 
 
 

 

 
06. Agraïments 
 
Un agraïment molt especial a Esther Ferrer i a Alex Reynolds i la galería ángels 
Barcelona per la seva col·laboració en la realització d'aquest documental. 
 

 
05. Llicència 
 

2010. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes.  
 
S’han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. 
Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, 
serà corregit en la mesura possible. 
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