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Al principi de la seva carrera artística, Iveković Fgura com 
a protagonista de la seva obra, que té la intenció d’apropar-se 
a la situació de les dones del seu temps i societat. El treball 
d’aquesta primera època posa l’accent en el discurs sociopolí-
tic, la política de les imatges de dones, sobretot per mitjà de 
dues institucions especialistes en la política visual: la premsa 
i la televisió. Iveković analitza com els mitjans construeixen 
la identitat i pretén revelar com les rutines en la nostra vida 
diària estan afectades per la moda, la publicitat i la cultura 
dels famosos.
 A l’obra Double Life, integrada per 62 parells de fotograFes, 
juxtaposa una imatge d’un anunci o de la indústria del 
glamur amb una foto personal i mostra similituds sorprenents 
entre les dues. La lectura que emergeix d’aquesta obra 
proporciona una qualitat al·legòrica tant a la imatge pública 
com a la privada. La foto personal sembla que s’adapti als 
codis socials i les convencions de la vida quotidiana que ens 
transmeten els mitjans.1 També ha utilitzat reportatges 
periodístics de successos o notícies sobre dones desaparegudes, 
com a l’obra The Black File. Aquesta obra, presentada com  
si fos un Ftxer policial, confronta avisos sobre dones desapa-
regudes que inclouen foto, nom i descripció de la dona amb 
imatges eròtiques de nenes, on el peu de foto només mostra el 
nom i l’edat. 
 A més d’explorar l’estructura i les implicacions dels mitjans, 
en moltes de les seves performances Iveković examina les 
estructures teatrals del món de l’art, anàlisi que desemboca en 
una crítica institucional. Més tard, als anys noranta, la seva 
obra tracta principalment del col·lapse dels règims socialistes  
i de les conseqüències de l’extensió il·limitada del capitalisme 
i l’economia de mercat sobre les condicions de vida dels 
ciutadans, particularment de les dones. En les dues últimes 
dècades, la seva obra es carrega de més sentit polític activista, 
tot i que ella mateixa es retira a un segon pla i apareix cada 
vegada menys a les seves performances i imatges. 

1	 Silvia	Eiblmayr:	«Personal	Cuts»	a	Sanja Iveković .	Viena,	Àustria:		 	
	 Galerie im Taxispalais,	2001.	

Sanja Iveković 
Double Life, 1975

Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
Foto	de	Mario	Kristofic.	©	Sanja	Iveković ,	2009.

Sanja Iveković (Zagreb, Croàcia, 1949) va estudiar a l’Acadè-

mia de Belles Arts de Zagreb entre 1968 i 1971. La seva 

producció artística comprèn una gran varietat expressiva, des 

de la fotografia i la performance fins al vídeo i la instal·lació. 

És professora del Centre d’Estudis Femenins de Zagreb des 

del 1994 i, des de finals dels anys vuitanta, fundadora i 

membre de nombroses organitzacions no governamentals de 

Croàcia, com ara Elektra, Centre d’Art de Dones i B.a.B.e., 

aquest últim, un grup que reivindica els drets de la dona. 
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León Ferrari està considerat un dels principals representants 
del conceptualisme argentí. Va rebre el Lleó d’Or de la Biennal 
de Venècia el 2007. De formació autodidacta, va començar 
la seva carrera artística a partir del 1955 amb una sèrie d’escul-
tures en ceràmica, Flferro i vares de fusta, entre altres mate-
rials. Als anys seixanta la seva producció destaca per un 
graFsme illegible i obres en què la paraula escrita organitza el 
pla visual; escriptures que són primer dibuixos i després textos. 
 També és en aquesta època que les seves obres adquireixen 
un marcat component polític, com en el representatiu 
muntatge objectual La civilización occidental y cristiana del 
1965 (durant els primers bombardejos nord-americans  
a Vietnam), en el qual, suspès en posició vertical, apareix un 
crist cruciFcat sobre un bombarder nord-americà. Amb  
l’ús d’una gran quantitat de tècniques i suports, amb predomini 
dels muntatges de fotograFes i textos, Ferrari explora la  
relació entre la violència i la religió. La literalitat a la qual molt 
sovint recorre Ferrari (a vegades arriba a utilitzar retalls de 
L’Osservatore Romano, el diari oFcial del Vaticà) ha provocat 
amb freqüència escàndols de gran repercussió política i refús 
per part de moviments catòlics.1

 L’any 1976 comença a retallar articles de diaris que infor- 
men sobre els primer cadàvers que apareixien després del  
cop militar a diverses zones de Buenos Aires i al llarg de la riba 
del Riu de la Plata. Aquests testimonis, reunits en un llibre, 
invaliden la frase «nosaltres no ho sabíem» amb què un 
segment dels ciutadans justiFcava el seu desconeixement de la 
violència amb la qual la junta militar va governar el país del 
1976 al 1983. Ferrari organitza aquests retalls de diari de forma 
més o menys cronològica Fns que ha d’abandonar el país 
per raons polítiques.  S’exilia a São Paulo (Brasil), on reprèn 
l’escultura i experimenta amb noves tècniques com ara 
les fotocòpies, les còpies heliogràFques i les microFtxes. Entre 
els anys 1980 i 1982 crea una sèrie d’obres sobre polièster 
que reprodueix en còpies heliogràFques. En diu «arquitectures 
de la follia», i hi utilitza imatges de Letraset per a arquitectura 
alhora que distorsiona les seves regles bàsiques. En aquests 
plans crea organitzacions espacials contradictòries i con- 
nexions entre llocs i funcions absurdes, no exemptes d’humor 
i d’ironia. En algunes obres substitueix les Fgures diminutes 
per cotxes en impressionants vistes d’autopistes amb eleva-
cions, nusos i interseccions impossibles. Amb aquestes obres 
Ferrari explora les formes de control de la societat contempo-
rània, inspirant-se probablement en la velocitat i multituds de 
São Paulo, una de les ciutats més grans del món.

1	 «No	és	art	antireligiós,	sinó	art	que	està	en	contra	de	la	repressió	i	la		
	 tortura,	ja	sigui	de	caràcter	religiós	o	no»	va	aclarir	l’artista.	«Vaig		 	
	 tractar	l’aspecte	religiós	en	les	il·lustracions	que	vaig	fer	per	a	una		 	
	 edició	de	Nunca Más,	particularment	contra	Videla,	però	estava	parlant		
	 contra	el	poder	de	la	mateixa	manera	que	parlo	contra	l’antisemitisme,		
	 o	contra	la	criminalització	de	l’avortament.	No	és	un	problema	amb	la		
	 religió,	sinó	un	problema	amb	la	intolerància	i	la	violència»,	citat	en		
	 Luis	Felipe	Noé:	«Una	visita	con	León	Ferrari»	a	León	Ferrari:		 	
	 Retrospectiva	Obras	1954–2004.	Andrea	Giunta	(ed.)	Centro	Cultural		
	 Recoleta,	Pinacoteca,	São	Paulo,	Brasil,	2006,	p.	382.

León Ferrari 
Nosotros no sabíamos, 1976 (2008)

Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Donació	de	l’artista.	©	León	Ferrari,	2009.

León Ferrari (Buenos Aires, Argentina, 1920) va estudiar 

Enginyeria a la Universidad de Buenos Aires i, després de 

graduar-se l’any 1947, va treballar amb el seu pare, arquitecte, 

pintor i fotògraf italià que va emigrar a l’Argentina el 1915. 

Ha presentat nombroses exposicions individuals, entre les 

quals destaquen les de la galeria Ruth Benzacar (Buenos 

Aires), Drawing Center (Nova York), Museo de Arte Moderno 

(Buenos Aires), Centro Recoleta (Buenos Aires) i Museu de 

Arte Moderna de São Paulo. Entre abril i juny del 2009 la 

seva obra ha estat objecte d’una exposició al MoMA (Nova 

York) titulada Tangled Alphabets: León Ferrari and Mira 

Schendel.
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Ignasi Aballí 
Desaparicions II (1 de 24), 2005

Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
©	Ignasi	Aballí,	2009.

Ignasi Aballí  (Barcelona, 1958) va estudiar Belles Arts a 

Barcelona i es va llicenciar el 1981. La seva obra s’ha exposat 

a centres com ara el Drawing Center (Nova York), Le Prin-

temps de Septembre (Tolosa) i la Biennal de Venècia del 

2007. Aballí  també ha exposat al Museu Serralves (Porto), 

Ikon Gallery (Birmingham) i ZKM (Karlsruhe, Alemanya). 

de Georges Perec, encara que molt pocs dels seus llibres van 
ser portats al cinema. L’espectador té la sensació de recordar 
algunes d’aquestes pel·lícules, però potser simplement s’ho 
imagina. Un cartell de pel·lícula, després d’haver fet la funció 
d’anunciar, no és altra cosa que un vestigi objectiu, material, 
de l’existència del Flm. Però un pòster de cinema també 
signiFca alguna cosa de la nostra història personal, de la nostra 
relació emocional amb el cinema i amb algunes pel·lícules. 
El seu rastre subjectiu ens fa recordar certs aspectes, Fns i tot 
parts, de l’argument. En mirar aquests pòsters, de sobte, 
prenem consciència que estem imaginant els nostres propis 
arguments i les imatges, text i disseny ens suggereixen possi- 
bilitats. Desaparicions II fabrica un rastre tangible de Flms 
que mai no han estat realitzats, i els dóna existència per mitjà 
de l’espectador que, dins seu, comença a crear les pel·lícules. 
 Totes les imatges dels pòsters han estat extretes d’obres 
artístiques d’Aballí. Així ho explica l’artista: «En el cas de 
Georges Perec, vaig construir una Fcció que em va permetre 
relacionar la meva obra amb la seva i generar un híbrid, 
que és quelcom directament construït per mi, però incorporant 
els aspectes reals que vaig trobar durant la fase prèvia de 
documentació».2 
 L’absència no és només evident a la novel·la La Disparition, 
sinó que també ho és a l’obra d’Aballí; miralls suprimits 
amb líquid corrector, fotograFes de la marca que deixen els 
quadres després de ser despenjats. També les imatges, obertes 
a la interpretació, al·ludeixen a desaparicions (un llibre en 
blanc, un cartell caigut), pel·lícules mai fetes (una pantalla en 
blanc, rotlles de pel·lícula), espais buits, correccions o classiF-
cacions. Els pòsters d’Ignasi Aballí no fan referència a pel- 
lícules sinó a la seva absència, a la seva desaparició. 
 En la seva obra sovint compta amb elements de la realitat, 
com ara inventaris i llistes de retalls de diaris amb xifres sobre 
els mateixos temes (diners, llibres, música, desapareguts, 
morts, etc.), però trets de context. Aballí va començar la seva 
carrera artística pintant. Més tard va començar a utilitzar 
elements conceptuals en què la idea era cada vegada era més 
important i la pintura menys, Fns al punt que a principis dels 
anys noranta produïa obres fetes amb la llum del sol. La 
llum dibuixava, pintava sobre els suports. Com va comentar: 
«Vaig començar a pensar que com menys coses hi hagi per 
veure en una obra, més gran és el desig de veure-n’hi».3

1	 La	‹e›	és	l’única	vocal	de	‹Perec›,	un	cognom	centreeuropeu		 	
	 originalment	escrit	en	jiddisch,	idioma	que	només	s’escriu	amb		 	
	 consonants,	com	l’hebreu.	El	tema	de	La Disparition	és	la	desaparició		
	 dels	jueus	i	d’un	idioma	que	va	arribar	a	ser	parlat	per	10	milions	de		
	 persones,	així	com	la	desaparició	de	la	pròpia	família	de	Perec	(la	seva		
	 mare	va	morir	durant	l’holocaust,	probablement	a	Auschwitz).		 	
	 L’omissió	de	la	vocal	‹e›	seria	compensada	més	tard	amb	la	novel·la	
	 Les Revenentes,	que	està	escrita	només	amb	aquesta	vocal.
2	 A	«Dan	Cameron	entrevista	Ignasi	Aballí»,	dins	d’Ignasi Aballí, 0–24 h.		
	 macba,	Ikon	Gallery,	Museo	Serralves,	2005.	
3	 A	«Dan	Cameron	entrevista	Ignasi	Aballí»,	dins	d’Ignasi Aballí, 0–24 h.		
	 macba,	Ikon	Gallery,	Museo	Serralves,	2005.	

L’obra d’Ignasi Aballí Desaparicions consta de 24 pòsters de 
pel·lícules i l’espectador la pot fullejar com si fos un gran 
llibre. L’única semblança que aquests pòsters tenen entre si a 
primera vista és que tots són de pel·lícules amb guió de 
l’escriptor i cineasta francès Georges Perec. (Aballí se centra 
en l’aspecte menys conegut de l’obra de Perec, els seus guions 
cinematogràFcs.) El títol de l’obra fa referència a la novel·la 
més famosa de Perec, La Disparition. Perec la va escriure l’any 
1969 sense utilitzar ni una sola vegada, en més de 300 pàgines, 
la vocal ‹e›,1 la més freqüent en francès. Incitats pel títol, 
busquem el pòster de la pel·lícula La Disparition però ens 
esforcem en va. De fet, els pòsters representen pel·lícules que 
mai no es van fer. Tots tenen el títol d’alguna novel·la  
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M.I.T. Project es va presentar per primera vegada l’any 1990, 
poc després de l’obra Computer Project, per a la qual havia 
creat per ordinador un complex pla bidimensional d’una 
ciutat imaginària. M.I.T. Project és, però, tridimensional,  
i permet que l’espectador es desplaci pel seu interior. L’espai, 
dividit en cinc compartiments interconnectats, està integrat 
per ideogrames ordenats formalment, però indeterminats 
quant a signiFcat. És un món deshabitat en què els diferents 
àmbits de percepció, des de les coses tangibles a les intangibles, 
són representats per colors. La zona verda fa referència 
a l’àmbit dels elements, allò material. La zona blava representa 
allò quotidià, la ciutat, l’ordre diari de les persones i accions. 
El rectangle groc, al mig, equival a les arts i les ciències. L’espai 
negre representa el llenguatge. Un semicercle amb parets 
vermelles representa l’àmbit subjectiu, el signiFcat pur. De 
caràcter obert, l’obra és al mateix temps senyal i invenció, 
realitat i imaginació, lògica i utopia. 
 A mitjans dels anys setanta, Mullican va començar a estudiar 
la inGuència dels signes en la transmissió d’informació i  
va crear una sèrie de dibuixos en què una única Fgura, que va 
denominar Glen, es redueix al seu grau mínim de represen-
tació. A la mateixa època es va iniciar en les performances sota 
hipnosi, un element que tindria un paper essencial en la seva 
producció artística i per mitjà del qual investiga la naturalesa 
del comportament humà, la seva identitat i la relació entre 
l’inconscient i la creativitat. Les seves cosmologies, en canvi, són 
construccions metafòriques o models amb què representa el 
món segons el seu punt de vista subjectiu, a través de les quals 
intenta donar-li estructura i ordre. En aquestes obres, 
l’artista utilitza un llenguatge propi en què els objectes són,  
a més, idees, i els signes són instruments a partir dels quals es 
construeixen nous signiFcats; així qüestiona les relacions 
entre imatge, signiFcat i realitat.

Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Foto	de	Tom	Haartsen.	©	Matt	Mullican,	2009.

Matt Mullican (Santa Monica, Estats Units, 1951) va estudiar 

al California Institute of the Arts, a Valencia (Estats Units), 

i compta amb un ampli registre que comprèn des de les 

tècniques més artesanals fins a les tecnologies més sofistica-

des. En la seva obra, de complexitat peculiar, investiga els 

sistemes de coneixement, els símbols, els signes i el llenguatge, 

tot reflectint la fascinació que l’artista sent per la relació 

entre la percepció i la representació. 

Matt Mullican
M.I.T. Project, 1990–2009
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Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
©	KP	Brehmer	Nachlass,	2009.

KP Brehmer
Sense títol, 2000

KP Brehmer va formar part del grup Kapitalistischer Realis-
mus (Realisme Capitalista), fundat a Düsseldorf l’any 1963 i 
que és considerat la resposta alemanya als moviments artístics 
pop dels Estats Units i Anglaterra. El grup estava compromès 
amb qüestions socials i polítiques, i incorporava motius quoti- 
dians en les seves obres per expressar una actitud crítica 
envers la societat de consum. Entre els seus integrants hi havia 
Gerhard Richter, Konrad Lueg, Karl Horst Hödicke, Wolf 
Vostell i Sigmar Polke. Brehmer va ser un dels artistes més 
polititzats del grup i, a partir del 1964, les seves conviccions 
polítiques d’esquerres van trobar una expressió directa quan 
es va desfer del seu nom, Klaus Peter, i es va fer dir per les seves 
inicials, KP. Les lletres al·ludien a les sigles del partit comunista 
(Kommunistische Partei), que havia estat prohibit oFcialment 
l’any 1956. Durant aquesta època, les seves obres critiquen la 
societat de consum i les seves estructures de poder legitimades 
pels mitjans de comunicació de massa, els mecanismes de 
manipulació dels quals Brehmer pretenia revelar. La preferèn-
cia de Brehmer per la impressió i els processos fotomecànics 
va constituir un apropament a la democratització de l’art, amb 
els seus efectes barroers i poc polits que simulaven les fonts 
dels mitjans de comunicació d’on obtenia les imatges. Va seguir 
una actitud antielitista, pròpia del pop, i va treballar primor-
dialment amb impressores comercials, i això va fer que moltes 
de les seves obres fossin impreses en edicions de mida 
comercial amb una tirada de Fns a 30.000 còpies. 
 Un dels principals canvis socials dels anys seixanta va ser 
el dràstic alliberament de la sexualitat. Les actituds més obertes 
cap a la sexualitat van permetre una major tolerància cap a 
les imatges eròtiques i el sexe va ser utilitzat de forma massiva 
pels publicistes amb la Fnalitat de vendre objectes de consum. 
Brehmer va investigar en moltes de les seves obres el tracta-
ment de les dones per part de la publicitat, usades com a 
accessori estilístic. En molts fotomuntatges i collages desta-
quen imatges de dones sensuals, extretes de diaris i revistes, 
que critiquen l’ús que en feia la publicitat, així com el seu 
component eròtic de Fns lucratius. Sovint, l’artista juxtaposa 
aquestes imatges a d’altres de guerres i d’escenes que donen 
testimoni dels excessos del capitalisme.
 Amb la seva sèrie Aufsteller va ser pioner en la creació del 
gravat objecte tridimensional, que no requereix suport per 
ser exposat i que imita els formats de prestatgeries comercials 
o pancartes publicitàries. L’any 1967 va crear Das Gefühl 
zwischen Fingerkuppen (‘La sensació entre el palpís dels dits’). 
L’obra, impresa en vius colors pop, exagera la intenció eròtica 
dels anuncis amb l’adhesió d’uns paquets de llavors amb 
fotograFes de vegetals de formes fàl·liques, i satiritza així el 
concepte de la dona com a producte comercial. Al mateix 
temps, redueix el paisatge, un dels temes claus de la història 
de l’art, al seu component comercial. 

KP Brehmer (Berlín, Alemanya, 1938–Hamburg, Alemanya, 

1998) va estudiar a l’Acadèmia d’Art de Düsseldorf i l’any 

1963 va formar part de l’estudi de Stanley William Hayter. 

Va ser professor de la Hochschule für Bildende Künste 

d’Hamburg a partir del 1971, amb una estància com a docent 

convidat a l’Acadèmia d’Art de Hangzhou (Xina) els anys 

1987 i 1988. 
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A principis dels anys cinquanta, Tàpies opta per una línia 
informalista, abstracta, basada en les investigacions sobre la 
matèria pictòrica com a mitjà expressiu artístic. Posa la 
matèria per davant de la forma i utilitza nous materials artís- 
tics com ara la sorra, la pols de marbre i les terres de colors. 
Aquestes obres, anomenades pintures matèriques, estan 
fortament inGuïdes pels estudis cientíFcs sobre els elements 
constitutius de la matèria, els àtoms i les partícules subatò-
miques. Tàpies va comprendre que aquests estudis, sobretot 
els de l’àmbit de la física, obligaven a «canviar la nostra 
concepció del món». Deia: «I, naturalment, per un artista  
o escriptor que vulgui aprofundir en el coneixement de la 
realitat, és imprescindible tenir en compte aquests avenços de 
la ciència». A més d’afegir materials no habituals, als anys 
cinquanta Tàpies comença a utilitzar unes capes de pintura 
molt gruixudes, amb raspadures, incisions i superfícies 
erosionades, radicalment diferents de l’art que s’estava fent  
a Espanya en aquella època. «Aquell gust per matèries especí- 
Fques, diferents de les habituals, també es devia a una 
oposició a l’art oFcial d’aquell moment, la pintura que sortia 
de les acadèmies o el postimpressionisme, que era el que 
estava de moda llavors a la meva ciutat. Òbviament, aquell 
tipus d’art em produïa una espècie de repugnància que  
jo expressava amb l’ús de materials irregulars»,1 va explicar 
l’artista. A més, Tàpies s’interessava per la FlosoFa oriental 
i la seva incidència en la realitat material, en la identitat entre 
naturalesa i home. Totes aquestes inGuències, així com les 
seves aFnitats surrealistes anteriors, conGueixen en aquestes 
obres, susceptibles de múltiples interpretacions. En aquests 
treballs el més important no és la qualitat de la textura ni 
el color, sinó la forma que adquireixen la matèria i els signes 
impresos.
 Tàpies va fer els primers passos artístics durant una llarga 
convalescència. Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona 
però aviat va abandonar aquests estudis per dedicar-se a la 
seva passió pel dibuix i la pintura. La seva formació pictòrica 
va ser essencialment autodidacta. Durant els anys quaranta, 
Tàpies es va decantar per un surrealisme personal i, de la mà 
d’altres joves artistes i intel·lectuals catalans, va fundar un 
grup al voltant de la revista Dau al Set. Max Ernst, Joan Miró  
i Paul Klee són referents signiFcatius d’aquesta primera etapa, 
i alguns dels motius de caràcter màgic i oníric que Tàpies 
incorpora a les seves primeres obres seguiran presents en la 
seva producció posterior. Així, els espais misteriosos, envaïts 
per caixes i portes, trobaran continuïtat en les portes i Fnestres 
tapiades i obertes de les pintures matèriques. A Fnals dels 
anys seixanta i principis dels setanta, l’artista s’interessa pel 
món dels objectes quotidians com a font d’inspiració artística. 
A la dècada dels vuitanta els especialistes perceben en la  
seva producció una tornada a l’àmbit pictòric: en els seus qua- 
dres la matèria es fa més Guïda, utilitza les transparències 
i el colorit és més lluminós.

1		 Antoni	Tàpies:	El tatuaje y el cuerpo. Conversaciones con Manuel   
 Borja-Villel.	Barcelona:	Ediciones	de	la	Rosa	Cúbica,	2005.	

Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Cedida	en	comodat	per	la	Colección	de	Arte	de	Telefónica.
©	Antoni	Tàpies,	Fundació	Antoni	Tàpies,	vegap,	Barcelona,	2009.

Antoni Tàpies 
Forma blanca, 1959

L’activitat d’Antoni Tàpies (Barcelona, 1923) és incessant 

en tots els camps de la creació artística: pintura, escultura, 

obra gràfica, escriptura i escenografia. L’any 1984 es crea 

la Fundació Tàpies per promoure l’estudi i el coneixement de 

l’art modern i contemporani; va obrir les portes el 1990, 

amb més de 2.000 obres de l’artista. L’obra de Tàpies s’ha 

exposat internacionalment en institucions com ara Kunst-

museum (Sankt Gallen, Suïssa), Espoo Museum of Modern 

Art (Espoo, Finlàndia), Waddington Galleries (Londres), 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MoMA (Nova 

York), Neues Museum Nürnberg (Alemanya), Museo Patio 

Herreriano (Valladolid) i Centro Cultural Banco do Brasil 

(Rio de Janeiro), entre molts d’altres, així com en la Biennal 

de Venècia del 1958 i del 1993, any en què va rebre el 

Lleó d’Or.
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Poc després de la mort de Franco, una selecció d’obres de 
l’avantguarda espanyola va ser mostrada a la Biennal de 
Venècia del 1976. En un moment d’incertesa, confusió i an-
hel democràtic a Espanya, després de gairebé quaranta anys 
de dictadura, Francesc Torres va presentar la instal·lació 
Construction of the Matrix. Una Fgura en posició fetal apareix 
projectada sobre una muntanya de terra coberta de casquets 
de bala. Dos llibres, il·luminats per petites làmpades, resten 
oberts als costats de la projecció. La làmpada de major inten- 
sitat, amb una bombeta de 60 watts, està dirigida al Manifest 
del Partit Comunista, mentre que, il·luminat per una làmpada 
de 15 watts, hi ha el Nou Testament. De teatralitat accentuada, 
l’obra explora el paper de la ideologia en la construcció de la 
història. Dues ideologies s’oposen formalment, el cristianisme i 
el comunisme, associades a la violència. D’aquesta matriu de 
terra, violència, ideologia, i l’individu, en surt la il·lusió d’una 
nova societat. Construction of the Matrix va ser una de les 
primeres instal·lacions de Francesc Torres, va representar un 
moment transitori en la seva trajectòria en abordar una 
temàtica històrica. L’obra representa el principi de les seves 
preocupacions arqueològiques, que es reGectirien en obres 
posteriors. Des de Construction of the Matrix, Torres fa de la 
història material i subjecte de la seva obra. El passat no es 
representa ni com una cosa banal ni com una cosa heroica, 
sinó com una manera d’identiFcar els efectes dels esdeveni-
ments polítics i entendre el present.

Col·lecció	macba.	Fons	de	l’Ajuntament	de	Barcelona.
Foto	de	Juanchi	Pegoraro	©	Francesc	Torres,	vegap,	Barcelona,	2009.

Francesc Torres (Barcelona, 1958) va treballar d’aprenent 

al taller d’impressió del seu pare i va formar-se com a artista 

gràfic. L’any 1967 es va mudar a París, on va continuar els 

seus estudis a l’École des Beaux Arts i va ser assistent de 

l’artista Piotr Kowalski. Durant aquest període, va començar 

la seva obra de línia industrial, que seguia les estratègies 

formals i materials del minimalisme. Això no obstant, el Maig 

del 68 va redirigir les seves activitats i va treballar en cartells 

per al moviment d’obrers i estudiants fins que va ser neutra-

litzat per la força del govern conservador de De Gaulle. 

Va tornar a Espanya per fer el servei militar obligatori i va 

treure’n «comprensió de primera mà del comportament 

militar, així com una gran quantitat d’informació per a la meva 

obra posterior». Poc després, es va mudar a Chicago i més 

tard a la ciutat de Nova York, on viu des del 1974. Ha obtin-

gut diverses exposicions individuals en institucions com ara 

l‘International Center of Photography (Nova York), Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Institut 

Valencià d’Art Modern (València), Massachusetts Institute of 

Technology, List Visual Arts Center (Massachusetts, Estats 

Units), Sala Rekalde (Bilbao), Arizona State University Art 

Museum (Estats Units), Queens Museum of Art (Nova York) 

i Herbert F. Johnson Museum of Art (Nova York).

Francesc Torres 
Construction of the Matrix, 1976
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Isidore Isou va arribar a París al Fnal de la Segona Guerra 
Mundial deFnint-se com a «lletrista», moviment del qual 
inicialment n’era l’únic membre. A poc a poc, el moviment 
lletrista va anar creixent en número, i l’any 1950 comptava, 
entre molts d’altres, amb Maurice Lemaitre, Jean-Louis Brau, 
Gil J Wolman, François Dufrene i Guy Debord, que s’hi va 
unir l’any 1951.1 El lletrisme, també conegut com a hyper- 
graphie, i super-écriture, tenia les seves arrels teòriques en el 
dadaisme i el surrealisme, i proclamava una renovació de 
les arts. La primera manifestació pública del nou moviment 
artístic va tenir lloc el gener del 1946 a les Societés Savantes, 
on Isou va llegir els seus poemes en veu alta. L’any següent, 
Gallimard va publicar la seva Introduction à une Nouvelle 
Poésie et à une Nouvelle Musique. A partir d’aquell moment, Isou 
va seguir publicant molts llibres en els quals comunicava el 
seu desig de transformar radicalment la societat, aplicant les 
seves teories a tots els camps de l’art i la cultura, sobretot a 
la poesia, el cinema, la pintura i la teoria política. En conjunt, 
va arribar a publicar més de 200 llibres, que incloïen les seves 
escriptures «hipergràFques», imatges «metagràFques», obres 
de teatre, assajos teòrics, polèmiques, etc. 
 En el camp plàstic, el lletrisme es basa en la fusió d’imatge 
i paraula. L’ús plàstic de la lletra no ha de signiFcar res més 
que el signe en si mateix, transcendint les convencions tra-
dicionals de signiFcat en destacar la forma de la lletra per sobre 
de la seva representació. Isou va concebre el lletrisme com 
a fonamentalment diferent dels moviments precedents, ja que 
representava un desplaçament total de la Fguració i l’abs- 
tracció a l’ús plàstic del símbol de lletres o signes. Si bé Isou 
reconeixia que alguns artistes relacionats amb la Bauhaus  
i el cubisme i artistes com Marcel Duchamp s’havien apropat 
a qualitats del lletrisme, va declarar que aquests vacil·laven  
en sotmetre les lletres a certes funcions i carregar-les de 
signiFcat, en lloc d’atorgar-los independència i permetre que 
es convertissin en forma pura. Com va escriure Isou l’any 
1961, «l’important no era introduir lletres a la pintura, sinó 
reduir el quadre sencer a lletres, o més aviat, a l’ordre de les 
lletres».2

1		 Un	any	més	tard,	el	1952,	Guy	Debord	es	va	separar	del	grup	i	va		 	
	 fundar	la	Internacional	Lletrista.	Després,	va	fundar	el	moviment		 	
	 situacionista.	
2	 Isidore	Isou:	Le Lettrisme et l’Hypergraphie dans la Peinture et la   
 Sculpture Contemporaines,	Poésie	Nouvelle,	Numéro	Spécial	3	(juliol–		
	 agost–setembre	1961).

Isidore Isou 
Hypergraphies Polylogue, 1964 (1988)

Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
Foto	de	Tony	Coll	©	Isidore	Isou,	2009.

Isidore Isou (Botosani, Romania, 1925–París, 2007) va 

ser un lector àvid, precoçment apassionat per les obres dels 

grans autors de la literatura i la filosofia. Va ser en una de les 

seves lectures que, en una frase de Keyserling («el poeta 

dilata els vocables»), un error de traducció li va fer confondre 

‘vocable’ amb ‘vocal’, i va entendre, en la seva llengua 

romanesa, que ‘el poeta dilata les vocals’. Això el va inspirar 

per escriure el seu manifest lletrista. La seva obra cinemato-

gràfica compta amb una vintena de pel·lícules mentre que 

la seva obra plàstica figura en importants col·leccions, encara 

que mai no ha estat objecte d’una gran retrospectiva. Va 

obtenir la nacionalitat francesa als anys vuitanta, país on va 

morir l’any 2007. 
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The Role of a Lifetime va ser feta l’any 2003 per encàrrec de 
l’associació anglesa Art and Sacred Places per a l’església de 
Saint Peter, de Brighton. Una entrevista amb el cineasta Peter 
Watkins1, gravada a Lituània, on Watkins va viure molts anys, 
serveix de narrativa de fons. Les reGexions de Peter Watkins 
van des de pensaments teòrics sobre l’estructura i la veracitat 
dels documentals Fns a consideracions biogràFques sobre els 
motius personals que hi ha darrere de les seves pel·lícules. 
La cinta alterna imatges tan diferents com les del Gruto 
Parkas de Druskininkai (un dipòsit d’escultures del realisme 
socialista de la postguerra) i escenes quotidianes de Brighton, 
Flmades per un aFcionat entusiasta i dipositades a l’arxiu de 
cinema i vídeo de Brighton. Aquests components discordants, 
així com el muntatge disjuntiu d’imatges i so, reGecteixen la 
naturalesa fragmentada de l’experiència contemporània. Amb 
aquestes insercions, d’una altra època, d’una altra història, 
augmenta la quantitat de signiFcats suggerits, i la història 
adquireix una inesgotable font de connexions, connotacions 
i vincles. Amb l’examen de la inGuència dels mitjans de 
comunicació en la nostra manera de veure el món, la pel·lícula 
conclou amb una rèplica apassionada i pessimista de Watkins 
sobre la necessitat de criticar les estructures de poder inscrites 
en la manera en què els mitjans graven i retraten la política 
i la història. 
 L’obra de Narkevičius és una investigació sobre la per-
cepció de la història i els mecanismes que la transformen a 
partir de diverses utopies i ideologies. Se centra en els àmbits 
individual i personal, i sovint estructura la seva feina al 
voltant d’històries i testimonis oblidats o reprimits. Les seves 
pel·lícules debaten qüestions universals sobre les nostres 
obligacions morals i polítiques amb la història i la memòria. 
No percep el material històric com una cosa irrefutable; 
al contrari, el fa servir per revelar la seva contingència. El seu 
propòsit és mostrar de quina manera les nostres interpreta-
cions de la veritat i la realitat són construïdes, mediatitzades 
i Fns i tot manipulades amb la seva representació. 
 A les pel·lícules de Narkevičius se superposen diferents 
tècniques cinematogràFques i processos de narració. A partir 
de la utilització de material d’arxiu, animació, entrevistes 
i collages rudimentaris de pel·lícules i àudios aliens, així com 
el seu propi metratge, Narkevičius expandeix els límits 
espacials i temporals de les seves narratives. Les seves 
pel·lícules van més enllà de la temporalitat lineal o circular 
i qüestionen la veracitat del gènere documental historiogràFc 
a través de tècniques com la separació de veu i imatge. 
Amb la investigació de les convencions usades pels cineastes 
per construir la realitat documental, Narkevičius s’interessa 
per la forma en què el cinema ens inGuencia i modela la 
nostra percepció dels esdeveniments i la comprensió del món.

1	 Peter	Watkins	és	conegut	pel	seu	revolucionari	documental	fictici	
	 The War Game	(1965),	la	seva	visió	particular	de	la	guerra	nuclear.	
	 En	el	seu	moment	va	ser	prohibit	per	la	bbc.

Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
©	Deimantas	Narkevičius,	vegap,	Barcelona,	2009.

Deimantas Narkevičius (Utena, Lituània, 1964) és un dels 

artistes lituans més reconeguts de l’escena internacional. 

Actualment viu i treballa a Vílnius. Va estudiar escultura a 

l’Acadèmia d’Art de Vílnius i va passar un any a Londres entre 

1992 i 1993. En tornar a Lituània va seguir amb l’escultura, 

però un fort interès per la narrativa el va portar a gravar 

també entrevistes i converses amb artistes. Aquest procés va 

evolucionar cap a una exploració de les diferents estructures 

narratives a través del cinema i el vídeo, activitat per la qual 

Narkevičius és més conegut. 

Deimantas Narkevi ̌cius
The Role of a Lifetime, 2003
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El vocabulari híbrid de Joan Jonas oscil·la entre els llenguatges 
semiòtic, pictòric i teatral, i integra conceptes rituals i simbò-
lics com a fenòmens visuals on el gest és objecte de reGexió. 
En el seus inicis, les temàtiques de les seves obres parlen 
d’ella mateixa, del cos de l’artista, els seus avatars, transforma-
cions, deformacions i reconstruccions a través del seu àlter 
ego, d’abstraccions de la feminitat i de la contraposició de rols 
sexuals. Més tard, la dramatúrgia del text fa referència a  
fets històrics, culturalment especíFcs, provinents de la faula  
o l’epopeia i dels quals Jonas extreu motius universals.
 La performance Lines in the Sand (2002), realitzada a 
Documenta 11, es va fer després d’haver acabat la instal·lació i 
va afegir-hi noves dimensions. La performance i la instal·lació 
estan basades en el poema èpic Helena a Egipte (1951–1955), 
on l’escriptora i poeta imatgista H.D. (Hilda Doolittle, poeta 
i pacient de Sigmund Freud abans de la Segona Guerra
Mundial) revisa el mite d’Helena de Troia. El mite original, 
segons la Ilíada, explica la seducció i el rapte d’Helena a Troia, 
tot convertint la dona en la causa de la guerra. Tant en el 
poema d’H.D. com en l’obra de Jonas l’èpica guerra de Troia 
no succeeix per culpa de l’Helena inFdel, sinó per raons més 
prosaiques com ara les rutes comercials i l’accés a la mar 
Negra. Helena era a Egipte, i no a Troia, cosa que vol dir que 
els aqueus i els troians van combatre i es van matar per un 
fantasma, una falsa il·lusió, un antic arquetip.  
 En l’obra Jonas escruta els Fls entrellaçats del mite, com  
a representació de l’inconscient i la realitat. Una juxtaposició 
d’imatges, gestos i textos posen en dubte i contradiuen la 
dinàmica de la història oFcial i el record col·lectiu. Múltiples 
textos i imatges s’intercalen en les diverses projeccions: preses 
de les ombres de Jonas i la seva gossa passejant per una platja, 
imatges d’Egipte (fotograFes fetes per la seva àvia en un viatge 
del 1910), del casino Luxor a Las Vegas, incloses les ruletes 
 i el paisatge del desert veí, així com imatges d’un home i una 
dona col·locant objectes sobre unes roques es barregen amb 
diversos textos. D’aquesta manera, dues narratives simultàni-
es s’interposen a les imatges: una fragmentada (Helena a 
Egipte) i una altra sencera (Pillow Talk, de l’antic poema èpic 
irlandès The Tain, en el qual un rei i una reina irlandesos 
discuteixen sobre qui té més possessions, tot manifestant els 
orígens domèstics i trivials que tenen les disputes sobre 
propietats). Al mateix temps, els paisatges del text Tribute to 
Freud, en què H.D. descriu els seus records i pensaments com 
a projeccions de llum a les parets de l’habitació, augmenten 
l’atmosfera fantasmagòrica. L’artista crea així un collage 
d’escenes sobre el poder psicològic i polític d’Helena, que és 
representada com a metàfora antiga de la propietat i com  
a justiFcació de totes les guerres de Troia que han de venir. 

Col·lecció	macba.	Fons	de	l’Ajuntament	de	Barcelona.	
Foto	de	Werner	Maschmann.	©	Joan	Jonas,	2009.

Joan Jonas (Nova York, 1936) va ser pionera en la pràctica 

de performances, cinema experimental i instal·lació de vídeo. 

En les seves obres la influència de la dansa contemporània i 

del llenguatge cinematogràfic d’avantguarda substitueix la 

continuïtat narrativa amb un estil de performance multimèdia 

que incorpora dibuix, escultura i vídeo. A partir del treball 

amb artistes i amics com Richard Serra, Robert Smithson, 

Nancy Holt i Gordon Matta-Clark, i dels estudis amb ballarins 

de dansa contemporània com Trisha Brown i Yvonne Rainer, 

Joan Jonas va desenvolupar una proposta que es caracteritza 

per un vaivé continu entre la performance i la seva adaptació 

a instal·lacions de vídeo.

Joan Jonas
Lines in the Sand, 2002
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Shapolsky et al. Societats Immobiliàries de Manhattan, un sistema 
social a temps real, a 1 de maig del 1971 documenta la propietat  
i control de l’espai urbà. L’obra exposa les propietats i trans- 
accions de Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, 
que l’any 1971 era una de les majors empreses de propietat 
immobiliària de Nova York i que actualment segueix en actiu. 
Les propietats d’aquest grup es localitzaven principalment 
al Lower East Side i a Harlem, dos barris de la ciutat caracte-
ritzats per la presència de minories ètniques de pocs recursos. 
El treball comprèn un període d’uns 20 anys abans del 1971 
i la informació es va obtenir a partir de registres públics de 
l’oFcina de l’àrea metropolitana de Nova York. Hi Fguraven 
com a propietàries unes 70 empreses que, sovint, es venien 
i negociaven hipoteques entre elles, amb avantatges Fscals 
i ocultació de la propietat dels immobles.
 L’obra, formada per elements diversos, inclou 142 foto-
graFes d’ediFcis acompanyades de fulls mecanograFats amb 
dades sobre la propietat, com ara l’adreça, el tipus d’ediFci, 
la superfície del solar, la data d’adquisició, el propietari o 
el seu valor cadastral. Haacke va sintetitzar aquest material en 
diagrames que revelen que el sistema està format per una 
xarxa de vincles familiars ocults i corporacions Fctícies. Com- 
pleten l’obra dos mapes dels barris de Lower East Side i 
Harlem on s’indiquen les parcel·les de propietat del grup 
Shapolsky. 
 L’obra de Haacke sobrepassa la investigació de la família 
Shapolsky i s’estén cap a la crítica de les relacions de propietat 
en subratllar la contradicció fonamental del sistema immobilia-
ri en què s’emmarca l’acció de Shapolsky: l’oposició entre  
els requisits del mercat i les necessitats socials dels residents 
urbans.1 Les fotograFes fetes des del carrer sense pretensions 
de composició testiFquen el tipus de propietats en què van ser 
fetes les inversions —vivendes empobrides de lucre alt amb 
un baix nivell de manteniment— i reforcen la impressió de la 
ciutat com a producte econòmic. 
 L’obra formava part de l’exposició individual de Haacke 
programada l’abril del 1971 al Guggenheim Museum de Nova 
York. Thomas Messer, director del museu, va qualiFcar l’obra 
d’«inadequada» i la va refusar junt amb dues altres obres 
perquè considerava que eren incompatibles amb les funcions 
d’una institució artística. L’exposició va ser cancel·lada un  
mes i mig abans de la seva inauguració, ja que l’artista es va 
negar a retirar les obres.2 Edward F. Fry, comissari de l’exposi-
ció, va defensar aquests treballs i va ser acomiadat. Molts 
comentaristes de la controvèrsia van deduir que els patrons 
del Guggenheim Museum estaven lligats al grup immobiliari, 
però això mai no s’ha provat. 

1	 Rosalyn	Deutsche:	«Hans	Haacke,	Real	Estate	and	the	
	 Museum»	a	Hans Haacke: Unfinished Business,	de	Brian	Wallis	
	 (ed.).	Cambridge	/NY:	The	MIT	Press	i	The	New	Museum	of	
	 Contemporary	Art,	1986.
2		 Haacke	va	proposar	canviar	els	noms	dels	propietaris	per	
	 noms	ficticis,	però	aquesta	fórmula	no	va	ser	acceptada.	 	

Hans Haacke 
Shapolsky et al. Manhattan Real 
Estate Holdings, a Real-Time Social 
System, as of May 1, 1971, 1971

Hans Haacke (Colònia, Alemanya, 1936) va estudiar a la 

Staatliche Werkakademie de Kassel i l’any 1960 es va integrar 

al taller de l’artista Stanley William Hayter de París. El 1961 

va viatjar als EUA amb una beca Fulbright per estudiar a 

Filadèlfia i quatre anys més tard es va establir de forma per- 

manent a Nova York. Del 1967 al 2002 va ser professor de  

la universitat Cooper Union i va rebre diversos premis, inclòs 

el Lleó d’Or de la Biennal de Venècia l’any 1993 (junt amb 

Nam June Paik). Afiliat al grup Zero, en les seves primeres 

obres, Haacke s’interessava per sistemes i processos físics  

i biològics. Més tard va incorporar a la seva pràctica artística 

la investigació d’estructures sociopolítiques. 

Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Adquirida	conjuntament	per	la	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	
de	Barcelona	i	el	Whitney	Museum	of	American	Art	(Nova	York)	amb	fons	
procedents	del	Director’s	Discretionary	Fund	i	el	Painting	and	Sculpture	
Committee.	©	Hans	Haacke,	vegap,	Barcelona,	2009.
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L’activitat literària i artística de Ladik mostra un fort com-
ponent feminista i tracta temes com ara l’erotisme, la bisexua-
litat, la societat patriarcal i l’espiritualitat, inspirant-se tant 
en llegendes paganes com en estereotips cristians, el folklore, 
el superrealisme o esquemes del dadaisme. Va estar associada 
a l’avantguarda iugoslava dels anys setanta, on hi havia una 
escena artística amb més grau de llibertat i tolerància que en 
altres països de l’est. Aquesta situació va permetre una major 
radicalització de les pràctiques artístiques. Va formar part 
del grup Bosch + Bosch, establert a la ciutat de Subotica, prop 
de la frontera amb Hongria, des del 1969 al 1976. Aquest grup, 
on hi havia artistes com ara Slavko Matkovic, Bálint Szombathy, 
 Lászlo Szalma, Lászlo Kerekes i Ante Vukov, es va caracte- 
ritzar per l’ús de diversos tipus d’expressió artística de forma 
eclèctica i autoreGexiva, com ara el body art, la performance, 
l’art postal, el landart o l’art conceptual. El grup va ser clau en 
l’intercanvi d’informació sobre l’art occidental en les societats 
hermètiques de l’Europa de l’Est.  
 A principis dels anys setanta, Ladik va crear una sèrie 
de poemes visuals en què utilitzava la tècnica del collage, 
moltes vegades sobre paper pautat. Estaven elaborats amb 
retalls de diaris, revistes femenines, patrons de costura 
i segells postals, i amb ells va experimentar en els camps pictò- 
ric, semàntic i musical, encara que l’àmbit pictòric en moltes 
ocasions va destacar per sobre de la coherència verbal o la 
partitura musical. Les obres, concebudes com a treballs 
literaris i artístics, li servien al mateix temps de partitures per 
a les seves performances de poesia sonora. En aquestes obres 
predominen els temes tradicionalment femenins, com ara  
la costura o els exercicis de punt, tot explotant l’ambigüitat 
de la suggestió i recorrent les interconnexions entre la poesia, 
la pintura i la música. 

Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
©	Katalin	Ladik,	2009.

Katalin Ladik (Novi Sad, Iugoslàvia, 1942) va tenir una educa-

ció bilingüe en hongarès i serbi. Va viure a Iugoslàvia fins a 

finals dels anys vuitanta, època en què es va establir a 

Budapest. Ha destacat tant en la seva labor d’actriu de teatre 

i cinema com en les seves creacions literàries, sobretot en la 

denominada poesia visual i fonètica (acompanyada del gest i 

la mímica en escena, sovint dialogant amb el públic), així com 

en la creació i interpretació experimental del so.

Katalin Ladik 
The Yellow Bolero, 1978
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Marine Hugonnier
Un Coup De Dés Jamais N’abolira 
Le Hasard – L’Espace Social, 2007

Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
Col·lecció	Fundación	Repsol.	Foto	de	Tony	Coll.	©	Marine	Hugonnier,	
2009.

Marine Hugonnier (París, França, 1969) va estudiar Filosofia 

entre els anys 1991 i 1993 a la Université de Paris. Va con-

tinuar els seus estudis de postgrau en Antropologia a la uni- 

versitat de Nanterre. Més tard va estudiar art al Fresnoy 

Studio National des Arts Contemporaines de Lille, França. Ha 

exposat internacionalment, amb exposicions individuals a Villa 

Romana (Florència), Kunstverein (Brauschweig, Alemanya), 

Die Tankstelle (Berlín), Konsthall Malmö, (Malmö, Suècia), 

Frac Champagne-Ardenne (Reims, França), Galeria Nogueras 

Blanchard (Barcelona) i la Biennal de Venècia 2007. 

Les lectures que porto sempre amb mi són literatura sud-ame-
ricana —Borges i el realisme màgic— o ciència Fcció —ciència 
Fcció prospectiva— i Un cop de daus mai no abolirà l’atzar, de 
Stéphane Mallarmé».  
 El poema del poeta i crític francès Mallarmé (1842–1898) 
Un cop de daus mai no abolirà l’atzar va ser publicat per primera 
vegada el maig del 1887 i anticipa els desenvolupaments 
posteriors de la poesia concreta. En aquest poema, la disposi-
ció de les paraules al llarg i cap avall de la pàgina, el caràcter 
visual del poema, es converteix en el seu component principal. 
Al mateix temps, el poema indaga sobre el que Mallarmé va 
anomenar «temes de pura i complexa imaginació o intel·lecte» 
en lloc de passions i somnis, temes que ell veia com a tradi-
cionals del vers. El signiFcat del poema està obert a diferents 
possibilitats, temptadores i indecises. El seu contingut se 
suggereix i en la seva lectura exigeix una actitud creativa, 
activa, fent patent la importància de l’experiència del lector. 
Mallarmé va ser amic de molts artistes, músics i escriptors 
durant la seva vida i al llarg del segle xx va tenir una profunda 
inGuència en grups artístics revolucionaris com ara el futuris-
me, el dadaisme i el surrealisme. 
 L’any 1945 René Magritte va regalar a Marcel Broodthaers 
una còpia del poema de Mallarmé, com una manera d’explicar 
el seu art a un jove admirador sense explicar-lo literalment. 
Més tard, el 1969, Broodthaers va modiFcar una edició del 
poema eliminant totes les paraules i canviant-les per ratlles 
negres que es corresponien directament amb la maquetació 
tipogràFca utilitzada per Mallarmé per articular el text. 
D’aquesta manera, el poema de Mallarmé, on Broodthaers 
considerava que inconscientment havia inventat l’espai 
modern, quedava reduït a la seva estructura. 
 El poema de Mallarmé també és el  subjecte de la sèrie 
d’Hugonnier The Bed Side Book Project (‘Projecte de llibre  
de capçalera’), realitzada el 2007. L’artista va modiFcar tres 
edicions d’Un cop de daus mai no abolirà l’atzar i va atorgar  
a cadascuna de les seves intervencions tres subtítols: L’Espace 
Social (Richard Hamilton), La forme du mystère (Odilon Redon) 
i Altération (Kurt Schwitters). A L’Espace Social el llibre de 
capçalera de l’artista pop anglès Richard Hamilton «ha estat 
robat », escriu l’artista, i els espais en blanc del poema 
s’alteren amb imatges afegides a les seves pàgines, que intro- 
dueixen noves associacions i modiFquen la lectura del poema. 
En l’edició titulada La forme du mystère, inspirada en l’artista 
francès simbolista Odilon Redon, les pàgines han estat 
«duplicades per estendre l’espai i el temps dels forats del 
poema». Les indicacions per a la seva exposició inclouen «una 
Fnestra oberta, una aranya i un home amb esmòquing que 
canvia cadascun dels marcs a cada hora, i deixa l’habitació 
buida a la dotzena hora». Finalment, a Altération, Hugonnier 
fa servir trossos de papers de colors, evocant els collages, i Fns 
i tot el Merzbau de Schwitters, papers que adhereix al poema 
cegant algunes de les seves paraules i frases.

Marine Hugonnier treballa principalment amb cinema i 
fotograFa i les seves obres estan inGuenciades pel seu interès 
en l’antropologia com a disciplina. Són creacions que enfo-
quen i representen les diferències entre un tipus de percepció 
i un altre, examinant allò que ella anomena «política de la 
visió»: la noció que la percepció està determinada per una 
perspectiva cultural, política, històrica i social. Sovint retrata 
cultures amb un sentit del temps completament diferent a 
l’occidental. En moltes ocasions revela el món de possibilitats 
que es mou sota o darrere de plàcides superfícies, i mostra 
com pot arribar a ser de subtil el matís que ens situï en una 
relació alterada respecte al nostre entorn.  
 Sobre la seva obra, l’artista comenta: «Fins ara les meves 
obres intentaven doblar o estirar el temps. N’hi ha prou amb 
mirar un detall insigniFcant, amb observar-lo Fns a perce-
bre’n l’alè més mínim, perquè es transformi en extraordinari. 
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País Basc, una societat que ha viscut l’origen i la F de la indus-
trialització en un mateix segle. El paper de l’artista en aquest 
context és sempre el de donar una major complexitat als 
discursos per tal d’examinar el vincle entre estètica i política, 
i superar les nocions insuFcients tant en un com en altre 
àmbit.1

 El gènere del cinema polític (de Costa-Gavras a Gillo 
Pontecorvo) té especial rellevància en el treball de Mendizabal, 
i se serveix d’ell com a paradigma de la diFcultat de repre-
sentar un esdeveniment o sentiment polític. La seva aproxi-
mació se centra en l’anàlisi dels diferents estereotips 
i recursos estètics i formals presents en aquest gènere. L’obra 
Cinema (1999) posa de manifest el potencial emancipador 
del cinema, dins del context de la lluita de classes, des dels 
experiments de l’avantguarda russa Fns als moviments obrers 
del Maig del 68. El text que apareix en una paret en la pel- 
lícula Classe de lutte (1969) del Grup Medvedkine de Besançon, 
escrit sobre una lona de plàstic, aquí es presenta penjat sobre 
una taula improvisada proveïda d’ampolles d’aigua mineral  
i vasos. L’obra al·ludeix als grups obrers que, amb l’ajuda de 
cineastes com ara Chris Marker i Agnès Varda, van introduir el 
cinema com a eina en les fàbriques on treballaven. També 
reclama l’espai simbòlic i crea el decorat d’un possible escenari 
on militància, educació i didactisme es fusionen amb el mitjà 
cinematogràFc al servei de la classe obrera.
 En altres ocasions el goig i la política del sentiment 
col·lectiu destaquen en l’organització de la festa. Així succeeix 
a Pabilioia (2002–2003), un testimoni fotogràFc que documenta 
la preparació de les carrosses que les comparses organitzen 
per als carnavals. Aquesta sèrie de fotograFes en blanc i negre 
crea composicions inquietants, com ara la de grups reduïts 
de gent que es reuneix al voltant de construccions, cotxes
i remolcs de camions en un espai tancat, un magatzem o un 
aparcament. Un grup més gran apareix fent un rotlle davant 
d’una escalinata ampla a l’entrada d’un ediFci de formigó 
de grans dimensions. Aquestes situacions són a primera vista 
indesxifrables, però presenten un grup d’individus al voltant 
d’una acció i una negociació. Només ens adonem més tard que 
l’acció correspon a la preparació de les carrosses de carnaval 
de Bilbao, una de les festes més populars i predisposades 
a diferents menes de revolta envers els poders fàctics. La nego- 
ciació retratada a Pabilioia va ser real i consistia en el debat 
sobre si una comparsa havia de sortir al carrer o no. 

1	 Bartomeu	Marí:	Asier Mendizabal.		
	 Barcelona:	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona,	2008.

Asier Mendizabal (Ordizia, Guipúscoa, 1973) va estudiar 

a la Facultat de Belles Arts de la Universitat del País Basc 

(Bilbao). Entre els anys 1998 i 2000 va obtenir una beca de 

residència a De Ateliers, a Amsterdam. Des de llavors ha 

participat a nombroses mostres, entre les quals destaquen la 

seva exposició individual al MACBA l’any 2008 i la participació 

a Chacun à son goût (Museo Guggenheim Bilbao), Beste 

bat! (Sala Rekalde, Bilbao), Cine y casi cine (Museo Nacional 

Centro Reina Sofía, Madrid) i Great Theatre of the World 

(Biennal de Taipei).

Col·lecció	macba.	Fons	de	l’Ajuntament	de	Barcelona.	
Foto	de	Tony	Coll.	©	Asier	Mendizabal,	2009.

Asier Mendizabal
Cinema, 1999

Asier Mendizabal és un dels artistes bascos de la nova 
generació que més atenció posa en les relacions entre forma, 
discurs i ideologia. La seva pràctica pot ser descrita com 
una crítica de la ideologia a partir de la posada en escena de 
les estructures que li donen forma, on el terreny vernacular 
és espai d’investigació i font de signiFcats. Mendizabal 
analitza les estructures i relacions socials i posa l’èmfasi en les 
diFcultats de representació de l’àmbit polític i en les conne-
xions entre l’activitat artística i l’«inconscient polític» present 
en les produccions culturals, manifestacions del sentiment 
col·lectiu i moviments de massa. Tant les microutopies constru-
ïdes des del món de la música dels anys vuitanta com les 
representacions de costums propis de la cultura popular són 
fonamentals per entendre l’obra de Mendizabal. D’una banda, 
trobem els signes i les actituds polítiques i estètiques associades 
al vessant radical del rock; de l’altra, els gestos col·lectius del 
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El títol de l’obra, In the Shadow of the City… Vamp r y, és una 
interpretació còmica del mite del vampir com a desig 
insaciable d’imatges. El treball alterna nombroses diapositives 
i pel·lícules en bucle, que es projecten als dos costats d’una 
pantalla alhora que sona de fons una partitura composta per 
música electrònica i fragments d’una coral. Les pel·lícules 
estan superposades a projeccions d’imatges d’arquitectures 
i presenten escenes domèstiques i d’exteriors. Mentre l’espec-
tador escruta diverses imatges de la ciutat enmig de la nit, 
d’interiors encesos només parcialment visibles en un bloc 
d’apartaments, una pila de Fgures l’observen, convertint-lo 
tant en objecte como en subjecte de la mirada. Fascinat per la 
profusa successió d’imatges i sons, frustrat per narratives 
fragmentades en la incertesa d’aquests personatges, l’especta-
dor es mou entre els dos costats de la pantalla buscant 
orientació. Les escenes transitòries produeixen una multi- 
plicitat de perspectives i el paisatge urbà es converteix en un 
vast sistema de senyals. Això no obstant, aquest desplegament 
de vinyetes ens ofereix una visió de la vida sense referències 
concretes: no hi ha una perspectiva oFcial per a l’espectador, 
no hi ha consumació narrativa ni subjecte directe per a la 
mirada. Com la façana de la ciutat, la seva topograFa només 
entrega de manera subtil el seu signiFcat heterogeni.
 Per Barry l’arquitectura representa la traducció de conven-
cions socials a una realitat espacial. Interessada sobretot en el 
camp relacional establert entre la percepció de l’individu, 
el seu cos físic i l’espai al seu voltant, intenta obtenir noves 
formes en els espais que poden fer alguna cosa més que 
simplement representar un espai existent . Amb l’ús de pel-
lícules en bucle, projeccions de vídeo i elaborades instal·lacions 
ambientals, Barry examina les interrelacions entre la visió 
humana, la memòria històrica i la percepció arquitectònica 
per guiar a l’espectador cap a una confrontació amb elles.

Judith Barry 
In the Shadow of the City… Vamp r y, 
1985

Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
©	Judith	Barry,	2009.

La formació de Judith Barry (Columbus, Estats Units, 1954) 

és de naturalesa molt diversa, comptant les belles arts, la 

literatura, la teoria cinematogràfica i els estudis d’arquitectura. 

Aquesta formació interdisciplinària es reflecteix en una obra 

eclèctica, que abraça múltiples registres: performance, 

instal·lació, cinema i vídeo, escultura, fotografia, nous mitjans, 

etc. Les seves exploracions de la complexa interacció entre 

l’arquitectura, l’urbanisme, els mitjans de comunicació i la 

societat l’han portat, al mateix temps, a escriure diversos 

articles teòrics sobre temes molt diferents, des de la memòria 

històrica i la comunicació de massa a la percepció.
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Lawrence Weiner 
Some Objects of Desire, 2004

Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Foto	de	Francisco	Soares.	©	Lawrence	Weiner,	vegap,	Barcelona,	2009.

Lawrence Weiner (Bronx, Nova York, Estats Units, 1942) 

va estudiar a l’institut Stuyvesant de Manhattan. Després 

d’estudiar Filosofia i Literatura durant menys d’un any 

al Hunter College de Nova York, a finals dels anys cinquanta 

i seixanta va viatjar extensament pels Estats Units, Mèxic 

i Canadà. En tornar a Nova York va exposar a la galeria de 

Seth Siegelaub. Des de llavors la seva obra s’ha exposat per 

tot el món i les seves exposicions individuals recents han 

estat a K21 Kunstsammlung NRW (Düsseldorf, Alemanya), 

Irish Museum of Modern Art (Dublín, Irlanda), Museum 

of Contemporary Art (Los Angeles, Estats Units), i Whitney 

Museum for American Art (Nova York). Divideix el seu temps 

entre la ciutat de Nova York i el seu vaixell a Amsterdam.

Some Objects of Desire, descriptiva i metafòrica, amb la seva 
inexacta fórmula matemàtica i llenguatge ambigu, aFrma la 
relació entre diferents objectes i cadascun dels espectadors. 
L’obra sembla que evoqui la deFnició de Weiner de l’art com 
la relació dels éssers humans amb els objectes i els objectes en 
relació a l’ésser humà.
 Des dels anys seixanta, Lawrence Weiner ha estat una 
Fgura clau de l’art conceptual. L’any 1964 va començar una 
sèrie de pintures que va titular Propeller en les quals adaptava 
el disseny dels tests televisius de l’època. A través d’aquesta 
imatge, immediatament recognoscible i reproduïble, Weiner 
eliminava no tan sols decisions de composició sinó també 
elements com ara la inspiració, la sorpresa, l’expressió i l’auto-
deFnició, i així repudiava —i Fns i tot parodiava— les tendèn-
cies subjectives i romàntiques de la pintura expressionista. 

Cadascuna de les obres d’aquesta sèrie tenia el mateix preu, 
tot conFrmant que havien estat concebudes conceptualment 
i no com a objectes únics. Amb tot, Weiner no va aconseguir 
que les obres fossin acceptades com a idees en lloc de pintures. 
Més tard, en un intent d’eliminar la importància de l’artista, 
va crear una sèrie titulada Removal Paintings, en què pintava 
amb esprai i tallava un tros de llenç, generalment un dels 
angles. En aquest procés mecànic, el destinatari Fnal de l’obra 
escollia la mida, el color i el tros de l’espai pictòric que Weiner 
havia d’eliminar. Tot i que aquestes obres debiliten la seva 
pròpia autoritat, en convidar i incorporar l’autoritat de l’espec- 
tador, les obres seguien tenint qualitats físiques especíFques. 
 L’any 1968 es va organitzar una exposició a l’aire lliure 
al Windham College de Vermont. Per aquella mostra Weiner 
va crear una quadrícula construïda per pals de fusta entrella-
çats per cordes. Instal·lada entre dues residències d’estudiants, 
els alumnes van recuperar l’espai i van tallar-ne les cordes. 
Weiner es va adonar que tenia poca importància: la idea que 
hi havia darrere l’obra era l’obra mateixa. La seva següent 
exposició va consistir en un llibre titulat Statements en el qual 
les obres només eren presentades com a textos. Des de llavors 
el seu treball s’ha caracteritzat per l’ús del llenguatge.1

 En el llenguatge Weiner troba l’instrument idoni per repre- 
sentar relacions materials de forma objectiva. El llenguatge, 
per Weiner, es converteix en un vehicle que elimina referències 
a la subjectivitat de l’autor, al traç de la mà de l’artista, a la 
seva habilitat, al seu gust. L’any 1969 publica la seva declara-
ció d’intencions, que regeix des d’aquell moment la seva 
activitat artística:

1.  L’artista pot construir l’obra
2.  L’obra pot ser fabricada
3.  L’obra no té per què ser realitzada
 Essent cadascun d’aquests punts congruent amb la intenció   
 de l’artista, la decisió sobre l’estat de l’obra reposa en el   
 receptor en ocasió de la recepció. 

Les obres de Weiner afavoreixen les idees en lloc de la seva 
forma material i s’han manifestat en postals, llibres, pòsters, 
pel·lícules, discos, tapes de claveguera i Fns i tot en paquets de 
sucre i murs d’institucions d’art. Les propietats del llenguatge 
s’ajusten a les aspiracions de Weiner en la seva obra: és 
accessible, democràtic, subjectiu i comú a tots els alfabetitzats. 

1	 Per	Weiner,	l’exhibició	de	les	seves	obres	escrites,	que	ell	defineix	
	 com	a	escultures,	no	era	de	gran	importància.	Va	ser	el	
	 col·leccionista	Conde	Panza	el	primer	que	va	tenir	les	obres	de	
	 Weiner	escrites	a	la	paret.
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Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
Foto	de	Tony	Coll.	©	Censtart,	2009.

L’artista holandès Constant Nieuwenhuys, conegut com 

a Constant (Amsterdam, Holanda, 1920–2005) va estudiar a

la Rijksakademie de la seva ciutat. A finals dels anys quaranta 

Constant va viure a París, on va conèixer Asger Jorn i va 

fundar el grup CoBrA junt amb Karel Appel, Christian 

Dotremont i altres artistes de Copenhaguen, Brussel·les 

i Amsterdam. El grup CoBrA obtenia el nom de les primeres 

lletres d’aquestes ciutats i es caracteritzava per un estil 

fortament expressionista, inspirat en les pintures rupestres 

i en els dibuixos de nens i bojos, així com per un fort com-

promís amb preocupacions socials i polítiques. CoBrA va tenir 

una important exposició l’any 1949 a l’Stedelijk Museum 

d’Amsterdam amb el títol International Experimental Art, tot 

i que el grup es va dissoldre a principis dels anys cinquanta. 

Més tard, Constant es va associar amb la Internacional 

Situacionista. Aquest grup d’artistes, escriptors i activistes, 

amb arrels marxistes, lletristes i de l’avantguarda artística 

i política de principis del segle XX, es va convertir en el vehicle 

de Constant per creuar el límit que normalment separa 

l’arquitectura de l’art.1

L’any 1956  Constant va començar a treballar en New Babylon, 
un projecte arquitectònic per a una societat futura. Després de 
la Segona Guerra Mundial, quan les ciutats de tot Europa 
s’estaven reconstruint, Constant va desenvolupar una sèrie de 
prototips per a la ciutat utòpica. Va abandonar la pintura i es 
va centrar en desenvolupar una ciutat situacionista. Constant 
va sostenir que el funcionalisme racional i monòton del 
moment limitaria la vida lliure i creativa. Va començar a disse-
nyar estructures arquitectòniques prospectives. New Babylon 
es materialitzava en una sèrie de maquetes extremadament 
detallades, en dibuixos, gravats, aquarel·les, litograFes, mapes 
topològics, collages, dibuixos arquitectònics i fotomuntatges, 
així com en manifestos, assajos, conferències i pel·lícules. 
«Què és realment New Babylon?» va escriure Constant el 1966. 
«És una utopia social? Un disseny arquitectònic urbà? Una 
visió artística? Una revolució cultural? Una conquesta tecnolò-
gica? Una solució als problemes pràctics de l’era industrial?».  
I es va contestar a si mateix: «Cadascuna d’aquestes qüestions 
toca un aspecte de New Babylon». El projecte preveia una 
societat on l’arquitectura tradicional, així com les institucions 
socials construïdes, s’haurien desintegrat. Totes les raons per 
l’agressivitat haurien estat eliminades i la ciutat a construir 
estaria pensada per a una societat de persones creatives 
alliberades del treball quotidià degradant, una urbs construïda 
per a una nova espècie: l’«Homo Ludens», l’home lúdic.
 Una ciutat nòmada, New Babylon, consistia en una àmplia 
xarxa d’espais interiors de diversos nivells que es propagaria 
per cobrir, eventualment, el planeta. Aquests espais inter-
connectats, denominats sectors, tindrien múltiples pisos de 
terra transparent, sostinguts en l’aire per unes columnes 
altes de disseny variable. Els vehicles es concentraven en el 
primer nivell i el trànsit aeri aterrava als terrats, mentre que 
els habitants es dispersaven a peu per interiors laberíntics, 
d’ambients que es reconstruïen contínuament. Cada aspecte 
de l’entorn podia ser controlat i reconFgurat de forma 
espontània. Es tractava d’una urbs lúdica on els neobabilonis 
serien lliures per crear i recrear la ciutat al seu gust. 
 Amb tot, al principi dels anys setanta, Constant es va 
adonar que lliurar-se sense traves a l’id (allò) freudià no por-
taria al paradís. Dues dècades després d’embarcar-se en la 
visió d’una ciutat bolcada al plaer, va percebre el costat obscur 
de l’id (allò) desbocat. Abans d’abandonar el projecte, en les 
seves últimes obres sobre New Babylon, dibuixa un Apocalipsi 
en negre i vermell: follia, esclavitud, deshumanització, les 
conseqüències distòpiques del desig sense fre.
 Tot i que Constant va considerar el seu projecte des del 
llindar de la mort de l’art i l’arquitectura, la seva obra profètica 
ha tingut una inGuència important en generacions posteriors 

Constant 
New Babylon (1 de 10), 1963
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d’arquitectes, provocant intensos debats a les escoles d’arqui-
tectura i belles arts sobre el futur paper de l’arquitecte. La 
seva obra preFgura projectes de Zaha Hadid, Frank O. Gehry, 
Rem Koolhaas, Philippe Starck, Nigel Coates, Greg Lynn 
i altres arquitectes que infonen en els seus singulars ediFcis 
l’impacte emocional de l’experiència urbana. En la seva 
exploració del futur, el projecte de Constant va preveure Fns 
i tot la xarxa ciberespacial que avui envolta el món. 

1	 	Deia	Constant:	«New Babyilon	va	començar	l’any	1956	amb	textos	
	 i	dibuixos.	Un	dels	primers	projectes,	que	va	representar	la	base	de		 	
	 New Babylon,	em	va	arribar	el	1956	i	es	va	inspirar	en	el	campament			
	 gitano	d’Alba,	Itàlia,	on	estava	vivint.	Guy	Debord,	que	havia	fundat	la		
	 Internationale	Lettriste	l’any	1952,	em	va	venir	a	visitar	allà.	[…]	Els			
	 lletristes	havien	mimeografiat	un	fullet	anomenat	Potlach,	i	sempre	me		
	 n’enviaven	una	còpia.	Aquell	fullet	m’interessava.	Podia	simpatitzar			
	 amb	la	seva	crítica	de	l’arquitectura,	així	que	vaig	començar	a	escriure		
	 per	a	la	revista	I.S.	o	Internationale Situationiste,	que	també	va	ser		 	
	 fundada	per	Debord	un	mica	després,	l’any	1956	o	1957.	Va	ser	en		 	
	 aquesta	revista	on	es	van	mostrar	els	primers	models	de	New Babylon,		
	 l’any	1958.	El	situacionisme	tracta	sobre	la	creació:	la création des   
 situations.	Vam	discutir	altres	formes	de	viure,	i	d’aquí	la	discussió		 	
	 aviat	es	va	centrar	en	les	vivendes.	D’aquí	vam	passar	a	l’arquitectura		
	 urbana.	Però	jo	ja	havia	estat	estudiant	la	relació	entre	l’arquitectura		
	 urbana	i	les	vivendes.	També	havia	publicat	sobre	el	tema».	(Boersma,  
 Linda Constant,	Issue	91,	Primavera	2005,	Bomb Magazine).
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David Lamelas va ser pioner en els corrents radicals en 
l’àmbit de l’escultura dels anys seixanta i setanta, amb una 
proposta que n’abandonava el concepte tradicional i en 
desplaçava tant els materials com els mètodes de producció 
habituals. Els seus projectes mostren un tractament molt 
particular respecte al temps i l’espai; busquen els límits de la 
temporalitat en l’art, així com el seu potencial per crear 
processos alternatius de comunicació i cognició. La seva obra, 
a més, analitza el context de les exposicions en una crítica 
institucional que qüestiona l’estatus i el mercat de l’art. Al 
mateix temps, refusa el paper passiu del públic imposat pels 
mitjans de comunicació de massa, cosa que l’ha portat a 
examinar les condiciones en què es produeixen i desxifren la 
comunicació i les imatges emeses pels mitjans. 
 Mentre va viure a l’Argentina va exposar amb regularitat 
a l’Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires, una institució 
privada sense ànim de lucre al voltant de la qual es va con-
centrar un grup d’avantguarda. L’any 1967 Lamelas va ser 
convidat per aquesta institució a contribuir a la famosa expo- 
sició Experiencias visuales. Va presentar-hi Situación de tiempo, 
l’última obra que va exposar a l’Argentina abans de partir cap 
a Londres. Per fer aquesta instal·lació va reunir 17 monitors 
de televisió —els últims models produïts per Di Tella Electro-
nics— en tres parets d’una galeria enfosquida. Sintonitzats a 
un canal que no transmetia imatge, emetien una llum brillant 
que s’apropiava de la sala. En privar els televisors de la seva 
funció de proveïdors d’imatges i informació, Lamelas els havia 
reduït a un punt zero, una relíquia generadora d’un tipus de 
soroll blanc, un «estàtic» de pura mediatització en el temps.1 
L’artista va recordar en una entrevista de l’any 1972: «Només 
es podia veure l’efecte de la neu i escoltar un so electrònic. En 
aquella època estava interessat a crear obres sense descripció, 
sense dimensió física». En crear un espai on la presència de 
l’objecte tecnològic predominava, ressaltava la seva capacitat 
de modiFcar un ambient, la seva condició temporal; els 
monitors només projectaven llum, la condició bàsica de la 
imatge cinematogràFca. 

1	 Heike	Ander:	«Works	1962–1976»,	a	David Lamelas: A New Refutation  
 of Time,	Kunstverein	München:	1997.

David Lamelas 
Situación de tiempo, 1967

Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
Foto	de	Bob	Goedewaagen.	©	David	Lamelas,	2009.

Des dels anys seixanta, David Lamelas (Buenos Aires, 

Argentina, 1946) ha sigut un dels representants més impor-

tants de l’art contemporani a l’Argentina. Va estudiar a 

l’Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Gràcies 

a una beca del British Council, va viatjar el 1968 a Londres 

i va estudiar a la Saint Martin’s School of Arts. Deu anys més 

tard es va traslladar a Los Angeles i l’any 1988 va establir 

la seva residència a Nova York. Entre els anys 1997 i 1991 va 

viure a cavall de Nova York i Brussel·les i durant un parell 

d’anys, a finals dels noranta, va residir a Berlín. Des del 1999 

divideix el seu temps entre Los Angeles, París i Nova York.
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Exposició	El arte moderno en los Estados Unidos	al	Palau	de	la	Virreina,	
sales	del	pis	inferior;	24	de	setembre	–	24	d’octubre	del	1955.

D’esquerra	a	dreta,	Woman I de	Willem	de	Kooning	i	Granada	de	
Robert	Motherwell.

Foto	de	Josa.	Gentilesa	de	l’Arxiu	Històric	de	la	Ciutat	de	Barcelona	–
Arxiu	Fotogràfic.

inauguració de l’exposició, el director del MoMA René 
d’Harnoncourt va impartir una conferència sobre l’art modern 
als Estats Units, el 27 de setembre a la Cúpula del Coliseum, 
seu del FAD i futur emplaçament del primer Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, fundat l’any 1959 per Alexandre 
Cirici Pellicer i Cesáreo Rodríguez Aguilera.
 Els diaris de la ciutat, com ara La Vanguardia, Diario de 
Barcelona, Solidaridad Nacional, El Noticiero Universal, Destino, 
etc., recolliren la notícia de l’exposició en extenses cròniques 
descriptives de la inauguració, de les obres exposades i en 
alguns casos es va detallar l’impacte que havia tingut la pre- 
sentació de les teles abstractes entre els visitants. El Diari de 
Barcelona del 7 d’octubre del 1955 recollia els comentaris del 
director del MoMA, fets des de Madrid, al voltant de l’acollida 
de la mostra a Barcelona: «Este es el único país que hemos 
visitado, dijo, en el que el público no se ha limitado mayormente a 
críticos de arte y pintores. Representantes de todas las clases sociales 
han visitado la exposición norteamericana, han hecho comentarios 
sobre la mayoría de las pinturas y, lo que es más importante, las 
han estudiado. La clase trabajadora barcelonesa se ha interesado de 
modo sorprendente por lo que ha podido ver en la exposición».
Aquesta va ser una de les primeres ocasions en què artistes, 
crítics i públic locals van tenir ocasió de conèixer les noves 
tendències internacionals del moment, això sí, sota el criteri 
selectiu del MoMA. La presència d’obres de Robert Mother-
well, Morris Louis, Franz Kline, Jackson Pollock, Willem 
de Kooning i Mark Rothko, representants de l’expressionisme 
americà a l’exposició de la Virreina, va contribuir a la consoli- 
dació de l’informalisme català i espanyol d’Antoni Tàpies, 
Modest Cuixart, Daniel Argimón, Joan Josep Tharrats, Antonio 
Saura, Manolo Millares, Feito i Rafael Canogar, entre altres. 
L’informalisme i l’abstracció es van convertir en sinònim 
de modernitat, i el dramatisme, el lirisme i l’espiritualitat que 
li eren associats pels crítics en van fer un art nacional con-
venient, adequat per ser exportat.

‘El arte moderno en los Estados 
Unidos’: exposició d’art americà 
a Barcelona, 1955

A començaments de la dècada dels cinquanta, el règim fran- 
quista lluitava per sortir de l’aïllament en què s’havia situat 
després de la Guerra Civil i obrir-se al panorama internacional. 
Des de les instàncies oFcials es van començar a donar mostres 
d’obertura, interès i foment envers l’art d’avantguarda, promo-
vent exposicions d’art espanyol a l’estranger i presentant a 
Espanya l’art internacional. Franco es va servir de la política 
cultural per aconseguir el suport internacional, creant 
l’Instituto de Cultura Hispánica i un important programa 
d’exposicions, entre les quals van destacar les Bienales Hispano- 
americanas de Arte. 
 El dissabte 24 de setembre del 1955 va tenir lloc la inaugu-
ració de la III Bienal Hispanoamericana de Arte al denominat 
Palau d’Art Modern del parc de la Ciutadella (posteriorment 
Museu d’Art Modern i actualment ediFci del Parlament de 
Catalunya) i al Palau de la Virreina. 
 En el context d’aquesta biennal es va presentar l’exposició 
El arte moderno en los Estados Unidos al Palau de la Virreina. 
Aquesta exposició, amb selecció d’obres a càrrec de Dorothy 
C. Miller, conservadora de les col·leccions del MoMA, i del seu 
director René d’Harnoncourt, va reunir 127 pintures i escul- 
tures i 82 gravats, mentre que la part dedicada a l’arquitectura 
americana moderna es presentava en el pati cobert del Palau 
d’Art Modern. Abans d’arribar a Barcelona, l’exposició 
s’havia presentat a Zuric i a París i, posteriorment, viatjaria 
a Frankfurt i a la Tate Gallery de Londres. Amb motiu de la 
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Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Dipòsit	de	la	Fundación	Gego.	Foto	de	Tony	Coll.	©	Gego,	Fundación	Gego,	
Caracas,	2009.

D’origen jueu, Gego, Gertrude Goldschmidt (Hamburg, 

Alemanya, 1912–Caracas, Veneçuela, 1994), va ser obligada 

a deixar Alemanya un any després de llicenciar-se en Arqui-

tectura i Enginyeria a la Universitat Tècnica de Stuttgart, 

l’any 1939. Va emigrar a Veneçuela, on va rebre un contracte 

i visat per treballar (més tard aconseguiria la nacionalitat 

veneçolana). Es va establir a Caracas i va obrir un estudi de 

disseny de mobles. Gego va dir que mai no es va veure a 

si mateixa com a artista; però l’any 1953 va començar a crear 

obres artístiques animada pel seu company, el pintor Gerd 

Leufert. Gego va fer molts viatges a Europa i els Estats 

Units, i va viure a Nova York els anys 1960 i 1963. Durant 

aquest temps, la seva obra va ser col·leccionada per institu-

cions com ara el MoMA i la Biblioteca Pública de Nova York. 

Ha estat objecte d’exposició a la Fundação Serralves de 

Porto (2006) i al MACBA (2006–2007).

L’obra de Gego, pseudònim de l’artista Gertrude Goldschmidt, 
mai no es va adaptar a cap moviment artístic. Es va centrar 
sempre en la línia, que dibuixava en dues i tres dimensions 
i amb diferents materials, en molts casos simples o reciclats, 
com ara l’acer, el Flferro i el niló. Gego va investigar la relació 
entre la forma i l’espai, i va considerar que aquest últim era 
un element actiu en l’obra. Les seves abstraccions geomètriques, 
deFnides per la quadrícula, sovint defugen l’exactitud mate-
màtica i en lloc seu exploren formes orgàniques. Ella, tot 
i això, va negar categòricament que la seva obra tingués res a 
veure amb els principis de la naturalesa i considerava que les 
seves formes eren elements «autònoms». 
 Al principi de la seva carrera, després d’un breu període 
de moure’s en terreny expressionista, va començar a crear 
dibuixos de línies paral·leles sense referències amb el món 
exterior. Aquests primers dibuixos, en què les línies sembla 
que s’escapin del suport, apropiant-se de l’espai i donant-li 
forma, van ser el punt de partida de la seva obra posterior. 
L’any 1957 comença a treballar en obres tridimensionals, en 
les quals explora les possibilitats formals de plans projectats, 
mòduls i línies paral·leles en superfícies corbades. Les seves 
escultures, que en un principi eren de materials rígids, s’obren 
gradualment a materials i solucions formals més Gexibles. 
 Així, a partir del 1964 comença a experimentar amb 
Flferro d’acer inoxidable, cosa que li permetrà plantejar obres 
més espontànies amb enllaços Gexibles. Gràcies a la versatilitat 
i lleugeresa del material, la línia sembla alliberada en l’espai 
i amb capacitat inFnita d’expansió. Altres elements heteròclits 
i poc convencionals permeten que la seva obra s’alliberi del 
rigor geomètric de les seves peces anteriors.
 El 1969 treballa en peces tridimensionals basades en un 
sistema estructural de malles o xarxes de Flferro, fetes de 
formes triangulars o quadrades, i que es convertiran en les 
Reticuláreas. Són el dibuix convertit en escultura, i les obres 
traslladen materialment la línia de l’espai bidimensional al 
tridimensional. Aquestes obres obertes de conFguració Gexible 
giren al voltant de les línies sobreposades i paral·leles, i 
semblen transparents, amb voluntat dinàmica i cinètica. Sus-
peses en l’espai, són estructures aèries, ingràvides, amb una 
gran austeritat de mitjans i reducció a línies essencials. 
«Escultura: formes tridimensionals de material sòlid. El que 
jo no faig MAI!», va escriure Gego en un quadern, i amb això 
situava la seva obra més a prop del dibuix tridimensional que 
de l’escultura. En els seus dibuixos sobre paper i monotips 
d’aquesta època hi ha assajos de línies que apareixen després 
en obres tridimensionals. La retícula també és un factor domi- 
nant en aquests dibuixos. La tinta, sempre controlada però en 
moviment, sembla a punt de fugir del paper i Gotar en l’espai 
expositiu. 

Gego 
Sense títol, 1970
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Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
Foto	de	Frédéric	Buisson.	©	Gil	Wolman,	Charlotte	Wolman,	2009.

Gil Joseph Wolman (París, 1929–París, 1995) va crear una 

obra caracteritzada per la fusió radical de les diferents arts, 

particularment la pintura, la poesia i el cinema. Va formar part 

del grup d’avantguarda del lletrisme, iniciat per Isidore Isou 

a finals dels anys quaranta, que proclamava una transformació 

de les arts i la societat. 

L’any 1952 Wolman abandona el moviment lletrista d’Isidore 
Isou i funda el Lletrisme Internacional junt amb Guy Debord 
(qui més tard inauguraria la Internacional Situacionista, de la 
qual Wolman ja no formaria part). Amb Debord va col·laborar 
en diversos projectes durant els anys cinquanta, i en destaca 
l’assaig que van escriure junts el 1956: Mode d’emploi du détour- 
nement (‘Mètodes de tergiversació’). La tècnica de détournement, 
o la tergiversació, es caracteritza bàsicament per l’ús i nova 
combinació d’obres culturals com ara frases, parts de llibres, 
imatges, metratge cinematogràFc o àudio per crear altres obres 
amb un missatge diferent, en moltes ocasions oposat a l’origi- 
nal. Wolman tornaria a fer servir aquest mateix concepte per  
a la seva pròpia obra escrita, feta a partir de textos preexistents, 
com la que es va publicar aquell mateix any amb el títol J’écris 
propre. 
 L’any 1957 Wolman es veu exclòs de la Internacional 
Lletrista, i inicia una època molt més pictòrica amb l’ús de 
materials plàstics, càustica i paper maixé, on hi escriu i fa 
graFts. Els anys seixanta van ser els més prolíFcs de Wolman 
i l’any 1964 comença a crear un tipus d’obres que denomina 
Art Scotch, la tècnica de les quals consisteix a utilitzar cinta 
adhesiva per arrencar tires de material imprès i tornar-les 
a col·locar per capes en diferents suports, com ara el llenç 
o la fusta. Les obres d’Art Scotch fusionen principis tant del 
lletrisme com de la tècnica de détournement, i es composen 
únicament de textos i cinta adhesiva. Wolman s’apropia 
d’aquests textos usant el principi de détournement, encara que 
la seva tècnica no permet la lectura dels esdeveniments a què 
es refereixen els textos, principi del lletrisme, on les paraules 
o lletres han de composar l’espai pictòric enunciant el seu 
signiFcat.

Gil J Wolman 
Gagarine se tue en avion, 1968
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Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
©	Lothar	Baumgarten,	vegap,	Barcelona,	2009.

Lothar Baumgarten (Rheinsberg, Alemanya, 1944) actualment 

viu i treballa entre Berlín i Nova York. Alumne de Joseph Beuys 

a l’Acadèmia d’Art de Düsseldorf, la seva obra és coneguda 

per la combinació de paraules i imatges, unides a l’anàlisi 

crítica que qüestiona l’objectivitat de la fotografia i les repre- 

sentacions occidentals de l’‘altre’. Entre el 1978 i el 1980, 

Baumgarten va passar divuit mesos en un poble ianomami al 

sud de Veneçuela, experiència que ha tingut una profunda 

influència en la seva obra. Ha rebut diversos premis entre els 

quals destaca el Lleó d’Or de la Biennal de Venècia del 1984. 

En l’obra de Baumgarten destaca el profund interès pel 
continent americà i les seves poblacions, així com l’acostament 
a altres qüestions com ara el pas del temps sobre la naturalesa, 
el coneixement humà, l’economia i el poder. Encara que la 
pràctica de Baumgarten és molt plural —munta obres especíF-
ques en funció del lloc que han d’ocupar, crea escultures 
efímeres, publica llibres, escriu textos, exposa fotograFes, pro- 
dueix pel·lícules o viatges— els noms són l’únic element comú 
a totes les seves activitats.1 Posar nom, delinear i identiFcar 
parts del món és la forma més bàsica del poder. En el cas del 
colonialisme, la denominació va ser entesa com a apodera-
ment i es va convertir en el mitjà més clar d’expressar la presa 
de possessió. Reiteradament, Baumgarten es refereix en la 
seva obra als noms dels pobles indígenes d’Amèrica del Nord 
i del Sud, els noms que aquests pobles usaven per anomenar-
se entre si i els noms de la seva Gora, fauna i geograFa. A 
través de l’ús reiterat dels noms indígenes, Baumgarten sembla 
que suggereix una possible inversió de l’oposició tradicional 
entre el vell i el nou continent.
 A la seva primera exposició a Amèrica del Nord, el 1985 
a la galeria Marian Goodman de Nova York, Baumgarten va 
presentar fotograFes en blanc i negre fetes l’any 1977 a la Gran 
Sabana. Aquesta regió és una vasta extensió de pastures al 
sud-est de Veneçuela i l’hipotètic emplaçament d’El Dorado. 
Ha estat el centre de diverses obres de Baumgarten, Fns i tot 
abans d’haver visitat la zona. Aquestes fotograFes es presenten 
acompanyades dels noms dels rius de la zona, que són l’únic 
vestigi de la llengua indígena pròpia de la regió, ja desapare-
guda. Avui aquesta regió, rica en recursos, torna a presenciar 
una lluita per la seva apropiació a través de l’explotació co- 
mercial. Baumgarten no tan sols lliga metafòricament el seu 
passat colonial amb el present neocolonial, sinó que denuncia 
amb dolorós detall els efectes del desenvolupament sobre les 
poblacions indígenes, així com els canvis radicals en la seva 
geograFa. Baumgarten, en la seva obra artística i en diverses 
publicacions, es refereix a aquesta explotació i a l’amenaça 
que plana sobre el paisatge natural i els habitants indígenes.

	1		 Craig	Owens:	Nombres propios en Lothar Baumgarten.	Autofocus	Retina,		
	 macba,	2008.	

Lothar Baumgarten 
Salto (Pipa Cornuta), 1977
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Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
©	Manon	de	Boer,	2009.

Manon de Boer (Kodaicanal, Índia, 1966) actualment viu i 

treballa a Brussel·les. De Boer va estudiar fotografia i escultura 

a l’Acadèmia de Belles Artes de Rotterdam entre el 1985 i el 

1990, i a la Rijksacademie d’Amsterdam entre el 1990 i el 

1992. Va començar a treballar amb cine, vídeo i so l’any 1996 

fent servir la narració personal de mètode i explorant la 

relació entre llenguatge, temps i reivindicació de la veracitat. 

L’any 2008 va tenir exposicions individuals a Frankfurter 

Kunstverein (Frankfurt) i Witte de With (Rotterdam). 

Prèviament, el 1999, va mostrar la seva obra a l’Stedelijk 

Museum Bureau d’Amsterdam. La seva obra també ha estat 

vista a Raum Aktueller Kunst (Viena), Mood Salon i Bios 

(Atenes), MUHKA-Media (Anvers) i KVS (Brussel·les), així 

com en el festival internacional de cinema de Rotterdam i la 

Biennal de Venècia. 

 La pel·lícula de De Boer Sylvia Kristel-Paris va guanyar el 

Premi Marseille Espérance en el FID de Marsella 2006. Aquell 

mateix any va guanyar el premi a la millor pel·lícula experi-

mental en el XIV Festival de Cinema Curtas Metragens Vila 

do Condo de Portugal.

La pel·lícula Attica, de Manon de Boer, està basada en la com- 
posició musical de títol homònim escrita pel músic Frederic 
Rzewski. Aquesta partitura, així com la composició Coming 
Together, amb què comença la pel·lícula, es van inspirar en el 
motí que hi va haver en una presó de Nova York. El setembre 
de l’any 1971 els presos del penal estatal d’Attica van protago-
nitzar una insurrecció i van arribar a prendre el control de 
part de la presó, amb l’exigència de ser «tractats com a éssers 
humans». Després de diversos dies de negociacions fracassa-
des, el governador Nelson Rockefeller va ordenar que la 
policia estatal reprengués el control per la força, al·legant que 
corrien perill les vides dels guàrdies fets ostatges. Es va 
desencadenar la violència i van morir 43 persones (alguns 
ostatges inclosos) i moltes més van ser ferides. 
 Un dels morts va ser Sam Melville, un pres que havia tingut 
un paper signiFcatiu en l’organització de la rebel·lió. Rzewski 
va llegir una carta que Melville havia escrit durant la primavera 
d’aquell any on descrivia el pas del temps a la presó i que va 
ser publicada després del motí.1 El va impressionar «tant la 
qualitat poètica del text com la seva críptica ironia». «La vaig 
llegir una i altra vegada. Semblava com si jo estigués intentant 
capturar, en sentit físic, la presència de l’escriptor, alhora que 
revelar el signiFcat amagat del seu simple però ambigu llen- 
guatge». Va ser aquest acte de llegir i rellegir que Fnalment 
va proporcionar a Rzewski la idea d’un tractament musical, 
que, citant la carta de Melville, va titular Coming Together.  
 La partitura Attica va ser concebuda per anar a continuació 
de Coming Together després d’un breu silenci, perquè les dues 
peces mostressin el contrast entre si, i proporcionessin dos 
tons oposats d’un mateix tema.2 La partitura d’Attica es 
va basar en la resposta d’un supervivent del motí: Richard X. 
Clark, que va ser posat en llibertat provisional unes setmanes 
després de la massacre. Mentre el cotxe que el portava a 
Bu©alo s’allunyava del poble d’Attica, un reporter que seia al 
seu costat li va preguntar com se sentia deixant enrere Attica. 
La seva resposta, «Attica està davant de mi», es va convertir 
en el text de la segona partitura Flmada en la pel·lícula de De 
Boer.  Amb un lent moviment circular, la càmera Flma els 
músics tocant aquests dos temes inquietants, insistents, 
al·ludint a la inexorable rutina de la vida carcerària i la impos- 
sibilitat d’escapar. La pel·lícula pretén donar un eco visual i 
auditiu al subjecte polític de la composició de Rzweski, mentre 
que condensa de manera misteriosa l’experiència a temps real 
de l’espectador, el temps Fctici del Flm i el moment històric 
del motí. Utilitza la tècnica del re-enactment, o reconstrucció, 
que ha tingut un paper central en l’art contemporani durant 
molts anys. L’ús d’aquesta tècnica considera que la història ja 
no pot ser captada amb artefactes residuals, documents i 
anotacions, sinó que ha de ser plasmada en moments de recons- 
trucció o reinterpretació per poder ser entesa. La relectura 

Manon de Boer 
Attica, 2008
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d’esdeveniments reals proposa una nova apropiació del passat 
més activa que la documentació o el treball d’arxiu. A Attica, 
Manon de Boer es refereix a aquesta connexió entre la cita 
històrica i la interpretació no només en el contingut de la seva 
pel·lícula sinó també de manera explícitament conceptual i 
formal. Amb la música de Frederic Rzewski, de caràcter 
improvisat, proposa una relació oberta amb els esdeveniments 
reals. Els dos moviments de càmera, girs de 360 graus reGectits 
entre si, fan referència a la intensiFcació de la rebel·lió dels 
presos, estesa inFnitament en el temps i l’espai. Memòries 
infernals es reconstrueixen, no de forma lineal ni cronològica, 
sinó de manera subjectiva i circular. Converteix l’acte de la 
interpretació de la història en una cosa evident i tangible, en 
proposa una versió addicional amb el seu propi llenguatge 
subjectiu.  

1		 Després	de	la	mort	de	Melville,	la	carta	va	ser	publicada	a	la	revista		 	
	 Ramparts.	El	text	és	el	següent:	«Crec	que	una	combinació	de	l’edat	i	el		
	 fet	que	les	coses	comencin	a	tenir	efecte	(coming together)	fan	que	el			
	 temps	passi	més	ràpid.	Ja	han	passat	sis	mesos	i	et	puc	dir	honestament		
	 que	pocs	períodes	de	la	meva	vida	han	passat	tan	ràpidament.	Estic	en		
	 una	excel·lent	forma	física	i	mental.	Sens	dubte	el	futur	portarà		 	
	 sorpreses,	però	em	sento	segur	de	mi	mateix	i	preparat.	Com	els	amants	
		 que	contrasten	les	seves	emocions	en	moments	de	crisi,	jo	també	estic		
	 lidiant	amb	el	meu	entorn.	Entre	la	brutalitat	indiferent,	el	soroll		 	
	 incessant,	la	química	experimental	de	la	cuina,	els	deliris	d’homes		 	
	 histèrics,	perduts,	jo	puc	actuar	amb	claredat	i	amb	significat.	Estic		 	
	 deliberadament,	fins	i	tot	calculadament,	utilitzant	l’histrionisme		 	
	 només	per	posar	a	prova	les	reaccions	dels	altres.	Llegeixo	molt,	faig		
	 exercici,	parlo	amb	els	guàrdies	i	els	presos,	patint	per	la	inevitable		 	
	 direcció	de	la	meva	vida».		
2		 Les	tècniques	de	composició	utilitzades	en	les	dues	partitures	són		 	
	 similars.	El	recurs	bàsic	per	generar	seqüències	melòdiques	i	rítmiques		
	 és	l’squaring.	Amb	aquesta	tècnica,	una	seqüència	de	notes,	mesures	
	 o	frases	s’acumula	gradualment	i	va	afegint	elements	d’un	en	un,	que		
	 després	es	van	reduint	per	subtracció.	
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Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.
Foto	de	Tony	Coll.	©	Nancy	Spero,	2009.

Nancy Spero (Cleveland, Estats Units, 1926) va estudiar a 

l’Art Institute of Chicago i es va graduar l’any 1949. Va 

continuar la seva formació a París a l’École des Beaux-Arts i 

a l’estudi d’André Lhote, pintor cubista, professor i crític. Poc 

després de tornar als Estats Units, el 1950, es va casar amb 

el pintor Leon Golub, i els dos artistes es van establir a 

Chicago. Més tard, van passar un temps a Itàlia, fins que es 

van traslladar a París l’any 1959. 

L’any 1964 Nancy Spero es muda a Nova York, on és ignorada 
per una societat masclista i centrada en els expressionistes 
abstractes i en l’estètica minimalista de moda. Llavors es 
distancia d’aquestes tendències i abandona l’oli, tècnica que 
havia predominat en la seva producció Fns al moment. 
Decideix treballar amb materials fràgils, que combina amb 
una dura crítica envers la participació del govern nord-americà 
a Vietnam; imatges bèl·liques amb llengües fàl·liques i bombes 
fàl·liques utilitzades com a metàfora de la obscenitat i la 
violència de la màquina militar masculina. Després de crear el 
seu «manifest personal contra la guerra de Vietnam», Spero 
comença a allunyar-se de temes militars i polítics d’actualitat, 
i crea obres més personals, tot i que no menys càustiques, 
basades en els escrits turmentats del poeta francès Antonin 
Artaud. 
 Codex Artaud va ser exposada l’any 1973 a la galeria A.I.R., 
la primera galeria de dones, fundada per Nancy Spero i altres 
artistes un any abans. En aquells temps, Spero s’havia allunyat 
de la inGuència del poeta francès Antonin Artaud i la seva 
temàtica recorria altra vegada a temes polítics d’actualitat. Se 
centrava particularment en les dones i el dolor, i la tortura 
perpetrada per règims opressius i dictatorials.
 A Artaud devem les expressions probablement més 
extremes de marginació i alienació manifestades al segle xx. 
El seu torbament i ira van commoure profundament Spero, 
que el considerava «masoquista i passiu tot i la violència dels 
seus gestos i llenguatge». Spero es va apropiar del seu llenguat-
ge extrem, fruit d’un agut patiment físic i mental, per exprimir 
i exorcitzar la seva pròpia ira i alienació com a ciutadana 
americana i dona artista. Va ser també una forma de relacionar-
se amb el seu propi dolor: l’any 1960, a l’edat de 34 anys, li va 
ser diagnosticada una artritis reumatoide. Va adoptar la veu 
d’Artaud perquè, com ella mateixa va dir, mai no havia cone- 
gut «res tan extrem». 
 L’obra sobre Artaud comprèn uns 60 quadres fets en 
aiguada i collage i el vast Codex Artaud, 34 rotlles fets de fulls 
enganxats entre si. Fets sobre paper, són obres fràgils, a vegades 
dolorosament efímeres, en les quals utilitza una barreja 
d’escriptura, dibuix i collage. El text d’Artaud, escrit a mà o a 
màquina, es combina amb petites imatges pintades, creades 
com una extensió de les paraules. El format obert i allargat de 
les obres recorda els rotlles xinesos i japonesos, els papirs i 
pintures funeràries egípcies, així com les miniatures i tapissos 
medievals. Aquest format i l’ús de papers delicats combinats 
amb collage, imatges i escrits juxtaposats s’han convertit, des 
de llavors, en el segell de les seves obres. 
 Durant més de cinquanta anys la carrera de Nancy Spero 
com a artista i activista ha estat marcada pel compromís 
continu amb preocupacions polítiques, socials i culturals. Així, 

Nancy Spero 
Codex Artaud XIII, 1972



Temps com a matèria
Col·lecció MACBA. Noves incorporacions
15 maig–31 agost 2009  www.macba.cat

MUSEU
D’ART CONTEMPORANI
DE BARCELONA

ha tractat la guerra i la violència apocalíptica i ha articulat 
visions de renaixement i cicles festius de la vida. El seu 
imaginari és altament personal, encara que tingui inGuència 
de mitologies i iconograFes egípcies, grecoromanes, medievals, 
orientals i africanes. En aquest imaginari, la Fgura femenina, 
indiscutible protagonista de la seva obra, ha estat encarnada 
en una barreja de pintura, dibuix i gravat de contingut pro- 
fundament polític i psicològic. 

1		 L’artista	ha	comentat	a	fons	aquestes	obres:	«Vaig	utilitzar	les	cites		 	
	 fragmentades	d’Antonin	Artaud	—de	la	seva	desesperació,	humor,		 	
	 misogínia	i	llenguatge	violent—.	Parla	de	que	li	tallen	la	llengua,	de	ser		
	 emmudit.	Vaig	fragmentar	aquestes	cites	amb	imatges	que	havia	pintat		
	 de	caps	tallats,	desafiadors,	llengües	fàl·liques	en	tenses	figures		 	
	 masculines,	femenines,	andrògenes,	en	camises	de	força,	referències			
	 mitològiques,	alquímiques,	etc.	Estava	literalment	traient	la	llengua	al		
	 món	—dona	emmudida,	victimitzada	i	brutalitzada,	histèrica,	parlant		
	 en	llengües—.	Aquestes	descripcions	de	dones	concordaven	amb	els		 	
	 escrits	d’Artaud	i	el	seu	comportament.	Però	com	a	personatge	masculí,		
	 és	canonitzat	per	la	seva	alienació,	por	com	va	pertorbar	el	sentit	del		
	 llenguatge».	
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Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d'Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Donació	de	l’artista.	©	Palle	Nielsen,	vegap,	Barcelona,	2009.

L’any 1968 Palle Nielsen va convèncer el director del Moderna 
Museet de Suècia de l’interès de construir un parc infantil 
dins el museu. El director, Pontus Hultén, va acceptar amb la 
condició que Nielsen assumís la responsabilitat del cost i 
l’organització. L’octubre del 1968 es va inaugurar Modellen – 
En model för ett kvalitativt samhälle (‘El model – Un model per 
a una societat qualitativa’), que oferia accés lliure a tots els 
nens d’Estocolm. Va aconseguir convocar més de 35.000 
visitants, 20.000 dels quals eren nens. En un enorme passadís 
s’hi van instal·lar parets noves i un terra de masonite, a més 
d’estructures per penjar-se, una piscina de goma escuma, 
gronxadors, cordes per escalar i jocs d’aigua. Eines, pintura, 
materials per construir i teixits van ser a la disposició dels 
nens durant tot el projecte i van fomentar la seva creativitat. 
El Teatre Reial va donar una sèrie de disfresses d’època, 
mentre que Nielsen va proporcionar màscares de Charles de 
Gaulle, Mao Tse-tung, Lyndon B. Johnson i Fidel Castro. 
També es van instal·lar altaveus a totes les cantonades del 
recinte, i els nens podien reproduir en tocadiscos música de 
tot tipus. Al restaurant, unes pantalles de televisió mostraven 

Palle Nielsen (Copenhaguen, Dinamarca, 1944) és artista 

i investigador en arquitectura de paisatges i urbanisme. Viu i 

treballa a Oster Knippinge (Dinamarca). Poc després d’acabar 

els seus estudis, es va distanciar del sistema artístic i es va 

involucrar en l’experiència activista, sobretot amb la cons-

trucció de parcs infantils en barris obrers de Copenhaguen 

i els seus voltants.1

retransmissions de les galeries, així es permetia als visitants 
observar l’experiència des de fora. El cub blanc, un espai 
dissenyat per a la contemplació, es va transformar d’aquesta 
manera en una zona oberta al joc i la irracionalitat social, que 
oferia noves possibilitats de comportament i mostrava que 
l’activitat no podia ser prescrita.  
 La nota de premsa Frmada pel denominat Grup de Treball 
establia que «el joc és l’exposició. És només una exposició, 
perquè els nens juguen en un museu d’art. És només una 
exposició per a aquells que no juguen. Tal vegada es convertirà 
en el model de la societat que volen els nens. Tal vegada els 
nens ens poden explicar tant del seu món que també es con- 
verteix en un model per a nosaltres». Modellen tenia un
programa utòpic: crear un nou ésser humà capaç d’articular 
un projecte social. La creativitat i el contacte experimental 
van ser declarats prioritats humanes. L’«ésser humà qualita-
tiu» va ser deFnit com un individu social amb una forta 
necessitat de relacions de grup i es va proposar el treball en 
col·laboració com a alternativa a la societat autoritària.  
 A Fnals d’octubre del 1968 Modellen va ser presentat a 
Västerås, una ciutat propera a Estocolm. L’obra va ser recons-
truïda en una gran carpa prop d’unes vivendes de protecció 
social, on va ser utilitzada per nens entre l’hivern del 1968 
i l’estiu del 1969. En transposar-la de l’espai institucional a 
l’espai urbà, es va dissoldre com a obra d’avantguarda execu-
tada, i en el context del projecte de Västerås no hi va haver 
discussions artístiques.  Modellen va desaFar el dogma de la 
contracultura, segons el qual l’espai institucional per se genera 
conformitat i preserva l’statu quo. Va destacar la importància 
del discurs crític dins de les institucions artístiques i va 
generar interrogants sobre el tipus d’espai social que l’art pot 
produir. En associar Modellen amb el romanticisme inherent 
en el concepte del joc en l’educació estètica de l’home, sorgeix 
la pregunta de si Modellen va ser efectivament revolucionari 
o —en el seu sentit més ampli— disciplinari.2

1	 La	construcció	de	parcs	infantils	va	ser	una	iniciativa	d’anarquistes,			
	 estudiants	i	residents,	i	es	va	constituir	com	una	alternativa	a	altres		 	
	 tipus	de	protesta	més	comuns.	
2		 Lars	Bang	Larsen:	«True	Rulers	of	Their	Own	Realm.	Political		 	
	 Subjectivation	in	Palle	Nielsen’s	The	Model	–	A	Model	for	a	Qualitative		
	 Society»,	Afterall,	n.	16.	Londres:	Central	Saint	Martin’s	College	of	Art		
	 and	Design,	tardor-hivern	2007.

Palle Nielsen 
Modellen – En model för ett kvalitativt
sambälle, 1968
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Col·lecció	macba.	Fundació	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Dipòsit	de	la	família	Bombelli.	Foto	de	Tony	Coll.	©	Richard	Hamilton,	
vegap,	Barcelona,	2009.

L’any 2003, Richard Hamilton (Londres, Gran Bretanya, 1922) 

va escriure una petita autobiografia: «Va gaudir d’uns llargs 

estudis acadèmics que van ser interromputs per la guerra, 

durant la qual es va convertir en dibuixant tècnic. Va fer 

classes a escoles d’art durant 14 anys mentre es reeducava 

en la tècnica de la pintura. La devoció pel treball i l’esperit de 

Marcel Duchamp el van portar a repensar, entre els anys 

1957 i 1966, les obres de Duchamp Le Boîte Vert i Le Grand 

Verre – La Mariée mise a nu par ses célibataires, même. Va 

aconseguir cert èxit com a artista professional després de 

la seva exposició a la Tate Gallery de Londres l’any 1970. Viu 

i pinta a Londres, produeix en el moment en què pot fer-ho 

millor i passa temporades a Cadaqués»1 

Richard Hamilton va ser responsable en bona part dels 
plantejaments radicals que van transformar l’escena artística 
britànica dels anys cinquanta i seixanta i va tenir un paper 
seminal en el naixement de l’art pop. Hamilton és conegut, 
sobretot, per aquesta última dada, per la seva assimilació 
innovadora de la imatge dels mitjans de comunicació en les 
belles arts. No obstant això, la seva obra mostra preocupacions 
molt més àmplies i profundes del que el concepte pop pot 
suggerir. De fet, en la seva producció artística, hi trobem un 
sorprenent ventall de tècniques, materials i temes.
 Des de Fnals dels anys cinquanta, ha expressat una i altra 
vegada, tant en la seva pràctica com en els seus escrits, el 
rebuig a qualsevol tipus d’encasellament o separació entre les 
diverses arts. 
 La Col·lecció Bombelli explora la història i la dinàmica de 
la galeria cadaqués com a espai d’excepció en el clima artístic 
del nostre país. Durant el segle xx, Cadaqués va ser un pol 
d’atracció per als artistes d’avantguarda i altres intel·lectuals 
que passaren llargues estades i estius en aquesta localitat, com 
Pablo Picasso, Salvador Dalí i Man Ray. Des dels anys cin-
quanta Fns a la seva mort, el 1968, cada any Marcel Duchamp 
passava els tres mesos d’estiu en aquest poble, fet que va 
atraure altres artistes, com John Cage, Richard Hamilton i 
Dieter Roth. No és cap coincidència que durant aquells anys 
Duchamp concebés i realitzés la seva darrera instal·lació, 
Étant Donnés (1946–1966), en la qual Cadaqués s’hi evidencia 
físicament, entre altres elements, gràcies a la porta que 
Duchamp va trobar pel seus rodals i que va enviar a Nova 
York per incloure-la en l’esmentada peça. 
 El 1959 Lanfranco Bombelli, artista i arquitecte d’origen 
italià, visita Cadaqués per primera vegada; dos anys després 
decideix obrir un despatx a Barcelona amb el seu company 
arquitecte Peter Harnden i habilita una residència al poble 
costaner. La mort de Harnden, el 1973, impulsa Bombelli 
a obrir la galeria cadaqués amb l’objectiu de vendre una col- 
lecció d’obra gràFca anomenada cadaqués portfolio one, editada 
per ell mateix, amb la Fnalitat de recaptar fons que permetin 
restaurar la part del cementiri situada fora del recinte con-
sagrat. L’exposició va esdevenir un èxit important, i Bombelli 
va començar a rebre peticions d’artistes amics per mantenir 
oberta la galeria i convertir-la en una sala d’exposicions amb 
una programació continuada, que es va anar desenvolupant 
en quatre línies artístiques: el constructivisme (sobretot l’art 
concret suís), que formava part de la formació artística del 
mateix Bombelli; l’art pop; les avantguardes dels anys seixanta 
i setanta; i els artistes locals, representats per la pintura 
abstracta catalana i les noves tendències a Catalunya dels anys 
setanta i vuitanta.

Richard Hamilton 
Toaster, 1967
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 Cadaqués va ser el laboratori d’assaig de moltes de les 
obres de Richard Hamilton del principi dels anys setanta, com 
per exemple la cèlebre sèrie iniciada amb Sign (1975), en la 
qual el logotip d’una coneguda beguda d’aperitiu és retocat en 
cartells, cendrers i ampolles, Fns a convertir-lo en el nom del 
mateix artista, o la sèrie Shit and Flowers, que més tard resul- 
taria molt polèmica a Anglaterra. Cadaqués es va convertir 
d’aquesta manera en l’escenari en què Richard Hamilton i 
Dieter Roth van realitzar els seus dos projectes en col·laboració, 
de caràcter molt lúdic: Collaborations of Ch. Rothham (1976) i 
INTERFACEs (1978). 
 Durant els anys setanta i vuitanta la galeria Cadaqués va 
tenir una gran importància a Catalunya, ja que va actuar 
com a iniciadora, productora i difusora de l’art contemporani 
del moment, i com a impulsora no tan sols d’exposicions 
sinó també de treballs realitzats in situ, lligats a la ciutat de 
Cadaqués, com l’obra Cadaqués Canal local, de Muntadas (1974), 
la primera experiència en tot l’Estat espanyol de creació 
d’una emissora de televisió local per a un projecte de perFl 
artístic, o Flauta i trampolí, d’Antoni Miralda (1981).

1		 Richard	Hamilton:	Dieter Roth – Richard Hamilton, Collaborations,   
 Relations – Confrontations.	Edition	Hansford	Mayer	i	Fundaçao	de		 	
	 Serralves,	2003.
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L’obra de Rita McBride inclou tant escultures arquitectòniques 
com projectes de llibres poc convencionals. McBride va co- 
mençar la seva carrera artística creant escultures que exploren 
elements locals d’arquitectura i disseny, en moltes ocasions 
posant l’enfocament en objectes que passen desapercebuts, 
discrets però inevitables, de l’àmbit urbà. Treballa amb una 
gran varietat de materials i les seves escultures examinen 
territoris oblidats del modernisme urbà, com ara les estructu-
res dels aparcaments, les caixes d’electricitat, de ventilació, 
de calefacció i els tendals. En extreure aquests elements arqui- 
tectònics del seu context, jugant amb la seva escala i funció 
i posant de manifest la seva forma i material, presenta una 
ruptura amb la realitat i atorga a aquests objectes un caràcter 
metafòric. 
 La seva obra Arena va ser presentada per primera vegada 
l’any 1997 en el centre d’art Witte de With, a Rotterdam. 
Travessava i connectava totes les sales del segon pis del centre, 
i convertia l’oFcina principal, la recepció del públic i els 
treballadors del centre en el centre de gravetat de l’obra. Arena 
es caracteritza por la seva intensa dimensió teatral: transforma 
el lloc d’exposició en un espai performatiu on el visitant es 
converteix en part de l’espectacle i alterna el paper d’actor 
amb el d’espectador. D’aquesta manera, Arena es deFneix pels 
seus usuaris. L’obra està feta a base de contraxapat cobert amb 
twaron (un Flament d’aramida molt resistent) i resina epoxi, 
uns materials industrials ferms però lleugers que, amb el 
sistema modular de l’obra, en faciliten el transport. Des de la 
seva creació, Arena ha viatjat extensament i ha estat escenari 
de múltiples performances i tertúlies.
 La primera vegada que Arena va ser exposada, l’artista 
va crear una revista que imitava les dels estadis esportius. Per 
a altres exposicions ha escrit novel·les de pornograFa tova, 
llibres que moltes vegades serveixen de catàleg d’exposició, 
i en els quals col·labora amb altres artistes (escriptors, comis-
saris i crítics), a qui invita a escriure un capítol tot barrejant 
el sexe amb conceptes artístics. McBride considera aquests 
catàlegs com un intent de refrescar el llenguatge tècnic que el 
món de l’art ha adoptat del postestructuralisme. 

Rita McBride 
Arena, 1997

Col·lecció	macba.	Consorci	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona.	
Dipòsit	de	l’artista.	Foto	Dolby	Tu	©	Taipei	Fine	Arts	Museum.	
©	Rita	McBride,	2009.

Rita McBride (Des Moines, Estats Units, 1960) es va formar 

al Bard College i al California Institute of the Arts. Des 

del 1997, la seva obra s’ha mostrat en exposicions individuals 

a diferents institucions d’Àustria, França, Alemanya, Estats 

Units i Holanda. Viu a Nova York i a Alemanya, on és profes-

sora a la Kunstakademie de Düsseldorf.


