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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum una gran instal·lació de 
dos dels artistes joves catalans amb més projecció internacional  
 

Bestué-Vives 

Accions a l’univers 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
Un viatge des del que és microscòpic fins al mateix univers. Un trànsit per 
consideracions al voltant del nostre cos, la ment i la fi del món ple de 
referències a l’art i la cultura del segle XX. David Bestué (Barcelona, 1980) 
i Marc Vives (Barcelona, 1978) van iniciar una trajectòria conjunta fa deu 
anys amb la sèrie «Accions», un projecte amb quatre obres del qual ara 
l’Obra Social ”la Caixa” presenta la instal·lació culminant, per primer cop 
a Barcelona. El treball de Bestué-Vives es caracteritza per la precarietat 
de mitjans i per l’interès, hereu de l’art conceptual, per fer prevaler 
l’experiència de l’espectador. En la seva trajectòria destaca l’humor 
intel·ligent i un to lúdic que els acosta a l’esperit dadaista. L’exposició 
Accions a l’univers es podrà veure a CaixaForum Barcelona fins al pròxim 
mes de maig, en el marc d’un petit cicle organitzat per l’Obra Social ”la 
Caixa” per donar a conèixer algunes de les seves darreres adquisicions, 
grans instal·lacions que no s’han pogut veure abans a la ciutat. Així, 
Accions a l’univers pertany a la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació 
”la Caixa” i s’exposa juntament amb tres vídeos de Bestué-Vives cedits 
especialment per a aquesta mostra i que permeten tenir un coneixement 
més ampli de la seva trajectòria. Aquesta presentació arriba després de 
l’exhibició d’alguns dels darrers treballs de l’artista israelià Omer Fast i 
del francès Pierre Huyghe.  
 

 
Bestué-Vives. Accions a l’univers. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la 

Caixa”. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Nimfa Bisbe, 
directora de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. Dates: del 8 de 
febrer al 20 de maig de 2012. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8).  
 



Barcelona, 7 de febrer de 2012. L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’exposició 
Bestué-Vives. Accions a l’univers. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la 

Caixa”, en què es mostra aquesta gran instal·lació adquirida recentment per la 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, acompanyada d’unes altres 
tres obres en vídeo dels artistes David Bestué i Marc Vives. 
 
La mostra s’emmarca en la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” que la seva 
Col·lecció d’Art Contemporani tingui una presència destacada a CaixaForum 
Barcelona amb mostres successives que permetin entendre l’art més recent a 
partir dels fons de l’entitat. 
 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està formada actualment 
per unes 900 obres, i als seus fons figuren treballs dels artistes més 
importants dels últims trenta anys. Des de les primeres incorporacions d’obres 
del minimalisme, passant per l’art povera, la pintura expressionista i l’escultura 
dels anys vuitanta, fins a arribar a les nombroses instal·lacions adquirides 
l’última dècada, la Col·lecció ha aplegat una magnífica representació d’artistes 
fonamentals dels últims anys i ha apostat per creadors que són a l’inici de les 
seves carreres. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” és avui 
un punt de referència artístic, com ho demostra el préstec constant d’algunes 
de les seves obres per a exposicions arreu del món.  
 
L’Obra Social ”la Caixa”, amb la voluntat de donar a conèixer la seva Col·lecció, 
organitza regularment exposicions als seus centres CaixaForum, així com 
mostres itinerants a Espanya, Europa i la resta del món; algunes 
d’aquestes últimes s’han presentat recentment a Suècia, Alemanya, la Xina, 
Polònia, Romania i Portugal. 
 
L’entitat també promou aliances estratègiques amb els grans centres 
museístics del món —com ara el Museu del Louvre i el Museu del Prado—, 
amb la finalitat d’intensificar la seva acció cultural. En aquesta línia s’emmarca 
l’acord amb el MACBA per a la gestió coordinada dels fons d’art contemporani 
de totes dues institucions i l’organització conjunta d’exposicions a partir dels 
fons de les seves col·leccions. En aquests moments, ja hi ha tres mostres que 
es poden veure amb diferents seleccions de les dues col·leccions: Volum! al 
MACBA, La persistència de la geometria a CaixaForum Madrid i El mirall 

invertit al Museu Guggenheim de Bilbao. 
 
Des de fa tres anys, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona serveix com a espai 
d’exhibició de la Col·lecció d’Art Contemporani. Bestué-Vives. Accions a 

l’univers. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” és la tercera de 
les exposicions programades, després de les dedicades a l’israelià Omer 
Fast i al francès Pierre Huyghe, per presentar de forma monogràfica alguns 
dels artistes més destacats que treballen amb instal·lacions i 



videoinstal·lacions. En aquestes exposicions es mostren les darreres 
adquisicions de l’entitat al costat d’altres treballs dels mateixos artistes que 
permeten contextualitzar l’obra pertanyent a la Col·lecció. 
 
Accions a l’univers (2008) és l’obra que va culminar la sèrie «Accions», el 
projecte que va conduir David Bestué i Marc Vives a iniciar una trajectòria 
artística conjunta fa deu anys, i que els ha convertit en els artistes catalans 
joves amb més projecció internacional. L’interès per activar l’espai públic i 
establir una relació directa amb la gent, així com una actitud desinhibida davant 
les convencions culturals i un humor intel·ligent, són trets fonamentals del seu 
treball.  
 
La sèrie «Accions» es compon de quatre obres de formats molt diferents que 
aborden l’espai urbà, l’espai domèstic, el cos humà i, finalment, una idea 
d’univers. La precarietat de mitjans que les caracteritza i l’interès per donar 
preeminència a l’experiència són conseqüència de l’afinitat dels autors amb 
l’herència de l’art conceptual i la dessacralització de l’objecte artístic, així com 
del seu esperit provocador. A totes quatre obres, les referències a l’art i a la 
cultura del segle XX són constants i s’intercalen amb les del seu imaginari 
personal. És el cas, per exemple, de les referències a Bruce Nauman i Gregor 
Schneider a les obres exposades, o de la utilització de la imatge procedent de 
l’obra Brollador de l’illa (1915) de Santiago Rusiñol a la instal·lació Accions a 

l’univers. 
 
Bestué-Vives també utilitzen la mateixa realitat com a context, que representen 
amb situacions i ficcions narratives en les quals l’absurditat i la paradoxa són 
estratègies per agitar o replantejar la realitat de la nostra existència. 
 
Accions a l’univers és una instal·lació laberíntica amb un regust de fira 
d’atraccions, de túnel del terror, en què l’espectador es veurà sorprès per 
situacions inesperades. A CaixaForum la instal·lació s’ha renovat i adaptat a 
l’espai amb un recorregut d’onze sales, d’una imaginació desbordant, que 
transita per les consideracions del que és microscòpic, les partícules, l’interior 
del cos i el sistema planetari, fins al col·lapse de l’univers.  
 
La instal·lació, adquirida recentment per la Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa”, es presenta en aquesta exposició juntament amb els 
vídeos Accions a casa (2005), Història de l’escorpí enamorat (2008) i Estat de 

canvi (2010), amb els quals es vol oferir un coneixement més ampli de la 
trajectòria d’aquests artistes. 



Bestué-Vives 
 
David Bestué (Barcelona, 1980) i Marc Vives (Barcelona, 1978) treballen en 
equip des de l’any 2002. El resultat del seu treball es concreta principalment en 
performances en les quals han desenvolupat un sistema d’aproximació a 
diferents realitats, des de les més íntimes (Accions al cos), passant per l’entorn 
social (Accions a Mataró), fins a nivells macroestructurals (Accions a l’univers). 
En aquestes obres dialoguen sobre diversos temes de la història recent de l’art, 
centrada als segles XX i XXI, i hi afegeixen conceptes del seu propi imaginari. 
 
La seva darrera exposició individual ha estat al Zendai Contemporary Art 
Exhibition Hall de Xangai, i els darrers anys la seva obra s’ha pogut veure a 
Nova York (una videoinstal·lació a Times Square), al Centre d’Art Santa Mònica 
(Barcelona), a La Casa Encendida (Madrid) i al MUSAC (Lleó). Bestué-Vives 
tenen previst participar en la pròxima edició de la fira d’art contemporani ARCO. 
 
Accions a l’univers va ser presentada per primera vegada per la galeria Maribel 
López a Berlín el 2008, i poc després a l’Espai Zero d’Olot (2008). El 2009 es 
va incloure en l’exposició monogràfica dels artistes al CA2M Centro de Arte 
Dos de Mayo (Móstoles). 
 
Una conversa entre l’art, la ciència i la literatura 
 
Per a la inauguració de la mostra, l’Obra Social ”la Caixa” ha preparat un diàleg 
a tres bandes entre els artistes David Bestué i Marc Vives i el director científic 
de la Fundació ”la Caixa”, Jorge Wagensberg, amb la participació de Laura 
Borràs, professora de literatura comparada a la Universitat de Barcelona, com a 
moderadora. La conversa versarà sobre l’univers comú en l’art, la ciència i la 
literatura. 
 
Secció Irregular 
 
Coincidint amb l’exposició Bestué-Vives. Accions a l’univers. Col·lecció d’Art 

Contemporani Fundació ”la Caixa”, els artistes oferiran un taller a CaixaForum 
Barcelona. El taller s’emmarca en el cicle del Mercat de les Flors Secció 
Irregular, que amb peces, instal·lacions, conferències i tallers vol posar l’èmfasi 
en la capacitat especulativa de les propostes artístiques.  
 
Els dies 8, 15, 22 i 29 de febrer, i 7, 14, 21 i 29 de març, i amb les entrades ja 
esgotades, Bestué i Vives plantejaran un taller al voltant del concepte de 
«límit», amb l’objectiu de trobar punts de confluència entre diferents disciplines.  
 
Més informació a http://www.mercatflors.cat/cicle/seccio-irregular/.  
  



Bestué-Vives 
Accions a l’univers 

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

 
Del 8 de febrer al 20 de maig de 2012 

 
INAUGURACIÓ: 7 de febrer, a les 19 h 

Diàleg entre els artistes David Bestué i Marc Vives  
i el director científic de la Fundació ”la Caixa”, Jorge Wagensberg  

 
Moderadora: Laura Borràs, professora de literatura comparada a la Universitat 

de Barcelona. Entrada gratuïta. Places limitades. 
 

 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona  
 
Horari: 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Dissabtes i diumenges, de 10 a 21 h 
 
 

Visites comentades 
Dilluns, a les 19 h 
Dissabtes, a les 18 h 
Reserva de places, al 93 476 86 30 
o al taulell de CaixaForum 
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 

 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


