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D’una entrevista D’una entrevista D’una entrevista D’una entrevista de de de de Noemí Smolik (NS)Noemí Smolik (NS)Noemí Smolik (NS)Noemí Smolik (NS)    amb Kasper König (KK) amb Kasper König (KK) amb Kasper König (KK) amb Kasper König (KK)     

NS: La seva primera exposició important després de tornar a Alemanya va ser Westkunst [‘Art 

d’Occident’]. Quina era la intenció de l’exposició, i quin el motiu del títol, que algunes persones van 

considerar presumptuós? 

KK: El títol era un joc de paraules amb Weltkunst [‘art del món’], amb la intenció de deformar de 

manera deliberada la mena d’ideologia imperialista que avui considerem passada de moda. A més, 

com que evocava allò que havia estat la realitat d’Europa des del 1939 (la divisió entre l’Est i l’Oest), 

posseïa un significat contemporani i polític, a més d’històric. Per tant, el tema central que insinuava 

el títol no era cap mena de «regionalisme». El tema de Westkunst era la innovació artística; l’obra 

d’art se situava al centre. [...] 

NS: La seva exposició següent, von hier aus [‘A partir d’aquí’], es va centrar en l’art de la dècada del 

1980. Quins criteris van donar forma a la seva selecció? 

KK: Von hier aus tenia un cantó irònic. Havia signat un contracte per organitzar una exposició d’art 

d’Alemanya occidental i ho havia de fer força ràpidament. Però la manera com el problema es 

plantejava em semblava dubtosa: volia evitar del tot un punt de vista nacionalista. Tenia molt 

d’espai: un edifici industrial de més de 100.000 peus quadrats [9.000 metres quadrats]. I per això 

vaig concebre la idea d’una ciutat imaginària. Els artistes participants imaginarien l’habitatge que 

volien en aquesta ciutat, que després es faria realitat a l’exposició. Hermann Czech n’era l’arquitecte. 

(...) Vaig triar només dos o tres artistes de cada tendència estilística o generació concreta. Volia 

presentar una selecció variada, no un judici de valor. (...) 

NS: A von hier aus no mostrava interès ni per un context social directe (...) ni per una visió general 

històrica. Mirava l’art «autònom». Què significa això per a vostè? 

KK: Que com a comissari, com a intermediari, fas justícia als artistes individuals i a les seves obres. I 

no ho dic en sentit simbòlic sinó material, i des del punt de vista del disseny: que hi ha una relació 

entre inversió i resultat, que la realitat de l’obra és indestriable de la idea que hi ha al darrere, que la 

seva dimensió intel·lectual i emocional es duplica en la seva realització. 

    

Noemi Smolik, «The show man – Interview with artist Kasper Koenig», a: Artforum International, 

novembre del 1994. 
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Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939    

Messehallen, ColòniaMessehallen, ColòniaMessehallen, ColòniaMessehallen, Colònia    

28 de maig 28 de maig 28 de maig 28 de maig –––– 16 d 16 d 16 d 16 d’agost, 1981’agost, 1981’agost, 1981’agost, 1981    

Comissari: Kasper König 

Llista d’artistes, segons el número de l’espai d’exposició (veure plànol a la pàgina següent) 

    

Guerra Mundial i modernisme 1939-1945 

1 Panorama 1939: Picasso, Kokoschka, Chagall, Rouault, Dalí, etc. 

2 Obres tardanes a l’exili: Klee, Kandinsky, Schwitters, Beckmann; emigració a Grassa 

3 Ubicació Nova York: Mondrian, Duchamp, Ernst, Matta, Gorky, Cornell, etc. 

4 Sala de relaxació. Solucions de continuïtat: Picabia, De Chirico, etc.; competició Die Versuchung 

des Heiligen Antonius [‘La temptació de sant Antoni’] 

 

L’abstracció com a llenguatge mundial 1944-1959 

5 Nou art a Europa. París 1944-1951: Fautrier, Wols, Dubuffet; COBRA; pintura alemanya de 

postguerra 

6 Pintura dels Estats Units: Pollock, Still, Newman 

7 Pintura del començament de la dècada del 1950 – inici i acadèmia. Monument al presoner polític 

desconegut 

8 Triomf i escepticisme – evolució de la pintura abstracta: De Kooning, Kline, Burri, Vedova, Jorn, 

etc.; «Van Goghs» de Bacon 

 

Entre el progrés i el rebuig 1956-1972 

9 Sala de relaxació. Abandó de la pintura: Rauschenberg; This is Tomorrow; Yves Klein, Nouveau 

Réalisme; Happening i Fluxus; Zero 

10 Imatge i objecte – començament de la dècada del 1960: Oldenburg, Lichtenstein, Warhol; Stella, 

Judd 

11 Vestíbul d’entrada. Segal, Thek, Keinholz, Fahlström, LeWitt, Flavin, De Maria 

12 La dècada del 1960: Beuys, Nauman, Serra, Broodthaers, Merz, Kounellis, Polke, etc. 

 

Avui – 37 artistes de la generació més jove 
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Algunes citacions sobre Algunes citacions sobre Algunes citacions sobre Algunes citacions sobre WestkunstWestkunstWestkunstWestkunst    

1.1.1.1.    

L’any 1981, Westkunst, presentada a Colònia i comissariada per Kasper König, va saber posar de 

relleu, entre la gran diversitat de propostes produïdes pel mapa «occidental», la nova identitat 

artística germànica, esborrada arran de la Segona Guerra Mundial i recuperada amb els nous 

expressionismes. La mostra, tot i que abraçava un arc cronològic ampli –des del 1939 fins al 1981– i 

també una concurrència internacional d’artistes que els vuitanta consagrarien –Borofsky, Chia, 

Cucchi, Daniels, Paladino, Salle, Schnabel, West, entre molts d’altres–, va servir com a trampolí 

d’una generació d’artistes alemanys que fins aleshores eren desconeguts fora de les seves fronteres, 

que al marge d’influxos forans, havien sabut connectar l’art a unes arrels autòctones i diferencials. 

    

Anna Maria Guasch, «El arte de los ochenta y las exposiciones», a: D’ Art: Revista del Departament 

d’Història de l’Art, núm. 22, 1996, p. 143-162 (p. 147).i 

 

2.2.2.2.    

L’exposició Westkunst és una exposició de tesi. Afirma (...) que l’art del segle XX és viu d’una certa 

manera: en la seva totalitat, és art contemporani per a nosaltres en la seva totalitat. Art 

contemporani, però no en el sentit d’un testimoni històric. Aquesta funció història estat descartada; 

s’ha convertit en crònica o llegenda, de vegades fins i totvroman oculta o oblidada.  

Hi ha una altra cosa que és decisiva per a nosaltres: com podem fer ús d’un art que ha esdevingut 

històric ja durant la seva època de producció.  

(...) 



Història de les exposicions: més enllà de la ideologia del cub blanc 
(segona part) 

Curs d’art i cultura contemporanis 
Tardor del 2010 

 

Hem arribat a la tesi de l’exposició Westkunst: a la tesi de l’eficàcia actual, de l’energia sense 

consumir de les obres d’art. 

Laszlo Glozer, Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939, catàleg d’exposició, Colònia, 1981, pp. 13 

i 15.ii 

 

3.3.3.3.    

Els organitzadors de Westkunst van desenvolupar la seva arquitectura interior des del punt de vista 

de l’espai museològic convencional. Van establir una arquitectura festiva, una sèrie d’espais vastos, 

sovint flanquejats per apèndixs laterals. Les columnes i les parets gruixudes servien per 

tranquil·litzar el visitant pel que fa a la permanència del marc, tot i que la decoració era, de fet, força 

lleugera. La brillantor de les parets i la il·luminació difusa, combinades, feien que les sales 

semblessin més grans. L’obra de la dècada del 1970 l’acollia una secció, dividida a intervals, que no 

tenia cap espai tancat; l’obra contemporània es trobava a sales paral·leles idèntiques, cadascuna de 

les quals s’obria a la següent en un angle comú però sense passadissos. El ritme lent de grans espais 

lluminosos separats precedia un espai obert, no estructurat, i una quadrícula uniforme. Quina 

metàfora més evident hi podria haver del funcionament de la història? (...) Westkunst (...) va reduir 

al mínim tota evocació d’esdeveniments externs a l’art; la seva divisió cronològica incloïa un període 

en què la història va posar a prova amb severitat l’art i els artistes en particular. Cap obra no és 

convocada com a documentació de cap altra història que no sigui la de l’art.  

(...) 

Les obres s’agrupaven en sèries coherents d’acord amb un marc formal, històric (pel que fa a la 

producció) i iconogràfic. [...] L’exposició es va organitzar segons una progressió històrica amb la 

temporalitat adient; en altres paraules, va tenir els seus desenvolupaments particulars, la seva pròpia 

jerarquia basada en la posició relativa de l’obra d’un artista o un altre. 

 

Jean-Marc Poinsot, «Large Exhibitions. A sketch of a typology», a: Reesa Greenberg, Bruce W. 

Ferguson, Sandy Nairne (ed.), Thinking about Exhibitions, Routledge: Nova York, 1996, p. 39-66 

(pp. 43-44 i 46) 
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“Westkunst”, vista de la sala "Nouveau Réalisme" (R. Hains, Y. Klein et al; núm. 9 del plànol de l’exposició)  

a: Greenberg, Reesa; Ferguson, Bruce W.; Nairne, Sandy (eds.), Thinking about Exhibitions, New York: Routledge,  

1996, p. 42. 

    

    

Von hier ausVon hier ausVon hier ausVon hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf    

Messe DüsseldorfMesse DüsseldorfMesse DüsseldorfMesse Düsseldorf    

29 de setembre 29 de setembre 29 de setembre 29 de setembre –––– 2 de desembre, 1984 2 de desembre, 1984 2 de desembre, 1984 2 de desembre, 1984    

Comissari: Kasper König 

Artistes:    Peter Angermann, Ina Barfuss, Georg Baselitz, Eugen Batz, Lothar Baumgarten, Thomas 

Bayrle, Bernd i Hilla Becher, Joseph Beuys, Bernhard Johannes Blume, Jürgen Bordanowicz, George 

Brecht, Marcel Broodthaers, Werner Büttner, Holger Bunk, Walter Dahn, Hanne Darboven, Jiri 

Georg Dokoupil, Gerald Domenig, Felix Droese, Rainer Fetting, Robert Filliou, Lili Fischer, 

Günther Förg, Katharina Fritsch, Nikolaus Gerhart, Ludwig Gosewitz, Hans Haacke, Eva Hesse, 

Antonius Höckelmann, Rebecca Horn, Thomas Huber, Jörg Immendorff, Milan Kunc, Axel 

Kasseböhmer, Gerard Kever, Hubert Kiecol, Anselm Kiefer, Martin Kippenberger, Per Kirkeby, 

Astrid Klein, Imi Knoebel, Thomas Lange, Silke Leverkühne, Markus Lüpertz, Peter Mell, Gerhard 

Merz, Olaf Metzel, Reinhard Mucha, Christa Näher, Gruppe Normal (Peter Angermann, Jan Knap, 

Milan Kunc), Albert Oehlen, Markus Oehlen, Nam June Paik, A. R. Penck, Sigmar Polke, Gerhard 

Richter, Dieter Roth, Reiner Ruthenbeck, Ulrich Rückriem, Salomé, Tomas Schmit, Thomas 

Schütte, Andreas Schulze, Manfred Schulze, Manfred Stumpf, Norbert Tadeusz, Herman de Vries, 

Thomas Wachweger, Andy Warhol; v; v; v; vídeo: Marina Abramovic, Klaus vom Bruch, Marcel Odenbach    
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Algunes cites sobre Algunes cites sobre Algunes cites sobre Algunes cites sobre von hier ausvon hier ausvon hier ausvon hier aus    

1.1.1.1.    

Important exposició presentada a Düsseldorf el 1984, organitzada per Kasper König en un recinte 

firal de 1.400 m2. La mostra té com a finalitat presentar el panorama més ampli de les tendències de 

l’art a Alemanya i, més concretament, a Düsseldorf i Berlín. El títol, von hier aus (‘A partir d’aquí’), 

no oculta la voluntat d’ubicar Düsseldorf com a centre artístic contemporani principal (sobretot 

davant de Colònia, que havia organitzat la Westkunst) amb l’avantatge del prestigi de la seva escola i 

el seu mestre, Beuys. L’organitzador, originari tanmateix de Colònia, subratlla tres corrents 

principals: un d’històric, el del Fluxus i els artistes estrangers que han treballat a Alemanya (Filliou, 

Brecht, Paik i Broodthaers); el de la nova pintura, amb obres immenses de Kiefer, Salomé, Baselitz i 

Penck, i, al nivell inferior de l’espai d’exposició, els «joves constructors» , que conceben les seves 

obres en gran mesura en funció dels llocs (Mucha, Schütte, Katia Hajek...). 

 

Claude Rossignol, «Von hier aus», a: Gérard Durozoi (ed.), Diccionario de arte del siglo XX, 

Ediciones Akal, Madrid, 1997, p. 669.iii 

    

2.2.2.2.    

La condició més important de l’exposició quedava establerta: copsar tot l’espectre de l’art 

contemporani alemany.  

La intenció declarada era que l’exposició constituís un esdeveniment. En comptes d’afirmar les 

constel·lacions conegudes, havia de fomentar l’anàlisi intel·lectual amb noves percepcions de l’art i el 

retorn de «nous» estils. El focus principal de les noves aproximacions i la inclusió de posicions 

marginals tenien una funció important. (...) Els criteris de selecció els havien de determinar els 

assoliments i les conversions de posicions i actituds artístiques, d’autenticitat i intensitat, resistència 

i impacte històric. 

Kasper König (ed.), Von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf, catàleg 

d’exposició, Colònia, 1984, n/piv 

 

3.3.3.3.    

La celebració va comprendre principalment la invenció d’un nou tipus d’arquitectura d’exposició 

que podia integrar innovacions o modificacions a la posada en escena d’obres contemporànies 

recents alhora que tenia en compte el desig de produir una manifestació de massa. En una sala 

d’exposició l’arquitecte Hermann Czech va concebre una arquitectura de doble articulació. 

Aprofitant la llibertat de què gaudeix un arquitecte de prestigi en un espai que no està parcel·lat en 

metres quadrats, va imaginar el nombre necessari de construccions independents tot dispersant-les 

d’acord amb una topografia aleatòria i oberta. 

 (...) Hermann Czech, efectivament, va declinar totes les variacions del tema del santuari o les 
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marques de la seva arquitectura, que només es podien distingir pel color o la motllura d’una cornisa 

sota la qual hauria penjat un panell muntat. La totalitat se subratllava clarament amb una entrada 

elevada que permetia al visitant veure tota la sala d’un cop d’ull. L’observador també es podia fixar 

en la manera com les instal·lacions o construccions específiques es movien entre diverses 

arquitectures com ho fan molts monuments, autònomes entre les construccions museològiques. (...) 

Més enllà de tractar la pintura amb una gran consideració, l’exposició va incloure obres summament 

diversificades (instal·lacions, escultures, ambients, pel·lícules, vídeos, etc.), escollides en funció d’un 

escenari (von hier aus) sense limitacions temporals o nacionals estretes. La selecció era una 

integració d’obres representatives del món artístic alemany des del 1970; diversos artistes que havien 

desaparegut uns quants anys (Hesse, Palermo, Broodthaers...) o eren estrangers que havien estat 

actius a Alemanya (Filliou, Koepke, Kirkeby, Paik...). 

 

Jean-Marc Poinsot, «Large Exhibitions. A sketch of a typology», Reesa Greenberg, Bruce W. 

Ferguson, Sandy Nairne (ed.), Thinking about Exhibitions, Routledge: Nova York, 1996, p. 39-66 

(pp. 60-62). 

 

 
“Von hier aus”, vista de la instal·lació, Düsseldorf, 1984, Kasper König,a: Greenberg, Reesa;  

Ferguson, Bruce W.; Nairne, Sandy (eds.): Thinking about Exhibitions, New York: Routledge,  

1996, p. 60. 

    

    

El professor Kasper KönigEl professor Kasper KönigEl professor Kasper KönigEl professor Kasper König, nascut l’any 1943 a Mettingen (Westfàlia), és director del Museum 

Ludwig de Colònia des del 2000. 

Amb només vint-i-tres anys, König va ser nomenat comissari de l’exposició museística Claes 

Oldenburg a Estocolm. Fins i tot mentre encara estudiava va organitzar altres exposicions i va 

publicar nombrosos llibres. El 1985 König va ser nomenat titular de la càtedra --acabada de crear-- 



Història de les exposicions: més enllà de la ideologia del cub blanc 
(segona part) 

Curs d’art i cultura contemporanis 
Tardor del 2010 

 

Kunst und Öffentlichkeit (‘Art i Àmbit Públic’) de la Kunstakademie de Düsseldorf. Tres anys més 

tard es va convertir en catedràtic de la Städelschule Frankfurt, i el 1989 en va ser nomenat director. 

En aquest mateix període va ser director fundador de la sala d’exposicions Portikus de Frankfurt am 

Main. 

Com a comissari, König ha organitzat nombroses grans exposicions, com ara Westkunst, el 1981, a la 

Fira de Colònia; von hier aus, el 1984, a la Fira de Düsseldorf, i Der zerbrochene Spiegel, el 1993, a 

Viena i Hamburg. L’any 2000 va supervisar el projecte artístic d’acompanyament de l’Expo 

d’Hannover titulat «In-Between Architecture». El 1977, en col·laboració amb Klaus Bussmann, va 

engegar els «Skulptur Projekte Münster», la quarta edició dels quals, l’estiu del 2007, van 

comissariar el mateix Kasper König i Brigitte Franzen en associació amb Carina Plath. 

http://www.goethe.de/kue/bku/kur/kur/hl/koe/enindex.htm 
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i Texto original: “En 1981, Westkunst, presentada en Colonia y comisariada por Kaspar König, supo poner, entre la gran 

diversidad de propuestas producidas por el mapa “occidental“, el acento en la nueva identidad artística germánica, borrada 

a raíz de la Segunda Guerra Mundial y recuperada con los nuevos expresionismos. La muestra, aunque abarcaba un 

amplio arco cronológico – desde 1939 hasta 1981 –, así como una concurrencia internacional de artistas que los ochenta 

iban a consagrar – Borofsky, Chia, Cucchi, Daniels, Paladino, Salle, Schnabel, West, entre muchos otros – sirvió de 

trampolín a una generación de artistas alemanes hasta aquellos momentos desconocidos fuera de sus fronteras, que al 

margen de influjos foráneos, habían sabido conectar el arte a unas raíces autóctonas y diferenciales.”  
ii Text original: „Die Ausstellung "Westkunst" ist eine Thesenausstellung. Sie behauptet (…), daß die Kunst des 20. 

Jahrhunderts auf eine besondere Weise lebendig ist: Sie ist in ihrer Gesamtheit für uns Gegenwartskunst. 

Gegenwartskunst aber nicht im Sinn von historischer Zeitgenossenschaft. Diese zeitgeschichtliche Rolle ist jeweils 

ausgespielt, wurde zur Chronik oder Legende, bleibt auch manchmal versteckt oder vergessen.Entscheidend ist für uns 

etwas anderes: Wie weit können wir Gebrauch machen von einer Kunst, die ihrer Entstehungszeit nach schon historisch 

geworden ist. (...) Wir (sind) bei der Behauptung der Ausstellung "Westkunst" angelangt: bei der These von der 

gegenwärtigen Wirksamkeit, der unverbrauchten Energie der Werke.”  
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iii Text original: “Importante exposición presentada en Düsseldorf en 1984, es organizada por Kasper König en un hall de 

feria de 1.400 m. La muestra tiene por finalidad presentar el más vasto panorama de las tendencias del arte en Alemania, y 

más particularmente en Düsseldorf y Berlin. Su título, Von Hier aus (A partir de aquí), no oculta la voluntad de ubicar 

Düsseldorf como principal centro artístico contemporáneo (sobre todo frente a Colonia, que había organizado la 

Westkunst) con la ventaja del prestigio de su escuela y su maestro, Beuys. El organizador, originario sin embargo de 

Colonia, pone el acento en tres corrientes principales: una histórica, la del Fluxus y los artistas extranjeros que han 

trabajado en Alemania (Filliou, Brecht, Paik y Broodthaers); la de la nueva pintura, con inmensas obras de Kiefer, Salomé, 

Baselitz y Penck; y, en el nivel inferior del espacio de exposición, los "jóvenes constructores", que conciben sus obras en 

gran medida en función de los lugares (Mucha, Schütte, Katia Hajek...).”  

iv Text original: „Die wichtigste Voraussetzung für die Ausstellung war vorgegeben – das Erfassen des Spektrums 

deutscher Gegenwartskunst.  

Die erklärte Absicht war eine ereignishafte Ausstellung. Statt der Bestätigung uns bekannter Konstellationen sollte sie die 

geistige Auseinandersetzung mit den neuen Wahrnehmungen in der Kunst und der Wiederkehr der „neuen“ Stile fördern. 

Das Schwergewicht neuer Ansätze und die Einbeziehung von Rand-Positionen spielte dabei eine wichtige Rolle. (...) Die 

Kriterien der Auswahl sollten von den Leistungen und Wandlungen der künstlerischen Positionen und Haltungen 

bestimmt werden – der Authentizität und Intensität, der Ausdauer und geschichtlichen Wirksamkeit – und nicht von 

einem vorgefassten Kriterienkatalog, der bisher gemachte Erfahrungen bestätigt.”  


