
Aquesta exposició, comissariada per Gloria Moure, inclou
més d’un centenar d’obres de Blinky Palermo i constitueix la
primera retrospectiva sobre la trajectòria d’aquest artista a
Espanya. S’hi mostra una selecció d’obres fetes entre el 1964
i el 1977, com ara les pintures, els dibuixos i els “objectes
pintats” que desenvolupa des del 1964, els Stoffbilder o “pin-
tures de teixit” produïts entre el 1966 i el 1972 o la sèrie de
Metallbilder –pintures metàl·liques– creades els últims tres
anys de la seva vida. L’exposició també presenta esbossos i
materials dels seus projectes de pintures murals i, per a aques-
ta ocasió, es reconstrueix la instal·lació Himmelsrichtungen
(Punts cardinals, 1976) en un espai fora del MACBA.

BLINKY 
PALERMO

13 de desembre de 2002 - 16 de febrer de 2003

Horaris
Feiners, d'11 a 19.30 h
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h
Dimarts tancat

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel.: 93 412 08 10
Fax: 93 412 46 02
www.macba.es
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Palermo
DIVENDRES 10 DE GENER, A LES 19.30 h

A càrrec de Gloria Moure,
comissària de l’exposició.
Auditori. Entrada lliure. Aforament limitat

Cómo enseñarle los cuadros 
a un artista muerto
DIVENDRES 17 DE GENER, A LES 19.30 h

A càrrec d’Ángel González García, 
professor d’Història de l’Art 
de la Universitat Complutense 
de Madrid, Premi Nacional
d’Assaig (2001).
Auditori. Entrada lliure. Aforament limitat

CONFERÈNCIES

DESEMBRE

DISSABTE 21, A LES 18 h

DIJOUS 26, A LES 12 h

DIUMENGE 29 , A LES 12 h
GENER

DIUMENGE 5, A LES 12 h

DISSABTE 11, A LES 18 h

DIUMENGE 19, A LES 12 h
FEBRER

DISSABTE 1, A LES 18 h

DIMECRES 5, A LES 18 h

DISSABTE 15, A LES 18 h

VISITES GUIADES

Blinky Palermo. Blaue Scheibe und Stab, 1968. © Blinky Palermo, VEGAP, 2002

El conjunt de l’obra de Blinky Palermo és essencial per abor-
dar qualsevol anàlisi de les innovacions i les preocupacions artís-
tiques posteriors al 1965, tant a Europa com als Estats Units.
Els seus treballs d’integració total a l’arquitectura comencen el
1968 de manera simultània a les composicions bidimensionals
d’objectes cromàtics. Himmelsrichtungen és el seu últim treball
d’intervenció arquitectònica. Presentat a la Biennal de Venècia
del 1976 –en el context de l’exposició Ambiente, comissariada
per Germano Celant–, ara es reconstrueix en un espai aliè al
Museu (c/ Torres Amat, 5) amb la finalitat de reproduir la seva
instal·lació original amb la màxima fidelitat. 

Amb la col·laboració de:

Fundación GOETHE

NO ES PERMET FOTOGRAFIAR LES OBRES. GRÀCIES 



perceptius. Amb el seu treball qüestiona els límits de la visió
frontal, la restricció del bastidor, l’ambivalència visual i plàs-
tica dels objectes i l’expansió de la pintura cap a l’espai bidi-
mensional. 

Per exemple, en la sèrie d’objectes pintats, com les estructu-
res en forma de “T” com Sense títol (1966) o Blaue Scheibe und
Stab (1968), la pintura que els recobreix no està continguda
en la forma, sinó que forma part substancial de l’objecte. Amb
ells dota la forma pintada d’una existència independent en l’es-
pai tridimensional. Sovint aquestes formes coincideixen amb
objectes trobats i, de vegades, subratlla la seva ambivalència
visual-tàctil, tot recolzant-les en el mur sense penjar-les. Els
Stoffbilder (pintures de teixit) tenen una superfície impecable
i són de formes regulars. Estan fabricats a partir de tela de cotó
de diferents colors comprada en magatzems, cosida amb pul-
critud, la qual cosa crea camps suaus i separats de colors sòlids,
en franges horitzontals i sostinguts per un bastidor. Tot i que
la superfície és plana, donen a la pintura una realitat material.
La forma dels objectes pintats i el color dels Stoffbilder superen
els límits físics i mentals d’una superfície plana intermèdia i es
connecten amb l’espai ocupat a la paret.

Els murals i els dibuixos que va elaborar a partir del 1968
són una extensió lògica del seu treball fins aleshores. Concebuts
per ser exposats temporalment, només se’n conserva el material
documental i preparatori. En ells, els límits de l’art s’amplien a
l’espai real definit per la paret. Per exemple, a Treppenhaus 1
(1970), exposada a la Galeria Konrad Fisher de Düsseldorf,
Palermo va pintar la forma que produïa la projecció del perfil de
l’escala de casa seva, o a la Kunsthalle d’Hamburg (1973) va pin-
tar amb òxid vermell uns envans exempts. En cobrir de pintura
aquesta estructura de parets, revelava una forma preexistent en
un context arquitectònic previ, en el qual es percebia com a inse-
parable l’espai real del pintat.

L’any 1974 va iniciar una sèrie d’obres sobre planxes d’a-
lumini conegudes com Metallbilder o “pintures metàl·liques”
com Himmelsrichtungen I (1976) o Für J. Beuys (1975). En
aquestes peces de petit format, que formen composicions de
caràcter musical a partir de tres o quatre colors i la seva dispo-
sició en el mur, és evident la influència que en Palermo –i en
altres artistes de la seva generació com Sigmar Polke– va tenir
la teoria de les catàstrofes. Res no es deixa a l’atzar i, tanma-
teix, tal com passa en els processos naturals, s’esdevenen pro-
cessos complexos de fluctuació i desordre. La fascinació que
Palermo sentia pel jazz és especialment evident a les pintures
metàl·liques, però es pot rastrejar al llarg de tota la seva obra,
en les sèries de dibuixos sobre paper com Afrikanische Suite
(1970) o a les instal·lacions murals, com la que es va realitzar
a la galeria René Block el 1969. 

Blinky Palermo. Sense títol, 1969. © Blinky Palermo, VEGAP, 2002

Nascut el 1943 a la ciutat alemanya de Leipzig, Peter
Heisterkamp va adoptar el 1964 el nom artístic de Blinky
Palermo, tot emulant el mànager mafiós del boxejador Sonny
Liston. La seva mort prematura el 1977 el va convertir en una
figura de culte entre la classe artística internacional, tant per la
contribució que va suposar la profunda transformació de la idea
de pintura abstracta en la seva obra com pel fet d’haver format
part de la primera generació rebel de la postguerra alemanya.
Format a la Düsseldorf Kunstakademie, on va iniciar els estu-
dis sota el professorat de Bruno Goller el 1962, ben aviat va
passar a la classe de Joseph Beuys. Allí es va relacionar amb
artistes tan rellevants com Gerhard Richter, Sigmar Polke o Imi
Knoebel i es va convertir en un gran dinamitzador de la vida
cultural d’aquella ciutat als anys seixanta.

L’obra de Palermo reprèn la tradició pictòrica d’un segment
determinat de l’avantguarda històrica, en particular la com-
presa pel neoplasticisme, el constructivisme i el suprematisme,
i explora tant el seu sentit com les seves possibilitats a través de
les inquietuds i claus estètiques del seu temps. La influència de
Beuys, i la seva famosa pregunta a Palermo mentre estudiava a
la Düsseldorf Kunstakademie (No pots veure-hi d’una manera
diferent?), es pot considerar com un detonant en la seva trajec-
tòria. A la Kunstakademie es vivia, com en molts altres llocs a
mitjan anys seixanta, un atmosfera de canvi epistemològic gene-
ral que feia palesa la caducitat del paradigma determinista, que
havia provocat, a través d’un cientifisme exagerat, la sublima-
ció de conceptes com ara objectivitat, estabilitat o certesa. De
fet, un dels camps de reflexió de les arts plàstiques de mitjan
anys seixanta va ser la consideració de la percepció i els seus
processos com un motiu en ell mateix, és a dir, la substitució
de la contemplació per l’experiència. 

L’aportació de Palermo va consistir a plantejar l’experiència
de la pintura com una percepció oberta entre creador i audièn-
cia, en la qual l’obra no es considera autònoma del seu entorn,
sinó que és el resultat de la interacció entre l’espai arquitectònic
en què es mostra i els processos de creació que la configuren. De
la mateixa manera que moltes obres pròpies del minimalisme,
els seus treballs es caracteritzen per la seva economia expressiva
i per un alt nivell d’abstracció; tanmateix, la seva idea d’abstrac-
ció s’allunya del reduccionisme semàntic propi del minimalisme
americà o dels moviments All-over i Pattern. Enfront de l’expe-
riència americana, Palermo representa un model europeu en el
qual el procés d’abstracció es concep com una multiplicació dels
significats adherits a un signe. No arriba a la seva iconografia ele-
mental neutralitzant-ne les interpretacions possibles, sinó acti-
vant el seu potencial metafòric infinit.

L’obra de Palermo tempteja noves relacions de la pintura
amb la realitat, i per fer-ho utilitza el color i els desplaçaments


