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FONS ÀUDIO #17 
Judith Barry 
 
Les instal·lacions de Judith Barry són una cruïlla de disciplines (arquitectura, 
escultura, cinema, vídeo, performance) forjada als anys setanta com a fruit de 
l’arribada de les teories de la postmodernitat al món de l’art. Bona part del treball 
de Barry, molt vinculat al feminisme, tracta qüestions al voltant de la identitat de 
gènere i de la relació del subjecte amb l’entorn urbà. FONS ÀUDIO #17 agafa les 
obres Echo (1986) i In the Shadow of the City... Vam p r y (1985) com a punt de 
partida per repassar algunes de les constants de la seva producció. 
 
 

01. Sumari 
 
Formada a la dècada dels setanta a UC Berkeley, en un context acadèmic 
impulsat pel clima de canvi dels seixanta, on confluien l’estructuralisme, la 
psicoanàlisi, la semiòtica i la teoria dels mitjans, Judith Barry (Columbus, 1954), 
va desenvolupar una pràctica artística estretament vinculada a la recerca. En les 
seves peces, amb arrels a la performance i múltiples lligams a d’altres 
disciplines, però presentades principalment en format d’instal·lació, la teoria 
comparteix protagonisme amb la forma, que sovint parteix d'una estratègia 
acumulativa. És a través d'aquests jocs de superposició d’idees i d’imatges, que 
Barry escenifica espais ambivalents que fan evidents les tensions entre la fredor 
conceptual i l’impuls sensual. Malgrat la manca de continuïtat formal que ella 
mateixa admet, no és difícil entendre la producció de Barry com un tot, com una 
evolució coherent, gràcies a la presència de determinats conceptes recurrents 
com ara el tractament de l'espai (urbà, arquitectònic, personal), o l’ús de 
l’arquitectura com a metàfora, que articulen bona part de la seva trajectòria.  
 
En una mena d’extensió del pensament d’Henri Lefebvre sobre la producció 
social de l'espai, Barry utilitza amb freqüència l’arquitectura com a vehicle per a 
fer visibles convencions de caire polític, econòmic o de gènere. D’aquesta 
manera, trames de relacions socials complexes i difícils de representar esdevenen 
estructures macrofísiques amb les quals l’espectador es pot relacionar de manera 
gairebé intuïtiva. Sovint, en aquest procés de reificació, el cinema és una peça 
clau: Barry s’aprofita del caràcter gairebé universal del setè art i de la familiaritat 
del seu llenguatge per a transmetre idees, evocar sensacions i creuar els records i 
el bagatge de l'espectador amb els estímuls visuals i sonors de la peça. Echo 
(1986) i In the Shadow of the City... Vam p r y (1985), les dues obres de Barry a 
la Col·lecció MACBA, són de fet bons exemples d’una superposició de materials 
audiovisuals que potencia la multiplicitat de lectures comú a totes les seves 
instal·lacions. Les composicions no linials de Barry conviden al constant canvi de 
punt de vista, i l’espectador es veu pràcticament empès a una anàlisi crítica, a 
fer-se preguntes sobre la seva pròpia posició davant de l’obra i sobre el seu 
substrat conceptual i narratiu. En aquesta densa boira d’analogies, iconografia 
popular, cultura cinematogràfica i elements formals manllevats de la publicitat, 
Barry construeix estructures multiestables: jocs de perspectiva no visual si no 
més aviat ideològica, on gairebé res és el que sembla, i on la col·lisió d’imatges, 
sons, signes i símbols és sempre susceptible de ser reinterpretada des d'un altre 
punt de vista. 
 
 

02. Escaleta del programa 
 
00:20 Echo  
03:40 Instal·lacions performatives  
05:49 Els mites com a font  
07:14 Sobre l'espai i l'arquitectura  
11:47 Art i política  
17:32 In the Shadow of the City  
19:32 El vampir…  
21:50 La banda sonora i el significat  
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[Judith Barry In the Shadow of the City... Vamp r y, 1985] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03. Obres de Judith Barry a la Col·lecció MACBA 
 
In the Shadow of the City... Vam p r y, 1985  
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/in-the-shadow-of-the-city-vam-p-r-y-3640 
 
Echo, 1986  
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Donació de l’artista 
www.macba.cat/ca/echo-4420 
 
 

04. Enllaços relacionats 
 
Informació general  
www.rosamundfelsen.com/barry/index.php  
 
Xerrada de Judith Barry  
video.mit.edu/watch/judith-barry-artist-talk-4163 
 
Documentació sobre l’obra MATRIX 127 
ebookbrowse.com/gdoc.php?id=353664517&url=5a7fba6d7e4c60a63595986a
726da35a  
 
“Imagination, Dead Imagine”: article de Judith Barry 
www.yorku.ca/caitlin/futurecinemas/resources/coursepack/imagination.pdf  
 
“Media and me”: article de Barry per al projecte Esteu preparats per a la televisió 
del MACBA 
www.macba.cat/uploads/TWM/TV_Barry_eng.pdf  
 
 

05. Crèdits 
 
Produït per Roc Jiménez de Cisneros. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de 
Cisneros. Entrevista i documentació: Roc Jiménez de Cisneros. Enregistrat amb 
un micro Beyerdynamic MC 930 i editat amb Sound Studio de Felt Tip Inc. 
 
 

06. Llicència 
 
2012. Aquest podcast està llicenciat sota Creative Commons Reconeixement-
NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0).  
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