
 
 
 

 
 

LA PASSIÓ SEGONS CAROL RAMA  

 
► El MACBA reuneix 200 treballs fets al llarg de vuit dècades (1936-2006) en 

la mostra més àmplia fins avui dedicada a aquesta artista  

 

► Ignorada durant molt de temps per la història hegemònica de l’art pel seu 

desafiament a les narratives dominants, no va ser reconeguda fins el 2003, 

quan va obtenir el Lleó d’Or de la Biennal de Venècia  

 

► Una artista imprescindible per entendre les mutacions de la representació 

al segle XX i el treball d’artistes com Cindy Sherman, Kara Walker, Sue 

Williams, Kiki Smith o Elly Strik 
 

 

Títol: La passió segons Carol Rama Inauguració: dijous 30 d’octubre de 2014, a les 19.30  h Dates: 

del 31 d’octubre de 2014 al 22 de febrer de 2015. Organització: Exposició concebuda pel Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP), 

organitzada pel MACBA i coproduïda amb PARIS MUSÉES / MAMVP, EMMA – Espoo Museum of 

Modern Art, Irish Museum of Modern Art, Dublín (IMMA) i GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e 

Contemporanea, Torí. Comissariat al MACBA, EMMA, IMMA i GAM: Teresa Grandas i Beatriz 

Preciado Comissariat al MAMVP: Anne Dressen 

	

Els «avantatges de ser una dona artista», segons les Guerrilla Girls, són 

«saber que la teva carrera podria despuntar quan tinguis vuitanta anys. Estar 

segura que qualsevol tipus d’art que facis serà etiquetat de "femení". Ser 

inclosa en les edicions revisades de les històries de l’art.» Totes aquestes 

prediccions s’han acomplert en el cas de l’artista italiana Carol Rama, a la qual 

el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) dedica una gran 

exposició.  

 

Oblidada durant molt de temps pel discurs oficial de la història de l’art, el 

treball de Rama, que comprèn vuit dècades (1936-2006), desafia les narratives 

dominants i crea una representació dissident de la sexualitat femenina. 

L’exposició, integrada per una selecció de dos-cents treballs, proposa un 

itinerari pels diferents moments creatius d’aquesta artista indispensable per 

entendre la producció i el treball posterior d’artistes rellevants del segle XX.  



Nascuda el 1918 en el si d’una família d’industrials de Torí, sense formació artística 

acadèmica, Carol Rama imprimeix en la seva obra primerenca l’empremta de 

l’experiència del tancament institucional (sembla que la seva mare va estar internada 

en un psiquiàtric) i de la mort (el suïcidi del pare). Als anys trenta i quaranta, Carol 

Rama comença a inventar una gramàtica visual pròpia a través d’aquarel·les 

figuratives signades Olga Carolina Rama. Appassionates i Dorines amb membres 

amputats i llengües erectes són els cossos malalts i institucionalitzats als quals 

l’obra de l’artista donarà visibilitat, exaltant-los a través d’una representació vitalista i 

sexualitzada, i reclamant-los com a subjectes polítics i de plaer. Aquests treballs de 

la primera època es rebel·len contra els ideals normatius de gènere, sexuals i de 

normalitat cognitiva i física imposats per la Itàlia de Mussolini, i per aquesta raó, 

quan es van exposar per primera vegada el 1945, el govern italià els va censurar per 

«obscenitat».  

 

Aquesta censura serà entesa per Rama com una «invitació» a abandonar el conflicte 

dels motius figuratius i passar a allò que podríem denominar, amb paraules seves, la 

«guerra abstracta». A la dècada dels cinquanta, s’associa al Moviment d’Art 

Concret (MAC) per tal de «donar un cert ordre» i «limitar l’excés de llibertat», segons 

la seva pròpia expressió. La seva obra, a partir d’aleshores, la signarà Carol Rama. 

El nom d’Olga, com la figuració que va portar a la censura, serà eliminat.  

 

A poc a poc, Rama es desfà de les convencions geomètriques del MAC i comença a 

experimentar amb nous materials i noves tècniques. Aquest gir cap a l’abstracció la 

porta a jugar amb l’informalisme i l’espacialisme als anys seixanta i a desenvolupar 

els seus «bricolages»: mapes orgànics fets amb ungles, cànules, signes matemàtics, 

xeringues i components elèctrics.  

 

Aquestes obres reorganitzen de manera aleatòria materials orgànics i inorgànics, 

equacions que provenen de la bomba nuclear, noms com Mao Tse-Tung o Martin 

Luther King, per integrar un artefacte alhora viu i desnaturalitzat. Els Bricolages de 

Rama posen en qüestió l’experiència de lectura: aquests textos i aquestes imatges 

ja no estan fets per ser llegits o simplement vistos, sinó per ser «experimentats» 

amb tots els sentits.  

 

A finals dels anys seixanta, les figures masculines de l’arte povera (Alighiero Boetti, 

Giuseppe Penone, Giulio Paolini, Mario Merz, Pino Pascali, Michelangelo 

Pistoletto…) s’emparen de l’escena artística italiana, amb l’excepció de les escasses 

dones (de) com Marisa Merz. Dona-sense-home, envoltada majoritàriament per 

amics no vinculats al povera i/o homosexuals, Carol Rama queda fora de l’escena 

artística italiana de 1960-1970, encara que si mirem amb deteniment la seva obra 

d’aquesta època, és impossible no veure-hi paral·lelismes i recurrències amb l’arte 

povera. Exclosa d’aquesta escena, l’obra de Rama continua sent invisible.  

 



En la intersecció entre el povera, el junk art i el Nouveau Réalisme, l’obra de l’artista 

italiana és més visceral i més bruta que pobra. El povera de Rama és un queer 

povera. Carol Rama havia entès que no sols els objectes inorgànics havien de ser 

recuperats per l’artista a través d’una nova trobada utòpica amb la matèria, sinó que 

el cos mateix, els seus òrgans i fluids, objectes de la gestió política i del control 

social, també havien de ser sotmesos a una recuperació plàstica.  

 

Als anys setanta, Carol Rama connecta de nou amb la seva biografia a través de la 

intensitat dels materials. En aquesta època utilitza gairebé exclusivament el cautxú 

provinent de neumàtics de bicicleta, un material que coneix bé perquè el seu pare va 

tenir una petita fàbrica de bicicletes a Torí. Rama dissecciona els neumàtics, els 

transforma en superfícies bidimensionals, crea formes a través de l’assemblatge de 

diferents colors i textures. Els neumàtics de Rama, envellits per la llum i el temps, 

desinflats, flàccids i en descomposició, són, com els nostres cossos, «organismes 

encara ben definits i vulnerables».  

 

El 1980, la historiadora i crítica de l’art Lea Vergine «descobreix» l’obra de Carol 

Rama i inclou una selecció de les seves aquarel·les primerenques en l’exposició 

col·lectiva L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940, on reuneix obres de més d’un 

centenar d’artistes dones. Aquesta «descoberta» torna a invisibilitzar l’obra de Carol 

Rama de dues maneres: d’una banda, la «reconeix» amb la condició de presentar-la 

com a «dona», i de l’altra, fixant-se exclusivament en les seves aquarel·les del 

període 1930-1940, eclipsa l’obra posterior de l’artista. Curiosament, la valoració 

retrospectiva de les aquarel·les portarà Rama a recuperar la figuració i a «reproduir» 

els motius primerencs de les Dorines i les Appassionates, que fora del context 

creatiu que les va fer existir apareixen ara com inscripcions fantasmàtiques del 

trauma de l’esborrament històric .  

 

Durant els noranta, quan Carol Rama busca un lloc d’identificació, no recorre a 

figures de la feminitat, sinó a la figura de l’animal malalt afectat per l’encefalopatia 

espongiforme bovina: la vaca boja (la mucca pazza). Els elements i motius 

característicament carolramians (el cautxú, les teles de sac de correus, els pits, les 

llengües, els penis, les dentadures...) es reorganitzen per formar una anatomia 

dislocada que ja no pot constituir un cos. Tanmateix, Rama arribarà a qualificar 

aquests treballs no figuratius d’autoretrats.  

 

Un dels reconeixements més destacats de Rama com a artista va arribar amb la 

concessió del Lleó d’Or de la Biennal de Venècia per la seva carrera el 2003. 

 



Activitats 

 

La passió segons Carol Rama 

■ L’ENTRADA TÉ VALIDESA DURANT UN MES 
■ VISITES GUIADES DIÀRIES (incloses en l’entrada) 

Consulteu horaris i idiomes a www.macba.cat  

■ SEMINARI L’ALTRE COSTAT DE L’AVANTGUARDA: ESTÈTICA I DISSIDÈNCIA SOMATOPOLÍTICA EN L’ART DEL SEGLE 

XX. Amb Julia Bryan-Wilson, Patricia Falguières, Jack Halberstam, Elisabeth Lebovici i Beatriz Preciado 

Divendres 12 de desembre de 2014, de 17 a 21 h; dissabte 13 de desembre, de 17 a 19 h 

Auditori Meier. Entrada gratuïta. Amb inscripció prèvia. Places limitades. En anglès amb traducció 

simultània.  

Amb motiu de l’exposició La passió segons Carol Rama, convoquem cinc crítics contemporanis per interrogar la 

narració dominant de la història de l’art del segle XX i la seva exclusió de les minories somatopolítiques. Què passa 

amb el relat hegemònic de la història de l’art del segle XX si el confrontem amb els seus altres subalterns? Quines 

són les relacions entre els llenguatges de l’art i els discursos de l’exclusió política i sexual? El que pretenem aquí és 

proposar unes altres narracions, uns altres relats capaços de generar altres formes de visibilitat pública.    

■ MACBA ES VIU – PREGUNTA ALS COMISSARIS 

Conversa amb Teresa Grandas i Beatriz Preciado 

Dissabte 13 de desembre de 2014, a les 19 h 

Sales del Museu. Entrada: 5 €. Gratuït amb el carnet Passi i Amics del MACBA i per als assistents al 

seminari. Sense inscripció prèvia. Places limitades 

■ PUBLICACIÓ EN PREPARACIÓ La passió segons Carol Rama. Amb textos d’Anne Dressen, Teresa Grandas i 

Beatriz Preciado; reedició d’un text de Lea Vergine i d’una entrevista de Corrado Levi i Filippo Fossati a l’artista; 

aportacions d’autors pels quals l’obra de Carol Rama ha sigut un referent. Edicions en català, castellà, anglès i 

francès, en coedició amb Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Musée d’Art moderne de la Ville de 

Paris (MAMVP), EMMA – Espoo Museum of Modern Art i GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 

Torí. 

■ MÉS INFORMACIÓ A www.macba.cat i @MACBA_Barcelona  

■ MACBA: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, www.macba.cat 

■ HORARIS:  Feiners, d’11 a 19.30 h; dissabtes, de 10 a 21 h; diumenges i festius, de 10 a 15 h; dimarts 

no festius, tancat; dilluns, obert. 

Premsa MACBA 934 813 356 / 934 813 354 press@macba.cat 


