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“Pocs assaigs van suscitar una resposta tan immediata com ‘Inside the White Cube’ de 
Brian O’Doherty, publicat originalment en tres articles a Artforum el 1976, i 
posteriorment editat en un llibre amb el mateix nom. Segons el mite, els exemplars 
d’Artforum que contenien els textos d’O’Doherty es van vendre molt ràpidament. 
L’autor explica que nombrosos artistes amb qui va parlar en aquella època li van dir 
que havien pensat d’escriure alguna cosa similar. No eren pocs els coetanis que 
compartien la inquietud principal de l’assaig: com abordar les convencions del cub 
blanc a les galeries. Naturalment, O’Doherty escrivia no solament des del context 
específic del postminimalisme i de l’art conceptual de la dècada del 1970, sinó també 
des del punt de vista de la pràctica artística. A més de ser un crític destacat, va realitzar 
nombroses instal·lacions, i va treballar des del 1972 amb el pseudònim de Patrick 
Ireland (en protesta contra les accions de l’exèrcit britànic a l’Ulster).” Simon SheikhSimon SheikhSimon SheikhSimon Sheikh1    

    

“La història del modernisme està 
íntimament emmarcada per l’espai [de la 
galeria]. O, dit d’una altra manera, la 
història de l’art modern es pot vincular 
als canvis d’aquell espai i en com el 
veiem. Hem assolit un punt en què 
percebem l’espai abans de veure l’art. […] 
El que ens ve a la ment és un espai blanc, 
ideal, que, més que qualsevol altra 
representació, constitueix la imatge 
arquetípica de l’art del segle XX, aclarint-
se a través d’un procés de fatalitat 
històrica que s’acostuma a atribuir a l’art 
que conté.  

                                                 
1 Simon Sheikh, “Positively White Cube Revisited”, e-flux journal, núm. 3, 02/2009, http://www.e-flux.com/journal/view/38. 



La galeria ideal elimina de l’obra qualsevol element que interfereixi amb el fet que es 
tracta d’‘art’. La peça s’aïlla de tot el que la podria desmerèixer. Això confereix a 
l’espai una presència habitada per altres espais, on les convencions es mantenen 
mitjançant la repetició d’un sistema de valors tancat. […]    

Una galeria es construeix seguint principis tan inflexibles com els que regien la 
construcció d’una església medieval. El món exterior no hi té cabuda, per la qual cosa 
s’acostuma a condemnar les finestres. Les parets estan pintades de blanc. El sostre es 
converteix en la font de llum. El terra de fusta està polit, de manera que hom es 
desplaça asèpticament, o bé cobert amb moqueta, per tal que hom s’hi mogui 
silenciosament, deixant descansar els peus mentre els ulls s’encarreguen de la paret. 
[…]  
 
Sense ombra, blanc, net, artificial; l’espai està consagrat a la tecnologia de l’estètica. 
Les obres d’art es munten, es pengen, es dispersen per ser estudiades. Les seves 
superfícies immaculades no es veuen afectades pel temps i les seves vicissituds. L’art 
existeix en una presentació eterna, i tot i que hi ha nombrosos ‘períodes’ (modern 
tardà), el temps no existeix. Aquesta eternitat dóna a la galeria un estatus semblant al 
dels llimbs. Cal haver mort prèviament per ser-hi.” Brian OBrian OBrian OBrian O’’’’DohertyDohertyDohertyDoherty2  
 
 
Brian OBrian OBrian OBrian O’’’’Doherty Doherty Doherty Doherty     
Brian O’Doherty, abans Patrick Ireland, és artista i escriptor. Entre les seves 
nombroses exposicions a Europa i als Estats Units hi ha diverses retrospectives. La 
més recent es va dur a terme a la Grey Gallery de la Universitat de Nova York el 2007. 
El seu alter ego, Patrick Ireland, de 36 anys, va ser enterrat a l’Irish Museum of 
Modern Art el 2008. El nom, com a acte polític, va ser adoptat per l’artista després de 
la massacre de Derry (Irlanda del Nord) el 1972. Ha publicat diversos llibres i 
novel·les, entre els quals trobem Inside the White Cube, Studio and Cube i The 
Deposition of Fr. McGreevy, que va ser nominat al premi Booker. Viu a Nova York 
amb la seva dona, la historiadora de l’art Barbara Novak. Actualment treballa en la 
construcció d’un laberint de pedra a la Falls Road de Belfast. 
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