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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. 
 
 
Continguts del PDF: 
 
01. Sumari 
02. Obres d'Ibon Aranberri a la Col·lecció MACBA 
03. Enllaços relacionats 
04. Crèdits 
05. Llicència 
 
 
 
Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Dalt. Documentació i 
entrevista: Dolores Acebal. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

FONS AUDIO #10 
Ibon Aranberri 
 
L'obra d'Ibon Aranberri (Itziar-Deba, Guipúscoa, 1969) analitza les relacions 
entre la natura i la cultura, i posa de manifest els abusos ideològics que els 
poders de torn exerceixen sobre el territori. Els seus vídeos, accions i documents 
acaben cristal·litzant en instal·lacions heterogènies a mig camí entre l'arxiu, el 
registre documental i les intervencions de land art. A FONS AUDIO #10 Aranberri 
ens parla de l'obra (Ir. T. nº 513) zuloa. Extended Repertory (2003-2007), que 
forma part de la Col·lecció MACBA.   
 
 

01. Sumari 
 
Generacionalment podem situar Ibon Aranberri al context social, polític i cultural 
del País Basc dels anys vuitanta. Al costat d'artistes com Jon Mikel Euba, Iñaki 
Garmendia, Asier Mendizabal, Begoña Muñoz, Itziar Okariz, Sergio Prego i Xabier 
Salaberria, Aranberri pertany a una generació que arrenca sota l'aixopluc 
d'institucions com Arteleku i Consonni; que beu de fonts contraculturals com el 
cinema underground o el rock radical –amb el seu particular desplegament 
estètic de pòsters, murals, fanzines i pamflets–, i que es relaciona dialècticament 
amb figures emblemàtiques de la modernitat artística basca com ara Eduardo 
Chillida i Jorge Oteiza. Però més enllà d'aquesta connexió geogràfica i 
generacional, i dels llaços personals que s'han establert entre molts d'ells –i que 
els duu a intercanviar inquietuds estètiques i intel·lectuals–, la veritat és que les 
seves trajectòries discorren per rumbs molt variats.   
 
La investigació i el procés són factors fonamentals en l'obra d'Aranberri. Els seus 
projectes es troben a mig camí entre l'arxiu, el registre documental i les 
intervencions de land art. Aranberri reflexiona sobre els usos i els abusos que des 
del poder s'imposen en l'entorn natural i el paisatge, desemmascarant així les 
ideologies que es projecten sobre aquests. Les seves investigacions es formalitzen 
en instal·lacions compostes per una gran varietat de formats –vídeo, fotografia, 
documentació, mapes, dibuixos, mobiliari– que donen lloc a una enigmàtica 
síntesi entre narrativitat documental i abstracció escultòrica. Aranberri 
descontextualiza els símbols i les icones de la nostra cultura per a retornar-nos-
les carregades de nous significats. El seu és un exercici de re-significació que fa 
servir mecanismes d'alteració semàntica més propis de la lingüística que de les 
arts visuals.   
 
It.T. nº 513 zuloa. Extended Repertory és una obra en procés. L'any 2003 
Aranberri va dur a terme una acció a la cova prehistòrica d'Iritegi (Oñati, 
Guipúscoa) consistent en tapiar el seu accés amb una estructura metàl·lica negra 
que deixava únicament una petita obertura perquè la colònia de rat-penats que hi 
viu pogués entrar i sortir. "El tancament de la meva cova no afecta la natura, sinó 
la consciència humana [...]. Encara que sembli violent, no ho és pas. Només 
afecta la nostra imatge del sagrat. Té una funció simbòlica" ha manifestat 
l'artista.1 Poc després Aranberri va organitzar una visita de grup al lloc, que ell 
mateix va enregistrar en vídeo. I des de llavors ha anat reunint documentació 
científica, històrica, arqueològica i fotogràfica d'aquest enclavament. Tots 
aquests elements formen part d'una instal·lació eclèctica que s'actualitza i 
redefineix en cadascuna de les seves presentacions.   
 
Ibon Aranberri ha participat des de 1994 en nombroses exposicions col·lectives 
entre les quals destaquen Chacun à son goût al Gugenheim Bilbao (2007-2008), 
The Routines of Resistance a la Standard Gallery d'Oslo (2007) o Be what you 
want but stay where you are al Witte de With de Rotterdam (2005). A més, la 
seva obra ha estat presentada a la 16 Bienal de Sydney (2008), a la Documenta 
12 de Kassel (2007), i a la Manifesta 4 de Frankfurt (2002). De les seves 
exposicions individuals destaquen les més recents: Organigrama, a la Fundació 
Antoni Tàpies de Barcelona (2011); Gramática de meseta, a l'abadia de Santo  
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[Ibon Aranberri durant el muntatge de (Ir. T. nº 513) zuloa. Extended Repertory  
per a l'exposició Volum! Obres de les col·leccions de la Fundació "la Caixa" i 
del MACBA, 2011] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domingo de Silos de Burgos, part del cicle expositiu organitzat pel Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2010), i Disorder, al Kunstveiren de 
Frankfurt (2008).   
 
1 Ibon Aranberri entrevistat per Catalina Serra: "La década de Ibon Aranberri", El País (28 de 
gener de 2011). 

 

 

02. Obres d'Ibon Aranberri a la Col·lecció MACBA 
 
(Ir. T. nº 513) zuloa. Extended Repertory, 2003-2007 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Col·lecció 
Fundación Repsol 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=22963 
 
(Ir. T. nº 513) zuloa, 2007 
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
=22963 

 

 

03. Enllaços relacionats 
 

Ibon Aranberri. Organigrama, exposició a la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 
(2011) 
http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique1021 
 
Ibon Aranberri entrevistat per Catalina Serra: "La década de Ibon Aranberri", El 
País (28 de gener de 2011) 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/decada/Ibon/Aranberri/elpepicul/2011012
8elpepicul_3/Tes 
 
Ibon Aranberri. Gramática de meseta, exposició a l'abadia de Santo Domingo de 
Silos de Burgos, part del cicle expositiu organitzat pel Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (2010) 
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/2010/ibon-aranberri.html 
 
Conversa entre Ibon Aranberri i Nuria Enguita Mayo, UNIA (2009) 
http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=610&Itemid=45 
 
Ibon Aranberri – Integration, exposició a la Kunsthalle de Basilea (2007) 
http://www.kunsthallebasel.ch/exhibitions/archive/62 
 
Ibon Aranberri al Museu Guggenheim Bilbao 
http://www.guggenheim-
bilbao.es/secciones/la_coleccion/nombre_obra_ficha_tecnica.php?idioma=es&id_o
bra=128 

 

 

04. Crèdits 
 
Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Dalt. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de 
Cisneros. Documentació i entrevista: Dolores Acebal. 
 
 

05. Llicència 
 

2011. 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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