
 
 
 
 
   

 

 

 
 
 
 

Rita McBride despulla l’arquitectura 
del MACBA 

 
 
 Oferta pública / Public Tender presenta algunes de les seves 

escultures més emblemàtiques, seleccionades per la seva capacitat 
específica de qüestionar la producció i percepció públiques de la 
cultura 

 
 L’artista explora les relacions entre escultura i arquitectura a partir 

d’una intervenció en l’edifici de Richard Meier que el retorna al seu 
aspecte original 

 
 Es tracta de la primera gran presentació de l’obra de Rita McBride a 

Espanya, la qual ha estat possible gràcies a la Fundación AXA 
 

 
Títol: Oferta pública / Public Tender. Dates: del 19 de maig al 24 de setembre de 2012. 
Comissariat: Bartomeu Marí Organització i producció: Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA). Patrocinador de l’exposició: Fundación AXA 
 

 
Oferta pública / Public Tender és la primera gran presentació de l’obra de Rita 

McBride a Espanya. En aquesta exposició, que ha estat possible gràcies al 

patrocini de la Fundación AXA, McBride reexamina l’estratègia conceptual que va 

fer famosa Michael Asher el 1973 a l’exposició seminal de la Galleria Toselli de Milà, 

on va sorrejar les parets de la galeria per fer-ne caure les capes de pintura blanca 

una rere l’altra i revelar la pàtina marró original, anterior a la seva funció artística. 

McBride amplia aquest acte de purificació al MACBA traient la majoria de les parets 

temporals del museu, les cobertes de les claraboies i les portes afegides a 

l’arquitectura del museu des que va ser inaugurat fa disset anys. El resultat és 

espectacular en la mesura que mostra fins a quin punt el temps i les necessitats 

modifiquen l’espai institucional.  

 



 
 
 
 
   

 

 

En un diàleg directe amb l’arquitecte de l’edifici, Richard Meier, l’artista ha fet 

tornar una gran part de la segona planta del museu al seu estat original i 

intencional. Aquesta neteja de l’arquitectura mostra l’espai expositiu com un 

objecte d’estudi, i el situa al mateix nivell que les obres d’art que allotja. Amb 

aquesta intervenció audaç, McBride ha reconstituït curosament un entorn en què 

l’art i l’arquitectura són sinònims. L’aprofundiment de l’artista en la lluita entre el 

funcionament intern del museu i la seva arquitectura crea una transparència potent 

i restableix la connexió entre la funció pública i les operacions de custòdia del dia a 

dia del museu. 

 

Dins d’aquests nous espais expositius «netejats», McBride hi ha inserit cinc projectes, 

cadascun dels quals enfoca d’una manera diferent i profunda el concepte de l’art en 

l’espai «públic». Dividida en dues sales diferents, McBride ha reconstruït la planta baixa 

del «servei» de la vil·la Savoia (1929-1931), obra mestra de l’arquitectura de la màquina 

domèstica de Le Corbusier, situada a Poissy, als afores de París. Utilitzant aquest model 

de mida natural de la vil·la com a espai expositiu de les seves obres més petites, McBride 

estableix l’enorme diferència entre l’arquitectura pública i la domèstica i les seves 

diferents capacitats com a espais expositius per als objectes artístics. En el context de la 

vil·la, trobem obres com Escala de cargol de doble hèlix (1990), una escala de cargol feta 

de rotang; Conductes de vidre (1999), feta de cristall de Murano; i Servents i esclaus 

(Domèstics) (2003). Dins de la tipologia dels espais dels servents de la vil·la —garatge, 

cuina, bugaderia i entrada—, McBride ens recorda també la relació històrica de la lluita de 

classes a l’era de les màquines, i ens fa notar subtilment les propietats ètiques 

intrínseques de l’arquitectura i el programa polític de l’arquitecte. 

 

A la diàfana sala principal de l’exposició hi ha Arena (1997), una enorme tribuna circular 

feta de Twaron i fusta. Malgrat les seves dimensions imponents, Arena parla a 

l’espectador de la seva portabilitat intrínseca i la seva flexibilitat modular. En l’última 

dècada, l’obra s’ha construït i reconstruït en museus i espais d’exposició d’arreu del món, 

i s’ha adaptat sempre a les particularitats de cada lloc. Arena serveix per invertir els rols 

del públic i l’actor, ja que crea un punt de vista ultrademocràtic de l’arquitectura 

museística, a més a més de desconstruir el concepte mateix de la crítica institucional, un 

concepte desenvolupat per artistes com Michael Asher i Hans Haacke al final dels anys 

seixanta i el principi dels setanta. A Arena, es convidarà els visitants del MACBA a 

experimentar triant diferents llocs on seure, moment en el qual es posa en qüestió la 



 
 
 
 
   

 

 

jerarquia del museu: el visitant es converteix en l’objecte exposat, el que mira passa a ser 

mirat i l’arquitectura del museu revela les seves possibilitats infinites. 

 

McBride ha introduït dos nous elements arquitectònics a l’última sala de l’exposició en 

forma d’una gruixuda columna d’un material semblant al crom emparellada amb una altra 

columna blanca i rectangular, que s’alcen incòmodament l’una al costat de l’altra. 

Aquestes columnes semblen carregar el pes de tota l’estructura del museu i es drecen 

com un substitut de l’artista mateix. Representen el compromís que McBride ha tingut al 

llarg de tota la seva trajectòria per desconstruir el llenguatge de l’arquitectura i resoldre 

d’alguna manera les contradiccions entre escultura i arquitectura en l’àmbit públic. 

 

Mae West és una estructura de 52 metres d’alçada en forma de paràbola rotatòria 

construïda a base de tubs de fibra de carboni, cosa que la converteix en l’obra d’art 

pública més gran d’Europa. Aquest treball, acabat el 2011, va ser el resultat d’un encàrrec 

que li va fer la ciutat de Munic. Mae West és la definició que McBride fa de la diferència 

entre escultura i arquitectura. A l’exposició, McBride presenta Mae West 52-meter 

Drawing [Dibuix de 52 m de Mae West] (2010), un dibuix en curs i a escala natural. Un 

plòter funcionarà diàriament durant l’exposició per crear un dibuix a escala real de la torre 

de Mae West. En al·lusió a l’antologia de contes Del rigor en la ciencia de Jorge Luis 

Borges, en què una societat es troba amb la necessitat de crear un mapa del seu país de 

la mateixa mida que el país, McBride defineix la naturalesa pública de l’escultura 

destinada a un emplaçament específic i la seva animadversió essencial envers el museu. 

Igual que la sèrie Non-Sites de Robert Smithson del 1960, el museu es converteix en 

anatema de les obres d’art que hi ha veritablement al món. 

 

L’element final de la investigació de McBride sobre el concepte d’art públic és la primera 

projecció a Espanya de la pel·lícula Day after Day (2011), dirigida per Alexander Hick, 

que documenta 24 hores de la vida de Mae West i la reacció de la gent davant de 

l’escultura. 

 

Publicació: Rita McBride. Oferta pública / Public Tender 

La fotògrafa alemanya Anne Pöhlmann, per encàrrec de Rita McBride ha retratat 

periòdicament des de fa un any les sales d’exposició del MACBA durant els moments de 

desmuntatge i muntatge d’exposicions, quan aquests espais perden la seva identitat i 

se’n transforma l’arquitectura. Aquest procés de seguiment fotogràfic acaba amb la 



 
 
 
 
   

 

 

instal·lació de l’exposició de Rita McBride i esdevé un assaig fotogràfic que es completa 

amb els textos dels arquitectes Mark Wigley i Luis Fernández-Galiano sobre diversos 

aspectes relacionats amb l'obra de McBride. 

 

La publicació apareixerà a mitjans de juliol i ha estat dissenyada per Sandra Neumaier. 

 

 

 
Aquesta nota de premsa està publicada amb una llicència Creative Commons  
(Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No adaptada - CC BY-SA 3.0)  
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca 



 
 
 
 
   

 

 

Oferta pública / Public Tender 
Del 19 de maig al 24 de setembre de 2012 
 
■ MACBA. Plaça dels Àngels, 1. 08001 Barcelona.  
 
■ HORARI. Dilluns, dimecres, dijous i divendres, d’11 a 19:30 h (a partir del 25 de juny, 
d’11 a 20 h); dissabtes, de 10 a 20 h; diumenges i festius, de 10 a 15 h; dimarts no 
festius, tancat.  
 
■ VISITES GUIADES DIÀRIES (incloses en l’entrada). 
 
■ CONVERSA ENTRE RITA MCBRIDE I BARTOMEU MARÍ. Divendres 18 de maig,18 h. Auditori 
MACBA. Entrada lliure.  
 
■ PRESENTACIÓ DEL LLIBRE RITA MCBRIDE. OFERTA PÚBLICA / PUBLIC TENDER. Dimecres 
12 de setembre, 19:30 h. Entrada lliure.  
 
■ CITES A CEGUES. EL MACBA CONVIDA ELS ARTISTES A L’ARENA 
20 de juny: Tamara Kuselman 
18 de juliol: Laia Estruch 
Agost: Jordi Ferreiro 
19 de setembre: Ryan Rivadeneyra 
20 de setembre: Miguel Noguera 
Sales del Museu. Accés amb l’entrada al Museu. Places limitades 
 
■ PEL·LÍCULA. Day after Day, d’Alexander Hick, produïda per Rita McBride. Diàriament a 
les sales del Museu. Accés amb l’entrada al Museu. Places limitades 
 
■ SÓNAR 2012. GAME OF LIFE – WAVE FIELD SYNTHESIS SOUND SYSTEM 
14, 15, 16 de juny 
Composicions de Milo McBride, Barbara Ellison, Funckarma, Robert Henke, Ji Young 
Kang i altres. Sales del Museu. Exclusiu per als visitants del Sónar. Places limitades. Amb 
el suport de Mondriaan Fund, Amsterdam 
 
■ PUBLICACIÓ. Rita McBride. Oferta pública / Public Tender. Barcelona: Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), 2012. Inclou un assaig fotogràfic d’Anne 
Pöhlmann i textos de Luis Fernández-Galiano, Mark Wigley i Bartomeu Marí. Única edició 
en català, castellà i anglès. 
 
■ MÉS INFORMACIÓ. www.macba.cat i http://twitter.com/MACBA_Barcelona 
 
 
 
 
 

Més informació i material gràfic 

Servei de Premsa MACBA: (00 34) 93 481 33 56 / 93 481 47 17 / press@macba.cat 


