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Artistes: Rodolfo Azaro, Oscar Bony, Delia Cancela, Jorge Carballa, Roberto Jacoby; David Lamelas, 
Pablo Mesejean, Margarita Paksa, Roberto Plate, Alfredo Rodríguez Arias, Juan Stoppani i Antonio 
Trotta 
 
Artistes que van presentar obres fora de/contra la institució: Pablo Suárez, Eduardo Ruano  
 
Comissari: Jorge Romero Brest 
 
La consolidació de les avantguardes a l’Argentina, a la darreria dels anys cinquanta, va donar com a 
resultat l’aparició d’una generació d’artistes que havien abandonat els suports tradicionals i van recórrer 
per a les seves obres a les formes d’acció pròpies del conceptualisme. Les seves intencions eren 
emparar-se dels recursos i procediments de les manifestacions artístiques per exercir la denúncia 
política: «L’art passa a l’acció.» Buenos Aires i Rosario van ser els nuclis on aquesta generació fou més 
activa i per tant més visible.  
 
L’Instituto Di Tella  –fundat a Buenos Aires el 1958 per la família de l’empresari Torcuato Di Tella, i 
finançat majoritàriament a través de la Fundación Di Tella– i, en concret, el seu Centro de Artes 
Visuales, sota la direcció de Jorge Romero Brest, van jugar un paper fonamental com a impulsors i 
dinamitzadors de les noves tendències. Així, la seu del carrer Florida, oberta el 1963 en una zona de 
gran activitat cultural de la capital, es va convertir en un pol aglutinador d’idees i iniciatives artístiques. 
S’hi van exposar, per exemple, les obres dels artistes candidats al Premio Nacional, que s’atorgava cada 
any i que des del 1967 va adoptar el nom d’Experiencias Visuales.   
Tanmateix, el mecenatge del Di Tella va suscitar també moltes tensions en el si d’una comunitat 
artística cada vegada més conscienciada políticament –contra la dictadura d’Onganía, però també en 
consonància amb els moviments internacionals de protesta– i cada vegada més disposada a fer sentir la 
seva veu per mitjà d’accions col·lectives i happenings. Aquestes tensions es van fer evidents a 
Experiencias’68, convocades pel Di Tella, que van suposar l’epítome de l’experimentació radical, i 
alhora el trencament definitiu de l’avantguarda artística amb l’estructura institucional.  
 
“Amb Experiencias 68 i continuant en certa manera Experiencias Visuales 1967, un grup de joves 
artistes intenta plantejar el problema de la creació en termes gairebé extrems. Qui més qui menys, 
segons el temperament, presenta una situació vital que no s’allunya de les que tradicionalment 
presentaven les obres d’art sinó per la manca de representació en imatge. Com si volguessin acostar l’art 
a la vida –el més gran desig dels artistes en qualsevol època–superant l’intermediari de la forma-símbol. 
La paraula ‘experiència’ origina interpretacions diferents i el seu ús pot ser fins i tot redundant, ja que 
tota obra d’art implica una experiència del creador, destinada a provocar una altra en el contemplador. 
Tanmateix, aquí s’empra amb una intenció definida, per assenyalar que no són ‘obres d’art’ estàtiques –
acabades i definitives– sinó projectes de creació dinàmica per al contemplador. Es tracta d’una altra 
actitud, que va més enllà de la simple contemplació d’imatges pintades o esculpides: es tracta d’alertar 
el contemplador sobre allò que té davant dels ulls i potser no se n’adona, per tal que intensifiqui la seva 



contemplació fins arribar a viure ell mateix amb la major intensitat, tot prenent consciència de la seva 
posició al món.”Jorge RJorge RJorge RJorge Romero Brestomero Brestomero Brestomero Brest1111    
    

Cap a finals del maig del 1968 el Grupo de Artistas de 
Vanguardia comença a Rosario el Ciclo de Arte 
Experimental, un cicle d’exposicions que inicialment va 
comptar amb el suport econòmic de l’Instituto Di Tella. 
L’última exposició del cicle, el “tancament” de Graciela 
Carnevale, té continuïtat en una sèrie d’accions col·lectives 
que ja no busquen l’empar de la institució.  

“–¿Com és el pas del Cicle d’Art Experimental a a 
“Tucumán Arde”? 

– El Cicle d’Art Experimental 
és quelcom que es genera, que es gesta a finals del ’67. S’uneix als 
plantejaments molt més dins d’allò estètic. Paral·lelament, crec que va ser 
a l’abril, ja s’estava qüestionant el públic, el lloc, la galeria, tot aquest tipus 
de coses.  Al Cicle d’Art Experimental la fita era arribar a Buenos Aires, 
tenir l’aval de Romero Brest, etc. Vam aconseguir l’aval del Di Tella per al 
cicle, però ja al cap de pocs mesos, a mitjan l’any ’68, es trenca amb això, 
es tornen els diners a Romero Brest. Hi va haver una discussió en el grup 
sobre si calia tornar-los o fer-los servir i trencar igualment. Però ja es va 
crear un altre tipus de compromís, un altre tipus de consciècia.” Gabriela Gabriela Gabriela Gabriela 
CarnevaleCarnevaleCarnevaleCarnevale2222 

                                                 
1 Text escrit el 23 de maig de 1968 a petició de les autoritats de l’Instituto Di Tella, com a informació pública davant la clausura 
policial de l’obra de Roberto Plate Baño, citat a LONGONI, Ana; MESTMAN, Mariano. Del Di Tella a “Tucumán Arde”. 
Vanguardia artística y política en el ’68 argentino, Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2000, p. 93 (Eudeba, 2008). 
 
2 Entrevista amb Gabriela Carnevale inclosa a LONGONI, Ana; MESTMAN, Mariano, op. cit., p. 277. 
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Artistes: María Elvira de Arechavala, Beatriz 
Balvé, Graciela Borthwick, Aldo Bortolotti, 
Graciela Carnevale, Jorge Cohen, Rodolfo 
Elizalde, Noemí Escandell, Eduardo Favario, 
León Ferrari, Emilio Ghilioni, Edmundo 
Giura, María Teresa Gramuglio, Martha 
Greiner, Roberto Jacoby, José María Lavarello, 
Sara López Dupuy, Rubén Naranjo, David de 
Nully Braun, Raúl Pérez Cantón, Oscar 
Pidustwa, Estella Pomerantz, Norberto 
Púzzolo. Juan Pablo Renzi, Jaime Rippa, 
Nicolás Rosa, Carlos Schork, Nora de Schork, 
Domingo Sapia i Roberto Zara

L’agost del 1968 un grup d’artistes d’avantguarda organitza la I Trobada Nacional d’Art d’Avantguarda, 
en què es van establir unes bases d’actuació comunes i van arribar a l’acord de presentar obra col·lectiva 
fora dels circuits artístics habituals. La seva primera edició seria Tucumán Arde, en què tenia com a 
objectiu denunciar la crisi tucumana a través de l’anàlisi de l’«Operatiu Tucumán» impulsat per la 
dictadura argentina el 1966, que s’anunciava com una sèrie de mesures de promoció industrial i 
diversificació agrària. 

El projecte col·lectiu Tucumán Arde és un dels 
exemples més destacats d’art polític i de recerca 
de l’Amèrica Llatina. Al principi del 1968, un 
grup d’artistes, periodistes i sociòlegs de Buenos 
Aires i Rosario van dur a terme diverses accions 
que, a través de l’art, volien denunciar la 
distància que hi ha entre realitat i política. El 
treball de Tucumán Arde estava destinat a 
conscienciar sobre la situació un públic més 
ampli que el dels circuits artístics. El grup va 
utilitzar els recursos propis de l’art del moment 
cercant la participació del públic. Tucumán feia 
servir els mitjans de comunicació per camuflar-
se i, d’aquesta manera, evitar la censura que 
s’aplicava a l’art revolucionari. Va construir una 
situació adient per demostrar que, a través 
d’estratègies de sobreinformació, els mitjans de comunicació podien imposar una 
altra realitat, amb la qual cosa denunciava el poder manipulador de la premsa. Tucumán Arde es 
proposava a si mateix com a model programàtic d’un art nou en el qual l’artista havia d’assumir el 
paper actiu i protagonista en la lluita social. Es tractava d’un projecte concebut per desenvolupar-se en 
tres etapes. 

FASE 1FASE 1FASE 1FASE 1  
La primera fase consistia en la investigació i l’enregistrament de testimonis, material que seria la base 
de l’exposició. Els artistes van fer un primer viatge a la regió de Tucumán per recollir informació sobre 
els conflictes socioeconòmics de la zona, on s’estaven tancant els molins de sucre que donaven feina a 
bona part de la població, amb el consegüent empobriment de la regió. Durant un segon viatge es van fer 
fotografies i es van documentar testimonis per donar suport a les acusacions formulades. Tot seguit es 
va convocar una roda de premsa en el Museu de Belles Arts a fi d’exposar la situació a la premsa, alhora 
que la policia local prohibia a la població de la zona el contacte amb els artistes en conèixer-se’n les 
veritables intencions de denúncia. Mentrestant, a les ciutats de Rosario i Santa Fe es va iniciar una 
misteriosa campanya. Primer, hi van aparèixer uns cartells amb la paraula «Tucumán», i després 
pintades a les parets on s’hi podia llegir «Tucumán Arde». Aquesta primera fase es va tancar amb la 



distribució d’enigmàtics cartells que anunciaven la «Primera Biennal d’Art d’Avantguarda», certamen 
que, en principi, no presentava cap connexió amb el projecte Tucumán.  

FASE 2FASE 2FASE 2FASE 2  
La segona etapa del projecte consistia en l’exposició de la informació recollida a Tucumán. Durant els 
primers dies del novembre del 1968, la seu de la Confederació General del Treball (CGT) de Rosario es 
va convertir en un espai sorprenent: el terra de l’entrada estava cobert amb els noms dels propietaris 
dels molins de sucre i les seves relacions amb el poder polític local. Els visitants havien de trepitjar 
aquells noms per entrar-hi. A les parets hi havia els informes i els reportatges que reflectien la situació a 
Tucumán, cosa que feia palesa la relació entre els interessos polítics i la crisi. Pel·lícules, audiovisuals i 
fotografies formaven part del material utilitzat. La il·luminació de les sales s’apagava cada dos minuts, 
com a símbol del temps mitjà en què es produïen morts de nens a Tucumán. El cafè amarg que se servia 
als visitants recordava la manca de sucre, en relació amb el tancament dels molins. En un document de 
premsa de Tucumán es podia llegir: «L’objectiu de Tucumán Arde és exposar, fent servir els mitjans de 
comunicació, les contradiccions del govern argentí i de la classe propietària en referència al tancament 
dels molins de sucre de Tucumán i les greus conseqüències que són de coneixement general.» El públic 
es podia endur a casa els informes i documents que denunciaven la situació tucumana.  

El dia 25 de novembre alguns artistes van 
organitzar la mateixa exposició de Rosario a 
Buenos Aires. A l’entrada es va col·locar una 
gran banderola amb la inscripció «Visiti 
Tucumán, jardí de la misèria», en al·lusió a 
l’eslògan publicitari «Tucumán, jardí de la 
República». La música optimista del popular 
cantant de la regió, Palito Ortega, posava el 
contrapunt irònic a l’exposició. Al cap de poques 
hores, es va produir la clausura immediata de 
l’exposició. Les mostres que hi havia previstes 
per a Santa Fe i Córdoba no es van arribar a 
realitzar.  

 
FASE  3FASE  3FASE  3FASE  3  
La tercera fase del projecte s’havia pensat com un tancament del circuit informatiu, una mena de síntesi 
i avaluació de totes les activitats. Però, atesa l’adversa situació del país, va caldre cancel·lar les activitats.  

Ana LongoniAna LongoniAna LongoniAna Longoni  
 
És escriptora, investigadora del CONICET, professora a la Universitat de Buenos Aires (UBA) i doctora 
en Arts per la mateixa universitat. Coordina l'equip d'investigació «¿La cultura como resistencia?: 
lecturas desde la transición de producciones culturales y artísticas durante la última dictadura 
argentina», ubicat a l'Institut d'Investigacions Gino Germani de la Facultat de Ciències Socials de la 
UBA. Entre altres treballs, ha publicat, en solitari o en col·laboració, els llibres De los poetas malditos al 
videoclip (Cántaro, 1998), Del Di Tella a Tucumán Arde (El Cielo por Asalto, 2000, reeditat per 
Eudeba, 2008), l'estudi preliminar al llibre d'Oscar Masotta Revolución en el arte (Edhasa, 2004), un 
dels capítols de l'antologia editada per Inés Katzenstein, Listen, Here, Now! Argentine Art of the 
Sixties: Writings of the Avant-Garde (Nova York, MoMA, 2004), i Traiciones. La figura del traidor en 
los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión (Norma, 2007). Ha compilat Escrituras, imágenes 
y escenarios ante la represión (Siglo XXI, 2005) i El Siluetazo (Adriana Hidalgo, 2008). 
    
Jaiome VindelJaiome VindelJaiome VindelJaiome Vindel    
 
Historiador i crític d’art, és col·laborador docent d’Història de l’Art a la Universidad de León, on 
investiga sobre la influència del conceptualisme en les avantguardes argentines del anys 60. A més, és 
editor de la secció de llibres de la revista internacional d’art art.es, i autor d’articles i textos publicats a 
les revistes Concinnitas (Brasil) i Ramona (Argentina). Ha col·laborat en el llibre Conceitualismos do 
Sul/Conceptualismos del Sur (Annablume, 2009). 
 
 
Referències de les imatges : Tucumán Arde, Documentació relativa a les diverses accions i treballs realitzats per aquest col·lectiu, 1966-1968. 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 
Fotògraf: Tony Coll 
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La hora de los hornos, 1966-68. Notas y testimonios sobre el neocolonialismo, la violencia y la 
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