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(del qual formava part Ad Reinhardt), amb qui va exposar per primer cop el 1949. Però ben aviat 
es va passar al collage. Els àlbums de retalls de la seva infància posen de manifest un primer 
interès en la imatgeria quotidiana, però potser també el va inspirar un període que va passar 
al final dels anys quaranta a la costa oest, entre collagistes com ara Wallace Berman i Bruce 
Conner, amb qui va mantenir correspondència durant tota la vida. També hi podria haver influït 
la seva feina com a dissenyador comercial, com era el cas d’Andy Warhol, de qui es va fer amic 
al principi dels anys cinquanta. Tots dos artistes estaven sotmesos a la hipercirculació d’imatges 
i es van convertir en conductes de l’era dels mitjans de comunicació de masses. Però l’obra de 
Johnson tracta més del subjectiu que la de Warhol, com una manera de registrar una consciència 
encastada dins de la cultura del consum econòmic i d’imatges. Així, doncs, damunt dels rostres 
d’Elvis Presley i James Dean, representacions conegudes de glamur, es projecta la fantasia en 
un codi particular de pictogrames.

L’artista va permetre que la forma dels seus primers collages formals de la dècada dels 
cinquanta obeís a la quotidianitat, construint-los a partir de les peces de cartró al voltant de 
les quals es dobleguen les camises a les bugaderies. Els va anomenar «moticos», una paraula 
inventada que sempre anava en plural, i els va descriure com a obres fragmentades de significat 
efímer. Molts tenen superfícies que s’assemblen als pòsters esquinçats creats a París a la mateixa 
època per Raymond Hains i Jacques Villeglé. Pel que sembla, va intentar-los vendre, potser a 
algunes galeries, però Lawrence Weiner recorda que els tenia exposats per a la venda al terra 
d’un carrer del Bowery, on els sense sostre solien vendre tota mena de coses velles.

Johnson va utilitzar el correu per primer cop per cridar l’atenció cap als seus collages a 
mitjan anys cinquanta, enviant-ne petites mostres a comissaris i col·leccionistes com ara Alfred 
H. Barr, Jr. Però ja des de la seva època d’estudiant a l’institut li agradava fer gargots a les cartes, 
de manera que es va adaptar sense esforç al sistema postal, i va començar a enviar obres als seus 
amics com una forma de comunicar-se íntimament amb un públic singular. En aquella època, a 
Nova York la vida no era cara, el mercat de l’art era lent i els artistes sovint regalaven les seves 
obres. En els petits collages que enviava dins de sobres, podia combinar un disseny rigorós amb les 
juxtaposicions divertides i les preocupacions misterioses de la seva pròpia teoria. A Johnson li sabia 
greu que els destinataris de la seva obra l’acabessin venent, com van fer alguns més endavant. 
D’altra banda, però, també li sabia greu que l’obra que exposava a les galeries no es vengués gaire.

The frog is in the snake
Entre el 1965 i el 1973, Johnson va crear diversos collages per a exposicions individuals. 

Durant aquella época el collage era molt popular a Nova York, i Robert Rauschenberg i Jasper 
Johns ja l’havien introduït en l’era del pop. Johnson el va adoptar com a «art de vida»,2 segons el 
terme inventat per Lucy Lippard, amb el qual unificava moments d’experiència per a un instant 
fugaç, apedaçava fets per crear fantasia, i muntava per desmuntar tot seguit. Amb una memòria 
visual inigualable, i una pràctica ja centrada en la referència artística, recorria a les formes dels 
seus predecessors dadaistes i surrealistes (tot i que li devia més a Max Ernst, el fill del qual era 
amic seu, que a Kurt Schwitters). Els collages de Johnson són clàssics perquè són disposicions 
estrictament controlades, rítmiques i proporcionades, i sempre estan curosament organitzats 
i muntats. Els marcs es converteixen en contenidors del que el seu amic, el crític David Bourdon, 
descrivia com «un món de fantasia com una teranyina intricada»,3 semblant a les caixes que 
utilitzava Joseph Cornell, un artista de més edat que Johnson admirava i buscava.
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Ray Johnson: Please Add To & Return

Hi ha molts Ray Johnsons diferents: el lloat precursor, el crític o el cobejós de fama. Segons 
sembla, l’artista tenia uns impulsos contradictoris: d’una banda era gelós de la seva intimitat, 
però de l’altra es prodigava molt en públic; li recava exposar la seva obra, però després la feia 
circular massivament.

Als anys seixanta, Ray Johnson va inspirar un grup d’artistes que creaven imatges per 
distribuir-les per correu, de manera que s’acabava teixint una àmplia xarxa internacional. Això es 
va convertir en el moviment art postal, que comptava amb molts centenars de participants, per 
als quals Johnson era el «sugerdada», tot i que l’artista tenia sentiments contradictoris respecte a 
aquest moviment. Tal com ha descrit Ina Blom,1 el seu «art per correspondència» tenia més de 
monòleg que no pas de conversa, i implicava tant interrupció com reciprocitat. A diferència dels 
seus col·legues que celebraven l’erosió de l’autoria i de la competició que suposava l’art postal, 
Johnson va reconèixer que la xarxa servia els seus interessos, i ell mateix es va mantenir en el 
centre d’un món social que li proporcionava el material que necessitava per al seu art: «El meu 
art per correspondència només existeix per a una persona: jo.» A Johnson li interessava la manera 
en què aquesta xarxa de corresponsals podia formar el seu propi art-vida, que era el collage.

Johnson construïa l’art a partir de la interacció social –tant real com imaginària–, aplegant 
en la seva obra celebritats, amics i el món artístic. Li interessaven els vincles entre les persones 
i les coses, a través dels quals connectava una cosa amb una altra –sovint només amb les seves 
excèntriques associacions–, i aquestes relacions es traduïen en els plans interrelacionats dels 
seus collages. Entre 1965 i 1973, va crear-ne per a diverses exposicions a Nova York, però la 
seva relació amb les galeries i els marxants era ambivalent. Segons el seu vell amic Bill Wilson, 
Johnson menyspreava aquells que s’aprofitaven de la feina dels altres, probablement com a 
conseqüència d’haver observat l’explotació dels miners del coure de Michigan, entre els quals 
havia crescut. Fos quina fos la raó, des de mitjan anys setanta i fins que va morir, Johnson es va 
reservar per a ell bona part dels seus collages. I mentre cada setmana enviava per correu centenars 
de fotocòpies anotades, els seus collages romanien ocults a la seva casa de Long Island. Hi tornava 
incessantment, hi treballava a sobre i hi afegia més capes, i els posava data per enregistrar-hi 
cada intervenció. Quan va morir, el 1995, els van trobar ben apilats i endreçats a casa seva. Així, 
per al món artístic novaiorquès, malgrat haver comptat les seves estrelles entre els amics de 
Johnson, que abocaven en el seu art les seves invencions i vida social, Johnson es va convertir 
en un personatge marginal. Al final, el món del qual es retirava, segons les seves pròpies normes, 
no el va tenir en compte.

James Dean in the rain
Ray Johnson va néixer l’any 1927 i era l’únic fill d’un matrimoni d’immigrants finlandesos. 

Els pares eren luterans i li van proporcionar una educació molt estricta (la qual cosa podria 
explicar les taxonomies subversives que després abraçaria amb fervor). El van animar a desenvo-
lupar el seu talent per a la pintura, i el 1945 es va matricular al liberal Black Mountain College, 
a Carolina del Nord. Johnson, com el seu company d’estudis Robert Rauschenberg, sempre va 
estar influenciat per la sensibilitat de la Bauhaus que Josef Albers va portar a Black Mountain: 
l’ús de la quadrícula, l’autonomia del color i el potencial de la imatge trobada.

Els principals interessos de Johnson eren en l’ortodòxia imperant de l’abstracció pictòrica. 
A Black Mountain va entaular una llarga relació amb un professor, l’escultor Richard Lippold, que 
el va introduir en el món artístic novaiorquès i en el Grup d’Artistes Abstractes Nord-americans 
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es repeteix en la sèrie Pop Art (va respondre al minimalisme en els seus collages de mitjan dècada 
dels seixanta disposant «tesserae» en quadrats en sèrie), i es burla de l’art conceptual amb diversos 
retalls de definicions de diccionari.

Després que al final dels cinquanta Bill Wilson li enviés per correu fragments d’imatges com 
a possible matèria primera per a collages, Johnson va començar a utilitzar aquests marcs per als 
seus enviaments, ja que es podien muntar més de pressa que els collages. També podia mani-
festar el seu interès per l’adherència i la conjunció mitjançant l’ús de cremalleres, botons i molta 
cinta adhesiva per enganxar tots aquells fragments. Johnson també era un escriptor brillant, la 
lliure associació d’idees i la coincidència eren bones eines per al lirisme. Els enviaments, amb 
forma de cartes, li permetien estendre les combinacions visuals i verbals en el seu projecte de 
collage. Li interessava la disposició de l’escriptura com a imatge dins del camp de la pàgina, en 
paral·lel a la poesia concreta dels seus col·legues de Fluxus. I, a més, els enviaments eren un 
vehicle ideal per als jocs de paraules.

La circulació massiva dels enviaments va començar a partir de 1960, quan uns quants 
amics van anar a ajudar-lo a portar els paquets a segellar i enviar a les oficines de correus. L’artista 
de Fluxus Ed Plunkett va proposar en broma el terme «New York Correspondence School», com-
binant el moviment de l’expressionisme abstracte amb la idea d’un curs de correspondència, i en 
l’esperit de la indeterminació col·laborativa, Johnson el va acceptar (tenia molt en comú amb els 
artistes de Fluxus; combinava els tampons o les instruccions i compartia amb ells la idea de l’art 
com a xarxa).

Tota l’obra de Johnson sembla representada, com la seva vida, però l’artista també va fer 
peces específiques de performance. Com en el cas dels collages, l’espontaneïtat caracteritzava el 
seu enfocament. L’any 1960 va titular la seva primera performance Nothing, i la va descriure com 
«una actitud oposada al happening». Nothing es va convertir en un segell característic, establint 
una paradoxa de la plenitud zen juntament amb la densitat barroca dels seus collages. A vegades 
s’oferia a mostrar Nothing com a resposta mig interessada a les invitacions per participar en 
exposicions. En una ocasió fins i tot la va «col·locar» en un pedestal. L’artista de Fluxus Alison 
Knowles descriu l’antiestratègia d’aquestes performances com una manera d’afirmar la seva 
presència. Durant les dècades dels setanta i els vuitanta l’objectiu de Johnson va ser reunir corres-
ponsals per al seu art postal. Convidava la New York Correspondence School a «esdeveniments» 
que sovint tenien noms de clubs de fans imaginaris (de Paloma Picasso o de David Letterman, 
per exemple). El seu amic John Willenbecher va observar: «Molts [esdeveniments de la New York 
Correspondence School] eren molt avorrits. Eren com còctels sense begudes.»

Johnson citava la setmana que a ell el van atacar i a Andy Warhol li van disparar com a 
motiu pel qual el 1968 es va traslladar de Manhattan a Locust Valley, una petita localitat de Long 
Island. Gairebé no convidava ningú a casa seva, on hi havia pocs mobles i molts collages. Però 
sovint parlava per telèfon, i no parava de trucar als amics, que diuen que mentre parlaven sentien 
com passava el paper de vidre, sempre remodelant obres velles per transformar-les en altres de 
noves. Durant els primers anys d’un exili autoimposat, va continuar produint algunes de les seves 
millors obres per a diverses exposicions. A Dollar Bills and Famous People Memorials, presentada 
el 1971 a la galeria Feigen, els plans foscos dels collages es converteixen en vels i en epitafis 
irònics per al glamur de la cultura de la celebritat, amb les seves llistes d’estrelles oblidades.
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Quan es va traslladar a Nova York, Johnson vivia al mateix replà que John Cage, a qui havia 
conegut a Black Mountain, i va adoptar la seva adhesió d’inspiració zen a l’atzar i a la indeter-
minació. Relacionar un pla del collage amb un altre mitjançant un procés constant d’associació 
lliure podria desmuntar el predomini de la quadrícula, i deixar que s’imposessin l’espontaneïtat 
i la trobada casual. Tanmateix, tota l’obra de Johnson és reelaboració, un retorn d’algun lloc; 
dels mitjans de comunicació, de la seva memòria, o de les restes físiques d’obres anteriors. Els 
collages es podien modificar entre una exposició i la següent, i també reciclava material vell per 
incorporar-hi el nou. Fragments d’obres velles es retallaven en «tesserae», amb forma de rajoles, 
amb les vores meticulosament rascades amb paper de vidre per donar a cada una el seu marc, 
i a les superfícies se’ls aplicava l’obra nova. Potser inicialment inspirat per l’atenció dedicada a 
Black Mountain a la simbologia maia, també va dibuixar pictogrames damunt de les superfícies 
dels collages, que descrivia com siluetes en miniatura d’obres anteriors. Així, doncs, s’aboca 
l’espectador a la cacera de l’oca salvatge: no cal entendre’n el rerefons, perquè les combinacions 
d’imatges i els pictogrames tenen l’objectiu d’enlluernar sense haver de recórrer a una excavació 
estèril. Només comprensibles en part, les obres de Johnson oscil·len a la seva manera entre la 
figuració i l’abstracció.

Per tal d’ocultar pistes que podrien desviar l’espectador de la immediatesa de les superfí-
cies del collage, Johnson dibuixa les seves figures des d’un lèxic particular. Algunes referències 
resulten força òbvies; els bitllets de dòlar, com a símbol del neguit del mercat artístic; o serps 
que representen fal·lus i cagallons; però la majoria són més subtils, com ara els passapurés, als 
quals Johnson va dedicar una exposició sencera el 1973, a l’Angela Flowers Gallery de Londres. 
Johnson es considerava un passapurés (d’idees i de persones), també en el vell sentit, com 
algú que fa avenços inadequats (fins i tot a través de les bústies de la gent). L’obra també conté 
una gran quantitat de codis sexuals; l’ús de baranes i picaportes de fusta, o la paraula peaches 
[préssecs] dividida entre pe i aches i enganxada al costat d’una fotografia d’una celebritat el 
cognom de la qual era també el mot en argot que designava el sexe gay, Peaches Browning.

Bill Wilson escriu que «per a Ray Johnson, la realitat té unes semblances fortuïtes».4 Les 
coses i les persones li interessaven sobretot per allò a què s’assemblen, i per com es relacionen 
i xoquen (per exemple, com a híbrids, o siamesos), tal com fan els fragments en un collage. 
Wilson explica que Johnson «passa el verbal a través del visual»: en un collage, un ull de Johnson 
se substitueix pel seu homòfon en anglès: ice [gel]. En un altre collage que utilitza la mateixa 
fotografia, l’ull se substitueix per estrelles (stars in his eyes). En un altre, el rostre de l’artista 
queda literalment colgat per fragments retallats d’obres anteriors (l’artista s’oculta darrere la 
seva obra).

Durant el temps que va organitzar exposicions, Johnson també enviava imatges per correu. 
Mentre en els collages exposats modificava les obres ell mateix, en els enviaments podia elaborar 
el seu projecte de collage incloent-hi d’altres, en el que ell anomenava el seu «partit de ping-pong». 
Es coneixen diverses col·laboracions sorprenents, com ara l’intercanvi de textos i de pictogrames 
amb George Brecht, tot i que per regla general Johnson era més director que no pas jugador en 
equip. Feia els enviaments a mida dels destinataris, amb picades d’ullet bromistes per als seus 
amics; fil i corbes –símbols de feminitat– per a Anne Wilson; i un cavall (sempre ben dotat) 
per a Billy Linich. Els enviaments també eren una oportunitat per jugar lliurement amb algunes 
invencions formals dels seus col·legues, absorbint-ho i subvertint-ho tot amb el personal. Mentre 
l’abstracció de Robert Motherwell es transforma en una polla i uns collons, el nom d’Andy Warhol 
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Planet failure
A mitjan anys setanta, Johnson va deixar de fer collages per a exposicions. A partir de 

1980, l’artista va refusar diverses propostes de Frances Beatty, la directora de la galeria Feigen, 
per muntar una exposició. Quan, l’any 1990, la Gagosian Gallery es va interessar pels seus 
collages, diuen que Johnson va contestar que estaven a la venda, però per un milió de dòlars 
cadascun. Sembla que per captar públic se sentia més còmode amb el sistema postal. Però 
en les últimes obres predominen les llegendes inexpressives de «un milió de dòlars» i «fracàs, 
fracàs, fracàs».

Johnson tenia estratagemes per continuar guanyant-se la vida. Un o dos cops l’any s’hi 
posaven en contacte uns col·leccionistes estrangers, per als quals seleccionava i venia collages 
en una habitació de motel, llogada per la mitja hora que se sol reservar per a les transaccions 
sexuals. A mitjan anys setanta va fer una sèrie de perfils d’amics, col·leccionistes i celebritats 
que en algunes ocasions es va oferir a vendre als seus models. La idea de la silueta, una descripció 
empírica mínima, com altres trops de Johnson, era un préstec de Duchamp, un artista que ell 
idolatrava (sovint utilitzava siluetes de l’Étant donnés de Duchamp per als seus collages).  
A Silhouette University (1976), els models d’aquests retrats buits apareixen en una llista, i els 
noms, una barreja del conegut i el desconegut, del públic i el privat, s’homogeneïtzen amb 
nombres, i floten deslliurats d’aquells que anomenen, per marcar un moment en la vida social 
de la ciutat.

Els collages de Johnson esdevenen palimpsests, capes damunt d’altres capes. Sovint hi 
tornava a treballar, posant meticulosament la data a cada nova intervenció. A vegades en tallava 
seccions i les enviava a algú. La caòtica superposició de plans, sobre la qual es multipliquen la 
divertida retòrica, les citacions i els fragments de correu, només se sosté gràcies a la quadrícula. 
Els pictogrames esdevenen ubics, amb ous, gambes, penis o excrements esbossats damunt de 
superfícies que presenten una deixadesa infantil (una vegada va dir que ell mai no havia deixat 
de ser un nen). L’efecte final és un acte magnífic i calculat de desfiguració, tal com va escriure 
Wendy Steiner, «Johnson ho robava tot, escrivia damunt de tot i ho desfigurava tot».5 

Mentrestant el moviment de l’art postal es convertia en un fenomen internacional, i la seva 
missió igualitària i antimercat circulava des de San Francisco, Toronto, Roma, Budapest i molts 
altres llocs. Si la primera generació d’artistes postals tenia relacions amb Fluxus, la segona era 
més diversa. S’hi trobava, per exemple, General Idea, grup que va fundar FILE Magazine, publi-
cació que denunciava les fotocòpies que van caracteritzar bona part de l’activitat de l’art postal 
durant els setanta, anomenant-les «quick kopy krap» («kòpia ràpida de merda»). Però Johnson 
es va passar amb èxit a la fotocòpia, com a extensió de la litografia en òfset que havia començat 
a aplicar al final dels cinquanta als seus dissenys per a la publicitat. L’any 1977 va llogar una fo-
tocopiadora Minolta gràcies a una beca del National Endowment for the Arts, que li va permetre 
incrementar la difusió de la seva obra. Utilitzava fulls de la mida de «paper de carta» (l’equivalent 
nord-americà al DIN A4) per difondre amb un disseny exquisit la intersecció de la seva imaginació 
amb la cultura popular. Com més a prop se sentia del destinatari, més podia adornar aquelles 
cartes: molts fulls s’enviaven amb instruccions per ser ampliats, tornats o reenviats. Els perfils 
buits del cap de l’artista, per exemple, es van enviar a infinitat d’artistes i aspirants a ser-ho, 
perquè hi posessin notes i els fessin córrer.

Moltes d’aquestes últimes cartes tracten del món de l’art i de la relació ambivalent que hi 
mantenia Johnson. Això no sembla tant una crítica institucional (tot i que això s’insinua en el 

caràcter burlesc de les obres) com un vehicle per expressar les seves preocupacions; «Estimat 
Whitney Museum, t’odio, petons, Ray Johnson.» (El 1971 el Whitney Museum li havia concedit 
l’espai per a una exposició que ell va dedicar a la xarxa de l’art postal.) Com sempre, l’artista 
s’apropia i es burla de les fites dels seus coetanis; les rajoles de terra en sèrie de Carl André 
s’individualitzen, i les línies op art de Bridget Riley es converteixen en una permanent en els 
seus cabells.

Les llistes de noms són la constant de l’obra de Johnson, utilitzades com elegies per als 
recordats i els oblidats, el brunzit de fons de la nostra cultura, així com de les preocupacions de 
Johnson. Als anys vuitanta, els noms apareixien al costat de dibuixos de caps d’elefant (com si 
fossin trofeus), a partir dels quals Johnson va modelar el seu artefacte últim i més conegut, el 
conillet. Els conillets amb els seus somriures congelats són la signatura de l’artista i un retrat 
de tothom; tan específics i alhora tan generals com el rostre d’Elvis Presley.

La vida i l’art de Ray Johnson semblen formats per un seguit de contraris, integrat i marginat, 
públic i esquiu, obert i críptic. Finalment, oblidat pel món artístic de Manhattan en la dècada 
dels noranta, però inundat d’encàrrecs per fer obres d’art postal, la seva devoradora performance 
vital el devia deixar esgotat. El 13 de gener de 1995, un divendres, després d’anunciar la seva 
millor performance a la majoria dels noms que tenia a l’agenda, es va endinsar en un mar congelat 
i va ser escopit per la marea.
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