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«Seth SiegelaubSeth SiegelaubSeth SiegelaubSeth Siegelaub va néixer al Bronx (Nova York) el 1941 i va créixer a la ciutat de Nova York. 

[...] Després de treballar al Sculpture Center (Nova York) al començament de la dècada del 

1960, a la tardor del 1964 va obrir la seva pròpia galeria, Seth Siegelaub Contemporary Art, 

l’existència breu de la qual va concloure a la primavera del 1966. Mesos més tard, encara al 

1966, es va fer marxant independent i va col·laborar estretament amb els artistes Carl Andre, 

Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth i Lawrence Weiner en diversos projectes en 

què va mirar d’ampliar i obrir l’entorn expositiu a les noves possibilitats, temes i problemes 

que plantejaven les noves formes d’art, sobretot el que ara es coneix com a “art conceptual”. 

Entre el febrer del 1968 i el juliol del 1971 es va encarregar de 21 exposicions d’art, llibres, 

catàlegs i projectes arreu dels Estats Units, Canadà i Europa, amb un ventall ampli de formats 

nous i originals, abans d’abandonar el món de l’art el 1972. 

Entre aquestes exposicions i projectes hi va haver l’exposició Windham del maig del 1968 a 

Windham (Vermont), amb obres de Carl Andre, Robert Barry i Lawrence Weiner, considerada 

la primera exposició d’instal·lacions in situ a l’aire lliure; l’exposició January 5-31, 1969, la 

primera exposició col·lectiva en què el catàleg va ser l’exposició, amb Robert Barry, Joseph 

Kosuth, Douglas Huebler i Lawrence Weiner; l’exposició March 1969, en què es va demanar a 

31 artistes que cadascun d’ells creés una obra un dia del mes; l’anomenat Xeroxbook, del 

desembre del 1968, en què 7 artistes van fer una obra de 25 pàgines cadascun, amb la 

participació de Sol LeWitt i Robert Morris; l’exposició July, August, September 1969, en què 

11 artistes van fer una obra cadascú en un lloc diferent del món, incloent-hi Daniel Buren, 

Richard Long, N.E. Thing Co. Ltd. i Robert Smithson, i la July/August Exhibition Book del 

1970, una exposició-catàleg a la revista Studio International (Londres) en què 6 crítics d’art 

(David Antin, Germano Celant, Michel Claura, Charles Harrison, Lucy Lippard i Hans 

Strelow) van rebre una secció de 8 pàgines cadascun perquè l’editessin com volguessin. 

Durant aquest període, al gener del 1970, també va fundar International General per tal de 

distribuir les seves publicacions, a més de les d’Edward Ruscha i N.E. Thing Co. Ltd., entre 

d’altres. 

Cap al final de la dècada del 1960, en el marc de la politització del món de l’art i de la 

mobilització creixent contra la guerra entre els Estats Units i el Vietnam, es va implicar en les 

activitats contra la guerra de la comunitat artística, incloent-hi, al juliol del 1971, un catàleg 



Història de les exposicions: més enllà de la ideologia del cub blanc 

(segona part) 

Curs d’art i cultura contemporanis 

MACBA, tardor del 2010 

 2 

per recaptar fons per al United States Servicemen’s Fund, una organització creada per 

promoure la llibertat d’expressió al si de l’exèrcit dels Estats Units. Aquesta activitat el va 

menar envers una implicació més gran en els aspectes polítics de l’art i el 1971 va concebre –i 

després redactar, amb l’advocat Robert Projansky– el que es coneix com a “contracte 

d’artista”, contracte de transmissió i venda dels drets reservats de l’artista, que definia i 

intentava protegir els drets i interessos de l’artista quan la seva obra circulava pels canals del 

món de l’art. 

L’any 1972 va abandonar el món de l’art per dedicar-se a altres disciplines a França. Entre el 

1973 i el 1974 va editar i publicar la primera edició de la sèrie bibliogràfica “Marxism and 

Mass Media” i va començar a publicar llibres d’esquerres sobre comunicació i cultura [...]. Del 

1979 al 1983 va col·laborar amb Armand Mattelart en l’antologia en dos volums 

Communication and Class Struggle, un recull bàsic i d’abast ampli de 128 textos d’esquerres i 

progressistes sobre la història i la pràctica de la comunicació i la cultura. 

Des de mitjan dècada del 1980 es dedica a la recerca en l’àmbit de la producció de cultura 

popular.» 

http://egressfoundation.net/egress/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Ite

mid=77/ 

 

Algunes declaracions rellevants:Algunes declaracions rellevants:Algunes declaracions rellevants:Algunes declaracions rellevants:    

1.1.1.1.    

«Seth Siegelaub: 

Primer vaig tenir una galeria, que va ser una galeria d’allò més normal, de la tardor del 1964 a 

la primavera del 1966. [...] El punt àlgid de les meves activitats es va produir entre el 1968 i el 

1971, quan vaig organitzar unes 25 exposicions de manera independent. Al principi em 

considerava a mi mateix un marxant, vinculat amb els interessos dels quatre artistes Robert 

Barry, Douglas Heubler, Joseph Kosuth i Lawrence Weiner i, en menor mesura, Carl Andre. 

Els meus interessos estaven molt relacionats amb treballar amb ells per dissenyar estructures i 

condicions d’exposició que poguessin mostrar la seva obra, reflectir-ne el sentit últim. En 

altres paraules, se’m va fer evident que la solució als problemes que plantejava la naturalesa de 

les seves obres i les idees que hi havia al darrere, que una galeria no era necessàriament 

l’entorn idoni per exposar-les. Amb això no em refereixo només a la galeria com a espai físic, 

sinó també al concepte social d’una mena d’espai sagrat “semireligiós” que tothom coneixia i 

visitava habitualment, una mena d’“espai artístic”. [...] 
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Sempre intentava allunyar-me del “geni artístic” individual o de les eleccions personals de 

qualitat que són imprescindibles per a un marxant d’art; triar el que considerava el “millor” 

art, etc. Així, la meva història es va dirigir cada vegada a allò més general, els contractes 

d’artistes, la recaptació de fons amb finalitats polítiques, etc., la qual cosa, naturalment, va 

acabar per apartar-me totalment del món de l’art. 

[...] Ara bé, la primera cosa que vull dir és que totes les categories del món de l’art s’estaven 

trencant aleshores: el concepte de marxant de galeria, comissari, comissari-artista, escriptor-

crític, escriptor-pintor, totes aquestes categories s’estaven tornant borroses, menys nítides. En 

certa manera, era part del projecte polític de la dècada del 1960. [...] 

Em considerava un organitzador, un editor, un creador d’exposicions i coses per l’estil. A més, 

la paraula comissari, aleshores, no tenia el significat obert que té ara, perquè els comissaris 

eren, bàsicament, persones que tenien com a professió treballar en un museu. [...]» 

Paul O’Neill, «Action Man: Paul O’Neill Interviews Seth Siegelaub», The Internationaler, 

edició 1, juny del 2006, p. 5-7. 

 

2.2.2.2.    

«Charles Harrison: Penses que les exposicions afecten la manera com mirem l’art? 

Seth Siegelaub: Poden fer-ho, però normalment de manera pejorativa. En sentit ampli, tot és 

situació. En una situació d’exposició, el context –altres artistes, obres concretes– comença a 

implicar, des de fora, certes coses sobre qualsevol obra d’art. Com menys estàndard es torna la 

situació d’exposició, més difícil és “veure” l’obra d’art individual. Per això, una exposició amb 

sis obres del mateix artista i una d’un altre comença a aplicar a l’art valors anteriors a 

l’exposició que condicionen el procés de “veure-hi”. Totes les eleccions fetes en predeterminar 

l’exposició dificulten l’observació del valor intrínsec de cada obra d’art. Els temes, la crítica 

sentenciosa, les preferències per artistes concrets expressades mitjançant les diferències en el 

nombre d’obres, tot això prejutja l’art. 

C. H.: Les exposicions es poden posar al servei de les intencions de l’artista? En cas afirmatiu, 

com? 

S. S.: Quan uns artistes exposen conjuntament, el seu art comparteix un espai i un temps 

comuns. Aquesta situació fa més evidents les diferències, ni que sigui per proximitat. Si totes 

les condicions per fer art fossin estàndards per a tots els artistes –els mateixos materials, 

mides, colors, etc.– continuaria havent-hi grans artistes i artistes menors. La qüestió del 

context sempre ha estat important. La naturalesa de la situació d’exposició comença a assumir 

una condició “neutral” quan estandarditzem els elements de l’entorn en què l’art és “vist”. 

Penso que les exposicions poden servir per aclarir o per enfocar certs interessos dominants 
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d’un artista. Com ara ja sabem, les coses que semblen iguals no són necessàriament iguals. 

Algunes exposicions presenten les diferències millor que d’altres. La majoria de les 

exposicions subratllen les semblances a costa de les obres individuals.» 

Harrison, Charles; Siegelaub, Seth: «On Exhibitions and the World at Large» (1969), 

reimpressió a: Alberro, Alberro; Stimson, Blake (ed.): Conceptual Art. A Critical anthology, 

Cambridge MA i Londres: MIT Press, 1999, p. 198-203 (p. 198-199). 

 

3.3.3.3.    

«El contracte, de tres pàgines d’extensió, ha estat redactat per Bob Projansky, advocat de Nova 

York, arran de les converses extenses i la correspondència que he mantingut amb més de 500 

artistes, marxants, col·leccionistes, professionals de museus, crítics i altres persones 

implicades en el funcionament quotidià del món de l’art internacional. El contracte ha estat 

concebut per posar remei a algunes de les desigualtats reconegudes de manera generalitzada al 

món de l’art, i en particular a la manca de control dels artistes sobre l’ús de la seva obra i la 

participació en els aspectes econòmics quan ja no en són propietaris. 

[...] Esperem que serà el formulari estàndard per a totes les transmissions i vendes d’art 

contemporani i l’hem fet tan just, senzill i útil com ha estat possible. [...] No ho hem fet per 

obtenir-ne cap recompensa, sinó només pel plaer i el repte de superar aquest problema, amb 

la sensació que, si mai es planteja un dilema amb relació als drets dels artistes respecte del seu 

art, l’artista té més raó que ningú altre.» 

Seth Siegelaub, de la introducció de «The Artist’s Reserved Rights Transfer And Sale 

Agreement (1971)», Leonardo, vol. 6, 1973, p. 347-350 (p. 347). 

 

4.4.4.4.    

 «Crec que a la nostra generació ens pensàvem que podríem desmitificar la funció del museu, 

la funció del col·leccionista i la producció de l’obra d’art; per exemple, la manera com la mida 

d’una galeria afecta la producció d’art, etc. En aquest sentit, vam intentar fer més 

comprensibles les estructures ocultes del món de l’art.» 

Seth Siegelaub, a Paul O’Neill, «The Curatorial Turn. From Practice to Discourse», a: Rugg, 

Judith (ed.), Issues in Curating Contemporary Art and Performance, Chicago 2007, p. 13-28, 

p. 13. 
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