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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 
sonor específic dissenyat per a la ràdio, FONS AUDIO, 
realitzat a partir de converses amb els artistes. 
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FONS AUDIO #4 
Jef Cornelis 
 
Jef Cornelis (1941) és un dels pioners en la investigació del llenguatge televisiu 
en relació amb el videoart, el documental, la lectura de la història des del 
present, així com de l'anàlsi del que significa fer una pel·lícula. Durant els més 
de 25 anys que va treballar per a la televisió pública belga VRT Jef Cornelis va 
dirigir una important quantitat de material fílmic que suposa un corpus de 
continguts visuals de gran rellevància per a la historia de l'art contemporani. A 
FONS AUDIO #4, Cornelis contextualitza algunes de les seves obres a la 
Col·lecció MACBA. 
 

01. Sumari 
 
Des de l’aparició del vídeo com a format artístic durant els anys seixanta la 
relació de l’art contemporani amb la televisió ha estat complexa. Molts dels 
primers artistes del vídeo veien en la televisió un espai amb característiques 
favorables per difondre els seus treballs. Es plantejava així la possibilitat de 
redefinir el llenguatge televisiu i, alhora, es percebia una opció gairebé utòpica 
com era la d’aconseguir una distribució més lliure del treball visual: la televisió 
arribava a totes les llars i era, per tant, un canal directe per dialogar amb la 
població des de l’art de la imatge en moviment. L’esperit crític de molts pioners 
del videoart trobava aliats en altres camps visuals, com el cinema o la pròpia 
televisió, on també s’estava experimentant amb les possibilitats de la imatge i la 
narració visual. 
 
Jef Cornelis treballa des de la televisió per redefinir el que significa la imatge en 
moviment i els seus formats. Gairebé com un paràsit dins la televisió belga, Jef 
Cornelis investiga, des de 1964 fins a 1998, els límits del que es pot fer i el que 
–suposadament– no es pot fer dins un món com és el televisiu. Ja a principis dels 
anys setanta, les cadenes televisives comencen tímidament a basar la seva 
programació i el tipus de llenguatge utilitzat principalment en les xifres 
d’audiència. De tota manera, Cornelis aconsegueix trobar escletxes des d’on 
proposar treballs visuals complexos, entenent la televisió com a cultura i no 
simplement com a entreteniment. Jef Cornelis produeix i filma una enorme 
quantitat de projectes de difícil catalogació: afegeix elements del documental, 
investiga la narració, aproxima realitat i ficció i experimenta amb els codis 
televisius. Els films per televisió de Cornelis es podrien considerar un assaig 
visual; s'escapa voluntàriament d’etiquetes que dirigeixen l’espectador a un tipus 
de consum particular i això l’allunya de l’estàndard televisiu. Segons Cornelis “la 
televisió és bàsicament burocràcia” i bona part del seu treball consistirà en 
navegar dins l’entramat televisiu per poder realitzar els films que ell vol fer i en 
moltes ocasions dóna la volta a encàrrecs de caràcter nacionalista per treballar 
d’una altra manera la història i el paisatge. 
 
La relació de Jef Cornelis amb l’art contemporani ha viscut diferents intensitats. 
L’any 1969 Cornelis va fundar juntament amb Kasper König l’espai alternatiu A 
379089 a Anvers, entès com a “anti-galeria” o “anti-museu”, on es va presentar 
l’obra de Carl André, Marcel Broodthaers o La Monte Young, entre d’altres. A 
379089 es va convertir en un referent per la definició d’espais artístics 
experimentals i és reconegut el seu paper com a impulsor de l’art conceptual. Es 
tractava d’una alternativa al museu de la ciutat, amb una programació 
internacional intensa i amb una quantitat d’activitats i propostes que es 
presentaven i realitzaven davant un públic també en gestació.  
 
Des de la televisió belga, Cornelis va fer molts programes culturals i entrevistes a 
artistes, actuant en moltes ocasions com a advocat del diable i qüestionant tot el 
que observava d’un context artístic sobre el que tenia un coneixement extens. 
Després de realitzar Documenta 5 (1972) es va allunyar durant una dècada del 
món de l’art ja que per a ell, la Documenta de 1972, comissariada per Harald 
Szeemann, era “el principi de la comercialització”. “Es tracta d’un film molt 
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[Jef Cornelis Documenta 4, 1968] 
 

 
[Jef Cornelis Documenta 5, 1972] 

 

 
[Jef Cornelis Documenta 5, 1972] 
 

 

 
crític. És més sobre poder que sobre art”. Jef Cornelis visita la Documenta 5 
durant cinc dies acompanyat d’un personatge desconnectat del món de l’art, un 
professor i filòsof que servirà de sparring per aconseguir allunyar els artistes i 
participants de la Documenta del discurs habitual i les paraules buides. El film 
sobre la Documenta 5 és un molt bon exemple dels plantejaments i la forma de 
treballar de Jef Cornelis. Amb la voluntat d’arribar més enllà, amb esperit crític i 
percepció analítica, experimenta amb els formats i amplia el camp de treball de 
la televisió. 
 
 

02. Biografia 
 
Jef Cornelis (1941) ha dirigit i produït pel·lícules sobre arquitectura, art, teatre i 
literatura durant més de 25 anys, temps en què va treballar a la televisió pública 
belga VRT. Cornelis és per a tots aquells interessats en l’art, el videoart, els 
mitjans, la televisió, el cinema documental, la història moderna i demés, un 
pioner en la recerca de noves fórmules de creació i comunicació. 
 
 

03. Obres de Jef Cornelis a la Col·lecció MACBA 
 
Martial Raysse, 1967        
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona.  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26933 
 
Documenta 4, 1968   
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26934 
 
James Lee Byars, Antwerpen 18 april - 7 mei 1969, 1969     
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona.                      
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26928 
 
James Lee Byars: World Question Center, 1969    
Col·lecció MACBA          
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=24156 
 
Marcel Broodthaers, 1969    
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona.                 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26929 
 
Marcel Broodthaers. Musée d'art du XVIIe siècle, 1969        
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona.           
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=28052 
 
Daniel Buren (Palais Royal), 1971         
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26930 
 
Sonsbeek Buiten de Perken, 1971                       
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26932 
 
Documenta 5, 1972    
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona.        
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26935             
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[Jef Cornelis Daniel Buren (Palais Royal), 1971] 
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Richard Hamilton, 15 mei - 28 juni 1970, 1973            
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona.  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26931 
 
De langste dag-deel, 1986 
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=28053 
 
 

04. Enllaços relacionats 
 
Informació biogràfica, bibliografia, entrevistes i filmografia.  
http://jefcornelis.janvaneyck.nl/ 
 
Enrevistes amb Jef Cornelis. 
http://jefcornelis.janvaneyck.nl/interviews.php 
 
Informació bibliogràfica sobre Jef Cornelis. El centre per la imatge Argos, ubicat a 
Brussel·les, té a la seva col·lecció molts dels treballs fílmics de Jef Cornelis. 
http://www.argosarts.org/media-
library/agent/85c872c4282c4c03a32ee1ee26716671 
 
Referència al llibre publicat per Argos Editions sobre l’obra de Jef Cornelis. 
http://www.argosarts.org/clandestine-work-jef-cornelis 
 
Perfil d’exposicions de Jef Cornelis a Artfacts. 
http://www.artfacts.net/es/artista/jef-cornelis-44545/perfil.html 
 
Article publicat a Tate Papers on s’analitza el treball de Jef Cornelis en relació 
amb Daniel Buren, així com la percepció social que es té de l’art contemporani.  
http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/09autumn/brams.shtm 
 
Informació relativa a una exposició de la col·lecció de Herman i Nicole Daled, els 
quals van participar econòmicament en la creació de l’espai artístic A 379089. 
http://www.absolutearts.com/artsnews/2010/04/02/publish/2348909939.html 
 
Entrevista amb Jef Cornelis en què a més de parlar sobre els seus treballs fílmics, 
explica el tipus de treball artístic realitzat a A 379089. 
http://jefcornelis.janvaneyck.nl/interview_03.php 
 
Informació relativa a A 379089.  
http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/09autumn/morris.shtm 
  
 

05. Crèdits 
 
Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Pérez. Veus: Lucrecia Pérez i Roc Jiménez 
de Cisneros. Documentació: André Chêdas i Martí Manen. 
 
 

06. 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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