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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.   
 
Per a la seva exposició #01 Armando Andrade Tudela. ahir, 
demà a la Capella MACBA, va preparar dues pel·lícules –
Marcahuasi i Synanon– en 16 mm, que es projecten 
simultàniament sobre superfícies arquitectòniques modulars 
dissenyades per ell específicament per a l’ocasió, i Sense 
títol (dos marcs #2), que ha passat a formar part del fons de 
la Col·lecció MACBA. 
 
Ombres del progrés reuneix una selecció de temes que van 
jugar un paper importat durant el viatge de l'artista a 
Marcahuasi, a on va rodar la pel·lícula que duu el nom 
d'aquest estrany paratge.  
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A càrrec d'Armando Andrade Tudela  
Produït per Raúl Hinojosa 
 

 

ARMANDO ANDRADE 
TUDELA. OMBRES 
DEL PROGRÉS 
 
Marcahuasi és una plana d'uns quatre quilòmetres quadrats situada a la serralada 
dels Andes, a l'est de la ciutat de Lima (Perú). Es tracta d'una impressionant 
formació de pedres d'origen volcànic a més de quatre mil metres sobre el nivell 
del mar. Les roques, impressionants no sols per la grandària sinó per les formes 
extravagants, han donat lloc a teories grotesques sobre el seu origen i als 
baptismes més eloqüents. A la meitat de la dècada dels cinquanta, Daniel Ruzo, 
arqueòleg reputat per a uns, profeta i criptògraf per a uns altres, escriu un text on 
assenyala que les pedres són escultures creades per la que ell denomina cultura 
Masma o Quarta Humanitat fa més de deu mil anys. A la dècada dels seixanta 
Marcahuasi esdevé un lloc de culte, un centre que atreu hippies de tot el 
continent, nord i sud, i que es coneix com l'altiplà dels déus. 
 
Ombres del progrés reuneix una selecció de temes que van jugar un paper 
importat durant el viatge de l'artista a Marcahuasi, a on va rodar la pel·lícula que 
duu el nom d'aquest estrany paratge.  
 

 
01. Llista de temes 
    
Part 1Part 1Part 1Part 1    
The Byrds “Eight Miles High” 
Traffic Sound “El Gusano (Alice In Wormland)” 
Lula Côrtes y Zé Ramalho “Trilha De Sumé”      
CAN “One More Night”  
Six Organs Of Admittance “All Cats”        
William Withmore “Trona Summer”        
Alfredo Palacios “Respuesta Funeraria”         
Baden Powell “Tristeza e Solidao”  
       
Part 2Part 2Part 2Part 2    
Hüsker Dü “Eight Miles High” 
Mission of Burma “Secrets”  
Spacemen 3 “Take Me To The Other Side”  
Boris “My Machine”  
Essendon Airport “How Low Can You Go?”  
Khmer Folk and Pop Music Cambodian Pop! “Blue Basket” 
Dead Moon “Remember Me”  
Destroy All Monsters “Bored Bored”  
Abner Jay One Man Band “I'm So Depresse”  
Caetano Veloso “Araçá Azul”  
 

 
02. Biografia 
 
Armando Andrade Tudela (1975, Lima, Perú) viu i treballa a França. Després de 
graduar-se en la Pontifícia Universidad Católica (Lima), va estudiar també en The 
Royal College of Arts (Londres) i la Jan Van Eyck Akademie (Maastricht). Va ser 
membre fundador del col·lectiu d'artistes Espai La Culpable, amb seu a Lima, 
Perú. Ha participat en nombroses exposicions tant individuals com col·lectives. 
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[Armando Andrade Tudela Marcahuasi,  2009-2010, fotogrames de la 
pel·lícula] 
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03. Obres d'Armando Andrade Tudela a la Col·lecció MACBA 
 
Sense títol (1), 2008  
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27050 
 
Sense títol (2), 2008  
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27049 
 
Sense títol (dos marcs #2), 2010 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
del artista. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=28938 
 
 

 
04. Crèdits 
 
Selecció d'Armando Andrade Tudela. Produït per Raúl Hinojosa.  
 
 
 

05. Llicència 
 
2010. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfiques. 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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