
Un calaix de sastre? 

Reflexions sobre alguns artistes de la Col·lecció MACBA

Chris Dercon

Pròleg

La raó de ser d’una institució pública és posar béns públics a disposició de la majoria 
i garantir-ne una àmplia visibilitat. La seva missió és crear un context que susciti pen-
sament crític entre el gran públic. Un dels trets fonamentals de la història i de l’essència
del col·leccionisme és el fet que els col·leccionistes privats guien les seves eleccions per
criteris idiosincràtics: reuneixen bones obres d’art, però també de dolentes. En conse-
qüència, una de les responsabilitats principals dels que vetllen per les col·leccions pú-
bliques és instruir el públic i orientar-lo perquè pugui apreciar el valor de les obres d’art.
Aquesta tasca exigeix, sobretot, ser conscient de l’existència, d’una banda, de la immensa
producció artística actual –en aquest sentit, l’art és cada vegada més comparable a la 
indústria dels articles de luxe– i, de l’altra, de les fites artístiques que veritablement con-
formen una cultura. Quan un col·leccionista privat col·labora amb un museu públic,
hauria de partir de la premissa que l’organisme o la institució és un espai de creació de
cultura. Avui dia, molts col·leccionistes privats disposen de fons suficients per adquirir
obres que resulten inassequibles per a les institucions públiques. Tot i la profusió de
col·leccionistes privats, el sector públic no pot renunciar a la producció de memòria.
Tampoc no podem permetre que la formació de l’individu es converteixi en una expe-
riència-objecte lligada al rendiment d’una inversió. Els museus públics són el pharmakon
tant social com artisticohistòric dels museus privats i no pas el complement.

Andrea Fraser qüestiona la institució artística

No conec cap altre artista que abordi les violentes tensions que hi ha entre els interessos
públics i privats del món de l’art –a les quals comissaris i artistes contemporanis es veuen
sotmesos diàriament– de manera tan lúcida, precisa i oberta com ho fa Andrea Fraser.
L’artista crea intricades performances teatrals, en directe o enregistrades, i conferències
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complexes i extensos assajos (que sovint acompanya d’un gran nombre de notes a peu
de pàgina o, fins i tot, de diagrames) sobre la postura contradictòria de l’artista crític 
i del discurs crític de l’art. En la seva obra, Andrea Fraser tracta de manera explícita la
qüestió sobre la qual els agents del món de l’art contemporani només s’atreveixen a 
rumorejar o especular mentre es tusten l’esquena en les incomptables festes de celebració
de l’art: l’ambivalència de la seva pròpia autonomia com a artista i, per tant, la llibertat
sexual, física i personal que s’associa a una carrera artística.
Efectivament, el museu públic modern, amb la seva pluralitat interna, genera una 

representació cultural àmplia que transcendeix les possibilitats de la representació 
política. Almenys fins no fa gaire, la majoria de visitants no percebien les obres d’art
com a objectes fonamentalment comercials, sinó més aviat com l’expressió d’una persona
cultivada o d’una cultura en el seu conjunt. La missió i el deure dels museus públics és
ajudar els visitants a comprendre les obres que els han estat confiades.

Fischli & Weiss són normals?

A aquest procés, el teòric del pop Diedrich Diederichsen el denomina plusvàlua (en 
alemany, Mehrwert). Parlem de plusvàlua artística quan s’ha de justificar un esforç sig-
nificatiu per part d’un artista o bé qualsevol esforç que hagi servit per crear una obra
d’art. En general, però, emprem l’expressió plusvàlua artística per referir-nos als casos
en què algú ha pres consciència de la seva despesa econòmica i es pregunta si val la pena
iniciar un procés de recepció que requerirà una inversió de temps i diners. La plusvàlua
artística no és un afegit al procés artístic, sinó que n’és una condició sine qua non. 
A través del concepte de plusvàlua artística es descriu l’art com a útil, legítim o que 
simplement s’ha de produir; encara que, precisament, el sentit genuí de l’art no és res
més que la falta d’utilitat.
Un bon exemple d’aquesta variació o desplaçament de sentit o, si es vol, d’aquesta 

ampliació no prevista del concepte de plusvàlua artística, el trobem en les creacions de
la parella suïssa d’artistes Fischli & Weiss. La seva obra tracta dels grans temes de la
vida quotidiana, com ara el lleure, el món laboral, el viatge o els llocs que sedueixen
l’home corrent, és a dir, parla de coses normals. En les seves obres, que cobreixen tots
els aspectes de la quotidianitat i tots els àmbits d’interès, Fischli & Weiss recorren a un
understatement poètic i carregat d’humor. Basteixen una enciclopèdia de les seduccions
i nostàlgies modèliques del present que evoca les classificacions d’un principi científic,
però que no pretén investigar ni demostrar res, més enllà del discurs legitimador del
principi de plusvàlua artística. Dobles sentits opacs que només es posen de manifest en
el marc d’una institució pública, que pretén abordar aquests discursos mitjançant
exposicions, establint connexions amb altres obres d’art, mitjans d’expressió artística 
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i esdeveniments. La pregunta que Fischli & Weiss es plantegen contínuament no és pas
si una cosa és art sinó quan ho és. Aquest treball assoleix plusvàlua artística només quan
l’art és útil, legítim i ho ha de mostrar, si bé, precisament, el sentit genuí de l’art no és
res més que la falta d’utilitat.
Al mateix temps, Fischli & Weiss ens conviden a prendre consciència de la impossi-

bilitat de viure tal com ens havíem imaginat que viuríem. La nostra manera de viure 
és inferior i està plena de contradiccions i fracassos. El que és amorf o la forma que es
deriva tant de l’impuls d’assolir una forma bella com de la necessitat de mostrar el nostre
fracàs per aconseguir-la, vet aquí el que entenem per grotesc.

Ulrike Ottinger i els artistes que experimenten amb la teatralitat

L’obra d’Ulrike Ottinger opera, en aquest sentit, com les al·legories de Pieter Brueghel.
Des del punt de vista de la composició, tant les figures i grups de figures de Brueghel
com d’Ottinger es caracteritzen per una simplicitat absoluta tant espacial com temporal,
si bé les seves curvatures contenen estructures de fets configurades d’una manera pe-
culiar. Les escenes de Brueghel i Ottinger són una mena de reflex científic de la idea del
grotesc que no concorda en absolut amb el sentit de realisme d’altres fotògrafs o cineastes
del grotesc.
Una de les formes teatrals més antigues és l’escenificació d’estacions i processons, on

s’hi representa un conjunt organitzat de persones que es desplacen de manera solemne
i cerimoniosa o fins i tot carnavalesca. Amb l’adjectiu carnavalesc, el teòric de la literatura
Mikhaïl Bakhtín descriu moments d’activitat col·lectiva en què, de manera burlesca 
i mitjançant accions poc comunes, l’attrezzo i les disfresses modifiquen les figures 
tra dicionals, les jerarquies queden cap per avall i els contraris es confonen. «Es tracta
d’un concepte íntimament relacionat amb les experiències més antigues de la humanitat», 
assenyala Ottinger, que qualifica els seus propis llargmetratges de cinema d’estacions.
Segons Bakhtín, el grotesc suposa «una nova aproximació a la quotidianitat» i, més en-

davant, definirà el concepte com a una «reducció o rebaixa dels ideals». Originalment,
els éssers grotescos només podien aparèixer al marge del que es considerava normal o 
canònic. Aquesta marginació va acabar amb l’arribada del segle , quan el grotesc va
passar a ocupar l’espai central de l’art modern, dominat per les al·lusions sexuals. La
sexualitat era precisament el que semblava simbolitzar-ne el caràcter afligit i híbrid tan
habitual. Al mateix temps, la lletjor també tenia un paper preponderant en qualsevol
encontre amb el grotesc. Allò que de lletjor hi ha en el grotesc no es pot descriure a
partir del seu antònim absolut, com en el cas de la integritat, la veritat o la omnipotència
de la bellesa. La lletjor és entesa com un defecte, i és per això que és desagradable. I
precisament és aquest defecte el que ens clava la mirada i ens exhorta. Però ens en podem
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protegir: en lloc d’intentar vèncer un defecte, una cosa lletja, podem experimentar 
l’alegria furtiva d’abraçar-la.
En les seves pel·lícules i fotografies, Ottinger també explica i mostra «la deformitat

com a observació reveladora de les formes ideals i viceversa». A Freak Orlando ()
els protagonistes són nans i gegants, personatges amb dos caps i dones amputades que
viuen en un univers d’éssers reals i imaginaris, on tothom comparteix els mateixos drets.
Aquesta alienació teatral provoca esclats de riures reprimits. Des d’aleshores, en l’art
contemporani ha sorgit una fantasia teatral oposada, que vincula l’efecte de distancia-
ment característic de l’obra de Bertold Brecht amb un retorn a la màgia premoderna,
tal com l’entenia Antonin Artaud. 
Les projeccions i els tableaux fotogràfics d’Ulrike Ottinger i de James Coleman evo-

quen una imitació teatral de la pintura. La fotografia sorgeix, per dir-ho de manera prag-
màtica, de l’estètica del teatre. No és només que molts dels seus creadors i pioners
procedeixin de l’àmbit del teatre, sinó que també els mitjans d’expressió artística de què
se serveixen suposen un retorn a les escenificacions teatrals. Benjamin H.D. Buchloh
analitza la «prohibició fòbica» de la teatralitat en l’obra de James Coleman amb els termes
següents: «Els enemics declarats de la modernitat [...] van quedar inalterables durant
tot el segle : la narrativitat històrica, la representació figurativa i l’escenificació teatral,
en altres paraules, totes les convencions de la representació i la figuració que en el seu
dia la pintura tenia en comú amb altres disciplines artístiques, especialment el teatre i
la literatura.» El que diferencia l’obra de Coleman de la performance és que s’allunya
del pragmatisme més aviat superficial de les arts visuals per aproximar-se a una forma
organitzativa i un llenguatge molt més complexos, propis del teatre i el cinema.
El «cinema» d’Ottinger i Coleman no imita el cinema, sinó que és una forma de ci-

nema inestable: fragmenta, esquinça, va més enllà dels límits tradicionals del cinema,
transcendeix la pantalla i contamina el món tant de l’art contemporani com del cine-
ma tal com el coneixem, a mig camí entre les belles arts i els mitjans de comunicació
de masses.

Chantal Akerman i el cinema «altre» 

El , mentre preparava el documental televisiu Still/A Novel (VPRO, Hilversum,
), vaig entrevistar Chantal Akerman. L’entrevista abordava la qüestió sobre si la
mort del cinema havia arribat massa aviat o massa tard. Vint anys després, la resposta
d’Akerman a la pregunta de si el cinema s’estava apagant de mica en mica és encara 
vigent. Les seves paraules diuen molt sobre què sentia pel seu mitjà predilecte, però
també sobre les incursions que ella i els seus col·legues, com ara Harun Farocki o 
Aleksandr Sokurov, van fer en l’àmbit de les arts visuals.
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Chantal Akerman: «Les meves incursions són com un joc de nens: si perds, no hi ha
penyora, i si guanyes, és una festa. I encara que pràcticament no generin beneficis, no
fan cap mal a ningú. Ben al contrari, és un descans no haver de preocupar-se per l’aug-
ment dels costos de producció o per si s’ha fet taquilla. En l’àmbit del cinema, tot gira
al voltant dels diners. En un museu o quan escrius, en canvi, no cal pensar-hi constant-
ment. […] No s’espera que les instal·lacions i les exposicions tinguin una rendibilitat
immediata. Sempre puc fer coses diferents. Quan rebo alguna proposta, puc decidir 
si l’accepto o no. I la resta ja es veurà. Per descomptat, cal afegir-hi l’intens plaer que
proporciona “la primera vegada”.»
Al llarg dels últims vint anys i amb una evolució semblant a la d’Akerman, l’obra del

cineasta i teòric del cinema Harun Farocki ha anat guanyant visibilitat en les institucions
artístiques i les galeries d’art, sovint en forma d’instal·lacions. Farocki ja havia obtingut
un gran reconeixement com a director de cinema d’autor en els cercles cinematogràfics
internacionals. Tanmateix, volia realitzar la seva obra i donar-li projecció, de manera
que es va veure obligat a ampliar tant els seus horitzons com les seves eines. Al cap i a la
fi, el leitmotiv de Farocki sempre va ser «fer visibles les imatges». L’ampli ventall d’opi-
nions sobre la importància de l’obra de Farocki posa de manifest com, en els últims anys,
el gènere documental en el cinema però també en altres àmbits –l’obra fotogràfica i tex-
tual d’Allan Sekula n’és un bon exemple– ha captivat un públic cada vegada més ampli
i heterogeni. Ara bé ¿com volem recordar Harun Farocki, com a cineasta o com a artista
visual? Tant és. Ja no podem parlar com ho fèiem abans sobre l’art contemporani, que
avui es manifesta amb més formes i en indrets més diversos que mai. No hi ha dubte
que assistim al qüestionament de la capacitat de l’art de sorprendre i de diferenciar-se
de l’espectador, prerrogativa tradicional de les avantguardes clàssiques. En l’actualitat,
per contra, vivim l’art del «nosaltres», l’art capaç de connectar. A causa dels vertiginosos
canvis que experimenta el caràcter tant material com immaterial dels objectes artístics,
els límits o fronteres de les nostres col·leccions estan en constant evolució.

Bruce Nauman continua desmuntant-ho tot

Dan Graham i Bruce Nauman són precursors d’aquesta nova història de l’art. Han 
capgirat de cap a peus les arts visuals, tal com van fer John Cage amb la música, Samuel
Beckett amb la literatura i Ludwig Wittgenstein amb la filosofia. Són pioners globals 
i enormement influents en àmbits tan diversos com la performance i el vídeo, passant
per la instal·lació i l’escultura. Es troben entre els artistes més eclèctics dels últims 
cinquanta anys. I no és gens sorprenent que, de bon principi, els europeus hagin pogut
accedir a les seves creacions amb molta més facilitat que no pas els nord-americans, 
sempre tan pragmàtics.
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A mitjans dels anys vuitanta vaig entrevistar Graham i Nauman. Aquelles converses
es van enregistrar en vídeo i actualment encara es publiquen en una gran diversitat 
d’obres impreses. Per contrast amb el comunicador Dan Graham, val a dir que Bruce
Nauman, més reservat, no ha estat mai, en tota la seva carrera, gaire procliu a les entre-
vistes. A mi me’n va concedir una l’any  a la Kunsthalle de Basilea i em va parlar
del seu renovat interès pel vídeo: «No et cansis mai de desmuntar-ho tot.» En aquella
ocasió, Nauman havia exposat la seva nova videoinstal·lació Good Boy, Bad Boy (),
en què un home i una dona –tots dos actors professionals– s’asseuen l’un davant de
l’altra i es van intercanviant elogis i insults. A propòsit d’aquesta obra, el cèlebre col·lec-
cionista belga Anton Herbert va afirmar que «el vídeo és per als joves; els vells preferim
col·leccionar els dibuixos i les escultures de Nauman».

CD: «L’hivern de -», diu a la teva biografia, «Bruce Nauman està molt ocupat
enregistrant vídeos.»
BN: Sí, vaig fer dotze vídeos, crec.
CD: No vas tenir cap problema amb les imatges esvaïdes del Portapak en blanc i negre?
BN: Ja m’estava bé pel tipus de projecte en què treballava. És important tenir present
el tipus d’imatge que busques. En aquella època, jo no buscava una imatge d’alta re-
solució, ja que m’interessava ressaltar la qualitat ambigua de la imatge. Tots aquells
projectes no són autobiogràfics. En realitat no parlen de mi. És cert que pràcticament
només contenen imatges de mi mateix, però gairebé sempre la imatge apareix a l’in-
revés, o bé se’m talla el cap, o bé només se’m veu d’esquena. L’únic que m’interessava
era introduir-hi la imatge d’una figura humana, encara que fos la meva. Poc després
ja vaig començar a utilitzar altres persones; si apareixia una cara en un vídeo no passava
res perquè era la d’un actor; un actor fent de persona anònima.

Mentre Bruce Nauman parlava, els llums d’una de les seves escultures de neó s’encenien
i s’apagaven, i li banyaven el rostre i el cos amb reflexos de colors, mentre ell feia anar la
punta de les seves bótes de vaquer amunt i avall. Gairebé quinze anys després de no
haver treballat amb el vídeo, semblava que, pels volts de l’any , el vídeo brindava 
a Nauman una nova oportunitat de «desmuntar alguna cosa» i explorar-ne «les 
possibilitats».

CD: Tens en ment algun altre projecte de vídeo?
BN: No ho sé, però crec que m’agradaria fer alguna cosa similar a aquesta última cinta
(Violent Incident, ), però només amb persones disfressades de pallasso.
CD: Per què de pallasso?
BN: Sentint parlar aquests actors, se m’ha acudit que s’hi podria afegir una altra capa
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d’irrealitat. Disfressar algú de pallasso suposa canviar el context. És com els pallassos
d’un circ, que no sempre fan gràcia. Que algú que se suposa que ha de ser divertit o
còmic s’expressi de manera violenta intensificaria el nivell de violència. No hi he pensat
gaire. M’ho imagino una mica com el teatre japonès. Hi ha una màscara, i col·locar
una figura darrere d’aquesta màscara és més amenaçador que no pas presentar algú
enrabiat. Perquè hi ha alguna cosa que se t’escapa i que mai no arribaràs a descobrir.

Quins continguts interessen a l’artista Bruce Nauman? Seguint el camí del dubte de
Samuel Beckett, Nauman es pregunta si avui encara té sentit demanar-se pel sentit 
de les coses. La pregunta sobre els continguts de Nauman, però, hauria d’anar lligada a
la pregunta sobre els mètodes que empra, ja que és a través dels seus constants canvis
d’enfocament, suport i mitjà artístic que els continguts de les seves obres es fan patents
amb tota la seva radicalitat. Els corredors, les càmeres, els llums de neó i les instal·lacions
videogràfiques i sonores de Nauman no són espais de benestar relaxats amb aires esotè-
rics, com les creacions de tants joves artistes contemporanis, però és cert que aconse -
gueixen establir una comunicació holística amb l’espectador.

Dan Graham es diverteix amb la proximitat

Anàlogament a Nauman, Dan Graham no se sent lligat a cap mitjà artístic concret. Ara
bé, a diferència de Nauman, Graham tendeix a aglutinar els objectes, com si la conjunció
«i» tingués un paper rellevant en la seva obra. L’any , a «Thoughts on Two Structures»
a propòsit de l’obra de Sol LeWitt, Graham escrivia: «La diferència entre el subjecte i
l’objecte ha desaparegut, l’objecte és l’espectador i l’art, i el subjecte és l’espectador 
i l’art.» Específic i general, la ciutat i la natura, el centre urbà i els afores, aquesta foto i
l’altra foto, escultura i pavelló, públic i privat, cultura banal i cultura elitista, cinema 
i arquitectura, vidres de visió unilateral o two way mirrors, làpida i vacuna, la col·laboració
amb els altres. Graham, però, separa els elements expressament (amb la conjunció «i»)
per subratllar la línia fronterera existent entre ells i alhora mostrar com un se superposa
amb l’altre. Al mateix temps, això li permet utilitzar-ne un com a substitut de l’altre.
D’aquesta manera, l’obra completa de Dan Graham irradia un poder comunicatiu gai -
rebé sobrehumà, i és la capacitat de reproduir i conservar aquest poder comunicatiu el
que revesteix de mèrit l’obra de Graham.
Les entrevistes que vaig fer a Graham van tenir lloc al llarg de diversos anys i en ciutats

i indrets diferents. Una d’elles la vaig fer uns dies després d’entrevistar Nauman, també
a Basilea, en aquesta ocasió al bell mig del seu pavelló Interior Design for Space Showing
Videotapes (). L’última vegada que el vaig entrevistar va ser el , a Brussel·les,
per invitació de la Fondation pour l’Architecture i de qui aleshores n’era el cap 
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d’exposicions, Bartomeu Marí. El titular de l’entrevista «La proximitat em diverteix,
m’agrada fixar-me en dues coses que siguin molt pròximes i superposar-les lleugera-
ment» –tot i la poca ressemblança amb la voluntat de Nauman «de desmuntar-ho tot»–
defineix a la perfecció l’estiu del  que vaig passar a Basilea.

CD: Tot i que, certament, en la teva obra barreges diverses disciplines, alguns comencem
a dividir-la en categories diferenciades: vídeo, fotografia, pavellons. N’ets conscient?
DG: Sí, però també crec que això té molt a veure amb certs períodes de temps, en
què altres artistes també s’han dedicat més a unes categories concretes. Bruce Nauman
i Vito Acconci, per exemple, van anar canviant de suport artístic segons l’època, a 
mesura que se’ls anaven obrint possibilitats que en un altre moment potser no se’ls
havien presentat. Crec que aquests períodes es defineixen a partir dels mitjans artístics
disponibles, del que fan els altres i de les expectatives del públic. També pots subvertir
aquestes expectatives. Moltes vegades he escollit un mitjà no perquè cregués en les
seves possibilitats, sinó simplement perquè pensava que podria jugar amb les expec-
tatives del públic, generades a partir dels treballs d’altres artistes. Per exemple, quan
a Califòrnia tothom es dedicava a crear espais meditatius a partir del camp perceptiu
d’un únic espectador, a mi em van començar a interessar els espais amb elements poc
suggeridors. M’interessava molt més el que passava quan els espectadors es trobaven
mirant-se a si mateixos o mirant altra gent; quan l’espectador esdevé el subjecte 
artístic, en lloc d’una mena de context filosòfic o meditatiu.
CD: Creus que és important reinvestigar les teves fotografies en el context actual de
l’interès per la fotografia? A la vista de l’obra dels Becher, per exemple?
DG: Jo tinc una altra manera de veure les coses, potser molt nord-americana. Mai no
m’ha interessat gaire l’obra dels Becher. Crec que, tot i que té la capacitat de produir
plaer, és força limitada. Quan vaig començar a fer fotografia desconeixia l’obra d’Ed
Ruscha, però em va encantar quan la vaig descobrir. Crec que el que em va agradar
era el mateix que m’agradava de la meva pròpia fotografia: que ho feia com a hobby.
Ruscha reunia les seves fotografies en llibres que publicava com si fossin productes
editorials corrents, però que en realitat eren autopromocionals. A part, era un gran
artista que també feia art de veritat, ja que per a ell la fotografia era tan sols un hobby.
Les seves fotografies van acabar tenint una enorme influència en el disseny de llibres
i fins i tot en un gran arquitecte, Robert Venturi. Però la gràcia és que no era una obra
seriosa, era més aviat un divertiment. I jo crec que el que proposes té sentit però a
partir d’artistes més pròxims a Ruscha, com ara Nauman, que utilitza la fotografia
com un altre mitjà per fer escultura. I crec que les aportacions de Nauman i Ruscha
són molt més cabdals que no pas el que s’està fent avui dia, que és purament forma-
lístic, antiquat, i que entén la història de la fotografia d’una manera pobra; honesta-
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ment, a mi no m’ha servit de gaire. Jean-Francois Chevrier ha comparat la meva obra
amb la de Walker Evans, no sé si encertadament, però el que sí sé és que Walker Evans
m’agrada molt. Un fet que trobo interessantíssim de la seva trajectòria és que va 
publicar la seva obra en revistes i va tenir una gran influència en l’art pop. Va obrir el
camí a coses noves que realment van funcionar, com la representació de la represen-
tació, que va ser clau en l’art pop i en l’art conceptual. A més, crec que Evans i Ruscha
van despertar un interès en l’arquitectura vernacle perquè la van plasmar en format
imprès, em refereixo a l’arquitectura vernacle tal com l’entenien Godard, Robert 
Venturi i Rem Koolhaas. En definitiva, crec que tot es redueix al fet que jo em prenia
la fotografia com a hobby. D’altra banda, les meves fotografies estaven íntimament re-
lacionades amb la meva producció artística; eren com una mena d’esbossos previs.
Amb Alteration of a Suburban House (), per exemple, les meves fotografies de
cases de barris residencials, les meves fotografies del que es veu quan poses un mirall
darrere d’una paret de vidre, com en un aparador, tenen una influència en el producte
artístic final.
CD: En la segona meitat dels anys vuitanta, desenes de projectes d’art públic envaïen
les ciutats i els parcs. Fa poc, Kasper Koenig va afirmar que hauríem de donar conti-
nuïtat a aquella iniciativa, però amb la condició d’aplicar-hi una mica de cirurgia plàs-
tica, perquè considera que hi ha moltes obres dolentes circulant per l’espai públic.
DG: Crec que es van fer coses extraordinàries, però esclar no tot surt exactament com
la gent s’espera. No dic que no es cometessin errors, com ara només convidar artistes
de renom als quals les coses tampoc no van sortir tan bé. Pel que fa als museus, con-
tinuo trobant genial que es facin coses a l’aire lliure, perquè així el museu pot tornar
a ocupar el carrer. Crec que ens hem de quedar amb les coses que van funcionar i des-
cartar les que no.
CD: Faci’s el caos, doncs, perquè sempre en sortirà alguna cosa?
DG: No sóc dels que espera que sempre en surti «alguna cosa», crec que això és tenir
poca visió de futur. La gent no s’adona que aquesta és la manera normal de presentar
l’art perquè han crescut en una època en què als museus s’exposen grans obres d’art.
Però si et fixes en els museus normals, veuràs que són un calaix de sastre. Les seves
col·leccions són comparables al que et trobes al carrer.

Epíleg de Hans Haacke

Uns anys després, el , quan dirigia el Museu Boijmans Van Beuningen de Rotterdam
–conegut pel seu «calaix de sastre» d’obres noves i antigues tant d’art com d’artesania–
vaig convidar Hans Haacke a encarregar-se de l’exposició Viewing Matters: Upstairs.
Haacke va dur a terme un projecte genuïnament personal, a contracorrent del que feien
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nombrosos museus, i, en qualitat d’artista-provocateur, va seleccionar i exposar, a més
de reclassificar, una part important de les vastes col·leccions de Rotterdam. A propòsit
d’aquell projecte, Hans Haacke va afirmar el següent: «Entrar al soterrani d’un museu
on s’emmagatzemen les obres d’art és com entrar en una Wunderkammer: hi trobes 
artefactes de valors i mides ben diversos, produïts per personatges (alguns d’ells anò-
nims) de reputació també diversa i pertanyents a diferents èpoques històriques, penjats
l’un al costat de l’altre sense seguir cap criteri, reposant a una distància íntima damunt
d’una lleixa o directament al terra. El principi rector és l’embalatge compacte. Això és
la col·lecció. El context per al qual es van crear aquestes obres ha deixat d’existir. En
algun moment, totes elles van ser considerades peces “meravelloses” i encara avui són
dignes de reflexió. Malgrat tot, només els estudis que integrin totes les vessants de la
recerca humana –i no només de la història de l’art– podran contribuir a determinar quin
va ser el paper i la importància d’aquestes obres en el moment de la seva producció i
com, amb el pas dels anys, se n’ha anat modificant el sentit (i això és aplicable també a
les obres que es van fer en un passat pròxim).»

Chris Dercon és exdirector de la Tate Modern (Londres) i actual director general del centre
teatral experimental Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (Berlín).

Nota de l’autor
Aquest article és en part una compilació de fragments d’altres articles més extensos, entrevistes i 
conferències que he anat escrivint (en anglès o en alemany) sobre aquests mateixos artistes i temes. 
Les entrevistes completes a Dan Graham en format vídeo es poden consultar al Repositori Digital 
del MACBA.
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