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Dossier de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” obre les portes de l’última de les tres exposicions d’un 
cicle que proposa una mirada a l’art contemporani des de la perspectiva del 
pensament, el desig i l’acció 

 

Què pensar | Què desitjar | Què fer 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 

És l’art necessari per viure? L’Obra Social ”la Caixa” intenta donar 
múltiples respostes a aquesta pregunta amb el cicle d’exposicions Què 
pensar, Què desitjar, Què fer. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació 
”la Caixa”. Format per tres mostres consecutives a CaixaForum Barcelona, 
el cicle explora la funció que l’art pot tenir en un sistema econòmic, social i 
moral contemporani immers en una profunda crisi. L’objectiu d’aquestes 
exposicions és convidar el públic a reflexionar sobre la realitat que ens 
envolta a partir de les obres de creadors implicats socialment, la majoria 
pertanyents als fons d’art contemporani de l’entitat. S’hi mostren peces 
fonamentals de la Col·lecció al costat d’adquisicions recents, peces que no 
s’havien pogut veure mai a Barcelona o que s’han produït expressament 
per a aquest projecte, així com alguns préstecs que ajudaran a completar el 
discurs que proposa Rosa Martínez. Aquest cicle representa el retorn a 
Barcelona i el retrobament amb l’Obra Social ”la Caixa” d’una de les 
crítiques d’art i comissàries independents més rellevants de l’escena 
internacional. En Què fer, la comissària selecciona una sèrie de propostes 
que esdevenen vehicles d’interpretació analítica i poètica de la realitat. Art 
com a forma de resistència contra el pensament uniformador, estereotipat i 
fetitxista. Els artistes presents en aquesta tercera mostra del cicle són 
Janine Antoni, Carlos Garaicoa, Joan Miró, Pedro Mora, Juan Muñoz, Bruce 
Nauman, Àngels Ribé, Doris Salcedo, Valeska Soares, Javier Téllez i Gillian 
Wearing. 
 

 
Què pensar, Què desitjar, Què fer. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació 
”la Caixa”. Dates: Què pensar: del 9 de novembre de 2012 al 20 de gener de 2013. 
Què desitjar: del 8 de febrer al 28 d’abril de 2013. Què fer: del 17 de maig al 8 de 
setembre de 2013. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: 
Rosa Martínez. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
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Barcelona, 16 de maig de 2013. El secretari general de la Fundació ”la Caixa”, 
Lluís Reverter; i la crítica d’art i comissària Rosa Martínez, inauguren aquesta 
tarda l’exposició Què fer. Aquesta mostra és l’última de les tres que componen 
el cicle Què pensar, Què desitjar, Què fer. Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa”. 
 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, s’emmarca en 
la voluntat històrica de l’entitat de contribuir a augmentar la capacitat de 
generar coneixement i sensibilitat envers l’art més actual. Fer conèixer la 
creació contemporània trencant les barreres que sovint la separen del públic és 
un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa” en l’àmbit cultural.  
 
Així, la programació cultural de l’entitat presta una atenció especial a les 
manifestacions artístiques més recents, sigui des de les diferents exposicions 
que programa, sigui amb adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està 
formada actualment per més de nou-centes obres, i en els seus fons figuren 
treballs dels artistes més importants dels últims trenta anys. La Col·lecció és 
avui un punt de referència artístic, com ho demostren el préstec constant 
d’algunes de les seves obres per a exposicions arreu del món i també 
l’organització de nombroses exposicions als centres CaixaForum i mostres 
itinerants a Espanya, Europa i la resta del món. 
 
En els últims anys, l’Obra Social ”la Caixa” també ha promogut aliances 
estratègiques amb grans centres museístics del món —com ara el Museu del 
Louvre i el Museu del Prado— per tal d’intensificar la seva acció cultural. En 
aquesta línia s’emmarca l’acord amb el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) per a la gestió coordinada dels fons d’art contemporani de 
totes dues institucions i una política també coordinada d’adquisició d’obres, així 
com la coproducció d’exposicions a partir dels fons de les seves col·leccions. 
 
Amb el cicle Què pensar, Què desitjar, Què fer. Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa”, l’entitat continua apostant per tenir un espai permanent 
obert a noves interpretacions sobre els seus fons d’art contemporani a 
CaixaForum Barcelona. Un cop acabat el cicle, CaixaForum Barcelona acollirà 
un nou projecte amb tres mostres consecutives, resultat de la convocatòria de 
Comisart, amb l’objectiu de promoure el comissariat emergent en l’àmbit de l’art 
contemporani. A partir del mes de setembre, els guanyadors d’aquesta primera 
edició de la convocatòria presentaran els seus projectes expositius, que 
oferiran noves visions a l’entorn dels fons de l’entitat.  
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Durant gairebé un any, Què pensar, Què desitjar, Què fer dóna diferents 
respostes a l’ambiciosa pregunta «És l’art necessari per viure?», a través de 
tres mostres consecutives, la darrera de les quals es presenta ara a 
CaixaForum Barcelona.  
 
Aquest projecte contemporani de gran abast proposa una immersió en les 
profunditats del sentit que les obres vehiculen. Amb aquest cicle, l’Obra Social 
”la Caixa” aprofundeix en els aspectes socials de l’art contemporani, una línia 
oberta amb l’exposició Zones de risc, que també es va desenvolupar en tres 
etapes successives entre el 2008 i el 2009. 
 
El projecte Què pensar, Què desitjar, Què fer ha suposat el retorn de Rosa 
Martínez a Barcelona després de més de dues dècades d’activitat 
internacional, i el seu retrobament amb l’Obra Social ”la Caixa”, entitat en què 
va iniciar la seva trajectòria professional l’any 1978. Entre els seus projectes 
més significatius amb l’Obra Social ”la Caixa” hi ha el comissariat de dues 
temporades de la Sala Montcada (Barcelona, 1991-1992 i 1997). 
 
Rosa Martínez (Sòria, 1955) és una de les crítiques d’art i comissàries 
independents més rellevants de l’escena internacional. Al llarg de la seva carrera 
professional ha organitzat nombroses mostres individuals i col·lectives en 
museus, centres d’art, edificis històrics i espais urbans. La seva activitat més 
significativa s’ha desenvolupat en el camp de les biennals internacionals. Entre 
moltes altres, va ser cocomissària de Manifesta 1 (Rotterdam, Països Baixos, 
1996), directora artística de la 5a Biennal Internacional d’Istanbul (Turquia, 1997) 
i comissària del pavelló espanyol a la 50a Biennal de Venècia (2003). Entre totes 
les biennals internacionals, destaca la 51a Biennal de Venècia, que va dirigir el 
2005 amb Maria Corral. 
 
Un cicle per respondre a una pregunta: «És l’art necessari per viure?» 

 
El món actual viu un moment de canvis a tots els àmbits, i és difícil orientar-se 
en l’allau de notícies i discursos. En aquest context, l’art i la cultura en general 
poden ajudar a trobar respostes.  
 
És el que proposen aquestes tres exposicions: convidar el públic a reflexionar 
sobre la realitat que ens envolta —en un context de profunda crisi econòmica, 
social i moral— a partir de l’obra dels creadors més implicats socialment, els 
més incisius, els que no conceben la creació artística al marge de les 
necessitats col·lectives. Les respostes que ofereixen no són incontestables ni 
taxatives, però exploren els camins que l’art pot obrir per arribar a entendre el 



 5

que passa (Què pensar), per arribar a definir nous objectius (Què desitjar) i per 
intervenir davant les desigualtats i els abusos (Què fer).  
 
Rosa Martínez ha concebut les tres exposicions des d’una doble perspectiva, 
teòrica i plàstica, perquè facin pensar i convidin a prendre partit. Les mostres es 
poden llegir individualment, de forma diacrònica i correlativa, tal com es 
presentaran temporalment al públic des del novembre del 2012 fins al setembre 
del 2013. També es podran interpretar de forma sincrònica quan es reuneixin 
els tres catàlegs que editarà l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
Els títols de les tres exposicions, tres qüestionaments sintètics, són la porta 
conceptual d’entrada a les exposicions i reflecteixen el desconcert davant el 
caos contemporani, al mateix temps que fan referència a la perplexitat davant 
les flagrants desigualtats socials, l’assetjament de les fantasies mediàtiques i 
les noves malalties de l’ànima. El cicle dóna per assumida la llibertat dels 
artistes de transitar entre disciplines i considera dissoltes les jerarquies entre 
vídeo, fotografia, pintura, performance i instal·lacions, per centrar-se en la 
significació existencial i política de les obres.  
 
A l’avantsala de cadascuna de les exposicions, la reproducció d’una obra 
històrica estableix un vincle conceptual entre el passat i el present. Després, ja 
dins de l’exposició en si, la major part de les obres que es mostren procedeixen 
del fons de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” (Anish Kapoor, 
Dora García, Miquel Barceló, Juan Muñoz i Doris Salcedo, entre d’altres), i 
també hi ha adquisicions recents i que no s’havien exposat mai a Barcelona 
(Javier Téllez, Cao Guimarães) i de nova producció (Rogelio López Cuenca). 
Cada una de les tres exposicions mostrarà també alguns préstecs (Eija-Liisa 
Ahtila, Mirosław Bałka, Rivane Neuenschwander, Janine Antoni) que ajudaran a 
completar les associacions que proposa la comissària.  
 
Què fer: art com a forma de transformació individual i social 

 
Una reproducció de l’obra Che fare?, que Mario Merz va fer el 1969 per a la 
galeria L’Attico de Roma, dóna la benvinguda als visitants. L’obra de Merz 
s’emmarca en els postulats de l’arte povera, que s’interessava pels processos 
de creixement, transformació i degradació dels materials, i estava estretament 
relacionat amb les expectatives polítiques i socials de la dècada del 1960 a 
Europa. L’adjectiu pobre s’havia agafat de la terminologia teatral emprada pel 
director polonès Jerzy Grotowski, i s’associava al llenguatge estètic que 
cercava la condensació i la simplicitat dels signes, però també al potencial 
transformador que concebia l’art i la vida com a processos en què cal 
preguntar-se contínuament: què cal fer? 
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De fet, aquesta pregunta remet, tant en l’obra de Merz com en el discurs de 
l’exposició, al tractat polític de Lenin Què cal fer?, escrit el 1902, una guia 
d’acció que remarcava la important funció dels intel·lectuals com a autors de 
teories i propostes organitzatives que fessin efectives les accions 
revolucionàries en els processos de transformació de les estructures socials. 
Alhora, la frase té una ressonància bíblica ja que apareix a l’Evangeli de sant 
Lluc (3:10-14), on es relata que mentre Joan Baptista predicava anunciant 
l’arribada del Messies i instava a la «conversió» de les persones que 
l’escoltaven, aquestes li preguntaven: «Què hem de fer?». 
 
Avui, però, els ideals i els valors es continuen ignorant en un context en què els 
interessos econòmics s’imposen a qualsevol altra consideració. Amb el triomf 
del capitalisme global i l’increment de les diferències entre una oligarquia cada 
vegada més poderosa i una massa treballadora cada cop més empobrida i 
esclavitzada, apareixen noves i sofisticades formes de control i d’explotació, i la 
pregunta rellevant és com es canalitzen els sentiments col·lectius d’indignació 
per combatre uns mecanismes de repressió i una retòrica mediàtica cada 
vegada més aliens als interessos de la majoria. 
 
En aquest sentit, l’art, com a forma de coneixement, com a via d’interpretació 
analítica i poètica de la realitat, pot ser una forma de resistència contra el 
pensament uniformador, estereotipat i fetitxista. És cert que les creacions 
artístiques són mercaderies i tenen valor de canvi, però també és cert que, si 
se’n prioritza el valor d’ús, poden propiciar experiències cognitives i afectives 
transformadores.  
 
A Què fer no es formulen consignes directes ni consells per a l’acció. Les obres 
dels onze artistes seleccionats mostren exercicis plàstics i exploracions 
ideològiques que poden provocar la nostra transformació individual i social. Els 
«artefactes» que els artistes construeixen, siguin vídeos, escultures, 
instal·lacions, pintures, fotografies o accions efímeres, ressonen amb més o 
menys intensitat segons els objectius vitals i polítics de cada interlocutor. 
 
L’exposició reuneix alguns noms fonamentals de la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa” (Juan Muñoz, Doris Salcedo, Gillian 
Wearing), al costat d’altres peces dels fons de l’entitat que no s’havien pogut 
veure mai a Barcelona (Javier Téllez, Carlos Garaicoa) i alguns préstecs 
seleccionats expressament per completar el discurs expositiu (Janine Antoni, 
Joan Miró, Bruce Nauman i Àngels Ribé). 
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JOAN MIRÓ 
Barcelona, 1893 – Palma, 1983 
Le Lion (El lleó) 
1925 
Oli sobre tela. 89 × 116,5 cm 
Col·lecció ”la Caixa”  
L’Espoir du navigateur I (L’esperança del  
navegant I) / L’Espoir du navigateur III 
(L’esperança del navegant III) 
1968 / 1973 
Oli sobre tela. 24,5 × 41 cm / Oli sobre tela. 
24,5 × 41,5 cm 
Fundació Joan Miró, Barcelona. Donació de Pilar  
Juncosa de Miró / Fundació Joan Miró, Barcelona.  
Donació de Pilar Juncosa de Miró 

 
Joan Miró ha quedat inscrit en la història universal de l’art com a inventor de 
signes i creador de cosmogonies. En el seu univers, éssers dotats de grans peus 
capten l’energia transmesa per la Terra i conviuen amb ocells, dones i estels que 
tenen cossos que poden canviar de color quan les línies que els dibuixen 
s’encreuen, indicant-ne així les interaccions i les connexions. Al llarg dels hiverns 
del 1925, 1926 i 1927, instal·lat a París, Miró va pintar gairebé un centenar de 
teles conegudes amb el terme pintures de somni, en què no plasmava les seves 
visions ni seguia l’automatisme preconitzat per André Breton i l’avantguarda 
surrealista, sinó que feia referència a situacions emocionals que desperten 
associacions poètiques. Le Lion (El lleó), del 1925, pertany a aquesta sèrie i 
parteix probablement d’un espectacle de circ. En els petits estudis titulats L’Espoir 
du navigateur (L’esperança del navegant) —realitzat el 1968 el primer, i el 1973 el 
que porta el número III—, el llenguatge de signes, les qualitats pictòriques i 
l’imaginari poètic de Miró estan del tot desenvolupats. Són sintètics paisatges 
còsmics o terrestres que ens conviden, com a espectadors, a despertar la nostra 
capacitat poètica, a il·luminar les nostres visions i a projectar les nostres 
esperances. 
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JUAN MUÑOZ 
Madrid, 1953 - Santa Eulària des Riu, 2001 
Astrolabi per al nord de la tempesta 
1985 
Ferro. 90 × 40 × 40 cm 

 

 
Juan Muñoz va començar a estudiar arquitectura a la seva ciutat natal, però ben 
aviat es va traslladar a Londres i Nova York per formar-se com a artista. A mitja 
dècada del 1980, va tornar a Espanya amb un llenguatge clarament definit i va 
començar a ser considerat, internacionalment, com un gran renovador de 
l’escultura, ja que el seu interès per la figuració era un repte a l’hegemonia 
lingüística del minimalisme i a la reducció plàstica de l’art conceptual. Les 
escultures de Muñoz, que ell preferia anomenar «estàtues», són d’un realisme 
grotesc i tenen com a referència l’escala humana, però són una mica més 
petites. Astrolabio para el norte de la tormenta (Astrolabi per al nord de la 
tempesta), del 1985, consisteix en l’esquelet d’una construcció arquitectònica: 
una cúpula amb una escala de caragol a l’interior. El conjunt està suspès del 
sostre, lleugerament inclinat, i de la part inferior penja una navalla amb la fulla 
mig oberta, com si fes el paper d’una agulla imantada. El títol de l’obra fa 
referència a l’antic instrument de navegació emprat per localitzar la posició dels 
estels a la volta celeste. Avui aquesta obra continua deixant oberta la pregunta 
de quins són els instruments que necessitem per tallar el caos i orientar-nos en 
les travesses incertes. 
 

JANINE ANTONI 
Freeport, Bahames, 1964 
Touch (Toc) 
2002 
Videoinstal·lació de 9 min 37 s en bucle.  
335,28 × 452,12 cm 
Gentilesa de l’artista i de Luhring Augustine, 
Nova York 

 
Touch (Toc), del 2002, és una videoinstal·lació de Janine Antoni enregistrada a 
la platja, davant la casa familiar on va passar la infantesa. En el vídeo, un 
enquadrament fix mostra com l’artista creua la pantalla d’esquerra a dreta, 
caminant per una corda fluixa tibant situada sobre la línia de l’horitzó del mar. 
Sota el pes del seu cos, la corda coincideix momentàniament amb l’horitzó. 
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Touch transcendeix el pla personal per convertir-se en una forma de meditació i 
en una metàfora de la condició humana, dels esforços i de la necessitat de tenir 
un horitzó i de navegar-hi amb pas fort. Continuadora dels moviments feministes 
de la dècada del 1970, Janine Antoni empra el seu cos com a subjecte i objecte, 
com a instrument perfomatiu i processual, per donar forma a l’especificitat de 
l’experiència femenina i per qüestionar el llegat masculí que tradicionalment ha 
exclòs les dones de l’esfera artística.  
 

 
JAVIER TÉLLEZ 
Valencia, Veneçuela, 1969 
La Passión de Jeanne d’Arc (Rozelle Hospital, 
Sydney) [La Passió de Joana d’Arc (Rozelle  
Hospital, Sydney)] / Twelve and a Marionette  
(Dotze i una marioneta) / La Passion de Jeanne 
d’Arc (La Passió de Joana d’Arc) 
2004 
Videoinstal·lació de 2 canals. 2 pel·lícules de 16 mm  
transferides a DVD / 40 min 55 s color, so / 97 min  
2 s, color, blanc i negre, sense so  
 

 

 
El fet que tant el seu pare com la seva mare fossin psiquiatres va fer que Javier 
Téllez tingués sovint contacte amb malalts mentals. Com ell mateix afirma, 
aquesta proximitat el va ajudar a dissoldre les fronteres entre el que es considera 
normal i el que es considera patològic. La seva pràctica artística qüestiona el 
paper de la institució mental com a part de la cadena d’aparells d’exclusió social 
que objectualitzen i estigmatitzen la diferència respecte del que és normatiu. A 
La Passion de Jeanne d’Arc (Rozelle Hospital, Sydney) [La Passió de Joana 
d’Arc (Rozelle Hospital Sydney)], Téllez va proposar a un grup de dones 
internades a l’hospital australià que donessin la seva interpretació de la pel·lícula 
muda que dóna títol a l’obra, realitzada pel cineasta danès Carl Theodor Dreyer 
el 1928. L’obra de Téllez és una instal·lació en què, darrere d’unes cortines 
vermelles, s’accedeix a una sala amb una doble projecció i amb dotze cadires 
semblants a les que hi ha a les sales d’espera dels hospitals. Amb el títol Twelve 
and a Marionette (Dotze i una marioneta), en una de les pantalles hi van 
apareixent les dotze pacients de la institució mental, que expliquen les seves 
vivències pel que fa al trastorn que se’ls ha diagnosticat. A l’altra pantalla es 
projecta la versió de la pel·lícula de Dreyer en què els interludis originals han 
estat substituïts per textos escrits per les dotze dones. Les dues pel·lícules es 
projecten de manera contínua i mostren les semblances entre la intolerància en 
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l’època de la Inquisició i l’estigmatització actual de les persones amb malalties 
mentals. El fet que les pacients siguin totes dones, a més de qüestionar el 
control autoritari dels discursos masculins, apunta a la construcció històrica de la 
definició de bogeria en termes de gènere.  
 

 
PEDRO MORA 
Sevilla, Espanya, 1961 
Sueño n.º 17 (I Was Here Before) [Somni núm. 17 
(Jo havia estat aquí abans)] 
1993 
Herba seca. Dimensions variables 
 

 
Pedro Mora es va llicenciar el 1988 en Belles Arts a la seva ciutat natal, i va viure 
a Nova York durant set anys molt prolífics, entre 1992 i 1999. En aquesta època 
va desenvolupar una sèrie d’obres en què emprava els seus somnis com a punt 
de partida. Mora va numerar els seus somnis, i les connexions atzaroses o 
inconscients es convertien en instal·lacions significatives que esborraven els 
límits entre obra i espai, entre art i vida. Sueño n.º 17 (I Was Here Before) [Somni 
núm. 17 (Jo havia estat aquí abans)], del 1993, consisteix en un camí d’herba 
seca que es converteix en una estora d’entrada gegantesca i que traça un 
recorregut sinuós a través de passadissos, escales i també de la mateixa sala 
d’exposició, que condueix d’una obra a una altra. El títol fa referència al déjà-vu, 
fenomen que genera dubtes sobre si el record d’haver viscut una situació 
determinada és real o fictici. L’obra es converteix en un lloc en què es creuen el 
que és empíric i el que és oníric, en què es dissolen límits i s’evidencia que tot 
està connectat, com en els somnis. Aquesta filosofia que dóna valor a 
l’inconscient com a camp de coneixements queda sintetitzada en la frase de 
l’artista: «La millor manera de dibuixar una línia és amb els ulls tancats». 
 

 
DORIS SALCEDO 
Bogotà, Colòmbia, 1958 
Unland: The Orphan’s Tunic (Desterrat: la túnica  
de l’orfe) 
1997 
Fusta, tela i cabell. 90 × 245 × 80 cm 
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El treball de Doris Salcedo se centra en la violència que assola el seu país, on 
els segrestos, les desaparicions i els assassinats formen part de la vida 
quotidiana. Les seves escultures són exercicis de memòria sobre la pèrdua, i la 
mateixa artista es defineix com a «testimoni» del dolor. De fet, entrevista 
persones que han patit aquests traumes i utilitza objectes que conserven 
l’empremta de la seva desolació. Quan les taules, els armaris, les cadires o els 
llits que utilitza són desposseïts dels seus usos domèstics habituals i es 
converteixen en escultures, respiren un rigor formal que els allunya del 
sentimentalisme i del sensacionalisme. El distanciament de la iconografia 
espectacular típica dels mitjans de comunicació és voluntari, ja que l’artista 
creu que l’obscenitat visual del desastre adorm la consciència i la capacitat 
crítica. Unland: The Orphan’s Tunic (Desterrat: la túnica de l’orfe), del 1997, és 
una escultura en què dues taules tallades s’acoblen per formar-ne una de sola. 
Una de les parts és de fusta nua i l’altra està coberta per un llençol de seda 
blanca, cosit amb cabells humans que travessen el tauler. El llençol s’ajusta a 
la superfície com si fos una pell que la protegeix amb suavitat i estimació. La 
taula reconstruïda és un lloc deshabitat, un suport per al dol. En traslladar 
l’experiència del dolor de l’espai individual a l’espai col·lectiu, s’obre la 
possibilitat de compartir una reflexió ètica.  
 

 
GILLIAN WEARING 
Birmingham, Regne Unit, 1963 
Album (Àlbum) 
2003-2006 
6 fotografies. Color i blanc i negre. Dimensions variables. 
 

 
Mitjançant la fotografia, el vídeo i la performance, Gillian Wearing aborda els 
modes de producció del comportament quotidià i assenyala les discrepàncies 
entre la imatge social i el sentiment individual de les persones. Album (Àlbum), 
de 2003-2006, és una sèrie de fotografies fetes com a retrats individuals d’un 
mateix àlbum familiar. El pare, la mare, el tiet, el germà, la germana i la mateixa 
artista apareixen en una etapa semblant de la seva vida, en l’inici de l’edat 
adulta. Tres anys després d’haver fet aquestes primeres imatges, Wearing va 
incloure els seus avis en la sèrie, en aquest cas representats en edat 
avançada. No obstant això, totes les fotografies incorporen la paraula 
«autoretrat» en els seus títols, ja que en totes és en realitat la mateixa Gillian 
Wearing la que, mitjançant màscares de silicona, maquillatge i perruques, 
adopta la identitat dels seus familiars. Només els ulls de l’artista queden al 
descobert darrere la màscara, cosa que genera una certa sensació 
d’estranyesa. Aquest procés de mimetització va permetre a Wearing aprofundir 
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en la seva projecció del caràcter individual de cada membre de la família i, 
alhora, explorar en ella mateixa la influència de la seva herència genètica i 
psicològica. Per a Gillian Wearing, disfressar-se d’altres persones no és una 
reflexió sobre el gènere, sinó sobre la consciència dels múltiples «jo» que 
coexisteixen en cada individu. 
 

 
VALESKA SOARES 
Belo Horizonte, Brasil, 1957 
Untitled (Sense títol) 
1995 
Cera i oli perfumat. 5 elements de 37 × 20 cm c/u  
 

 
L’obra Untitled (Sense títol), del 1995, de Valeska Soares consisteix en cinc 
nínxols fets amb cera d’abella perfumada i ubicats a diferents altures en les 
parets de l’espai expositiu. En comptes de ser els receptacles d’una imatge 
religiosa o profana, els nínxols buits remeten a l’absència, però evidencien 
també la seva entitat com a elements escultòrics. Cada un d’aquests nínxols 
emet un perfum diferent i les fragàncies s’estenen per l’espai creant una 
atmosfera subtil. Per indicació de l’autora, els nínxols se situen entre les obres 
d’altres artistes, per dialogar amb l’espai i el contingut de la mostra, i creen una 
seqüència disruptiva i envolupant que puntua i enllaça, i alhora contamina. 
Formada com a arquitecta, Valeska Soares ha creat una sèrie d’obres en què 
es convida l’espectador a implicar-s’hi físicament, espacialment i sensorialment. 
El llenguatge de Soares conjuga l’estètica minimalista i la sensibilitat barroca, 
alhora que articula la fenomenologia de la percepció i la implicació social.  
 

BRUCE NAUMAN 
Fort Wayne, Indiana, Estats Units, 1941 
Dance or Exercise on the Perimeter of a Square 
(Square Dance) [Dansa o exercici sobre el  
perímetre d’un quadrat (Dansa quadrada)] 
1967-1968 
Pel·lícula de 16 mm transferida a vídeo,  
8 min en blanc i negre, so 
MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

 
En el seu treball, Bruce Nauman integra l’art conceptual, el body art i el videoart; 
concep l’escultura com a mitjà d’intervenció i de transformació de l’espai a partir 
de les relacions amb el cos, sigui el de l’artista o el de l’espectador. Explora les 
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nocions d’intensitat, de repetició i d’avorriment, la dissociació auditiva i tàctil i la 
desorientació espacial. Al final de la dècada de 1960, Nauman va dur a terme al 
seu estudi una sèrie d’exercicis experimentals que va documentar amb una 
càmera fixa. En aquests studio films reflexionava sobre el moviment, la gravetat, 
la percepció del temps i la continuïtat narrativa d’una acció. A Dance or Exercise 
on the Perimeter of a Square (Square Dance) [Dansa o exercici sobre el 
perímetre d’un quadrat (Dansa quadrada)], de 1967-1968, va dibuixar un quadrat 
a terra fent servir cinta adhesiva i hi va marcar la meitat exacta de cada costat. 
Situant-se en aquesta marca, estirava les cames cap a l’esquerra i cap a la dreta 
per tocar els vèrtexs del quadrat seguint el ritme marcat per un metrònom. En 
aquesta coreografia metòdica, la mesura dels passos i el ritme eren fixos, però 
no pas el recorregut del cos, que de vegades s’orientava cap a l’exterior, i en 
altres, cap a l’exterior del quadrat.  
 

ÀNGELS RIBÉ 
Barcelona, Espanya, 1943 
3 punts 1 / 3 punts 2 / 3 punts 3 
1970 / 1972 / 1973 
Fotografia a les sals de plata. 60,8 × 61,3 cm / 
Fotografia a les sals de plata. 2 elements de  
60,8 × 66,3 cm c/u / Fotografia a les sals de 
plata. 5 elements de 30,5 × 61 cm c/u 
MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

 
Després de començar la seva formació a París, durant l’època de l’esclat social 
del Maig del 68, Àngels Ribé va viure als Estats Units entre 1972 i 1980. La 
seva obra se situa en el context d’emergència de l’art conceptual, quan la 
comunicació de les idees, la formalització de l’experiència i la precarietat dels 
materials prevalien per damunt del valor comercial de les obres. Al principi de la 
dècada de 1970, Ribé va dur a terme una sèrie de variacions experimentals en 
què utilitzava el seu cos per fer visible la geometria invisible de l’espai i les 
múltiples possibilitats d’ocupar-lo. Una de les figures geomètriques més 
apreciades per l’artista és el triangle. En obres com ara 3 punts 1 (1970), 3 
punts 2 (1972) i 3 punts 3 (1973) mostra les infinites possibilitats de generar 
triangles diferents prenent com a referència les mesures constants de la base i 
de la seva altura i dóna forma a una obra que commou per la seva recerca 
d’harmonia i perquè fa sentir, com diu la mateixa artista, que l’art «ajuda a 
viure». 
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CARLOS GARAICOA 
L’Havana, Cuba, 1967 
Las joyas de la corona (Stasi / Base Naval de  
Guantánamo / Estadio Nacional de Chile / KGB /  
DGI-Línea y A / Pentágono / ESMA / Villa Marista  
[Les joies de la corona (Stasi / Base Naval de  
Guantánamo / Estadi Nacional de Xile / KGB /  
DGI-Línea i A / Pentàgon / ESMA / Villa Marista)]  
2009 
Peanya i vitrina. 130 × 35 × 35 cm. Plata fosa 
 

 
Carlos Garaicoa es defineix ell mateix com un animal civil inconformista que ha 
trobat en l’art una via per provocar, i com un provocador que s’ha hagut de 
conformar a utilitzar l’art com a forma de protesta civil. Entén els llenguatges 
artístics com un espai en què es poden plantejar qüestions socials i polítiques, i 
des d’on es poden exercir el compromís crític amb la societat, sense deixar de 
dilucidar qüestions estètiques i lingüístiques. Tant els temes que tracta la seva 
obra —la història, el capital o la violència que exerceix el poder damunt els 
individus, entre d’altres— com els mitjans amb què s’expressa —escultura, 
instal·lació, creacions site-specific— són emprats per articular una comunicació 
en què l’artista actua, abans que res, com a portador del missatge. Las joyas 
de la corona (Les joies de la corona) és un conjunt de vuit reproduccions en 
miniatura fetes en plata d’edificis o recintes que són símbols de la repressió 
política del segle xx. Mitjançant la transformació d’aquests edificis en petites 
joies de plata, Carlos Garaicoa convida a reflexionar sobre el desplaçament de 
les funcions d’aquestes seus del poder repressor. Tal com ell mateix afirma, 
aquesta obra va ser concebuda pensant en el seu impacte en dos tipus de 
ciutadans: els qui viuen en sistemes en què els drets humans s’han suprimit de 
manera més visible i els qui, com a Europa, creuen haver resolt aquestes 
contradiccions. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ 

 
• CONFERÈNCIA INAUGURAL: QUÈ DESITJAR 

Dijous 16 de maig, a les 19 h 
 

A càrrec de la comissària de la mostra, Rosa Martínez 
 

• NITS D’ESTIU: INVENTI LA SEVA REALITAT AQUÍ 
Els dimecres de juliol, a les 20 i 21 h 
 
A càrrec de Cristina Blanco 

 
Davant la pregunta que planteja l’exposició, Cristina Blanco ens diu què 
faria ella: fer servir l’humor i inventar una realitat paral·lela per entendre i 
superar la nostra. Res és el que sembla en aquesta visita «des-guiada», 
que proposa accedir al coneixement per camins del tot inesperats.   
 
Cristina Blanco (Madrid, 1977) és llicenciada en Art Dramàtic per la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Des del 2003 realitza les 
seves pròpies peces escèniques, entre les quals hi ha 
cUDRADO_fLECHA_pERSONA qUE cORRE (2004), premi Jardin 
d’Europe de ImPulsTanz 2008, TELETRANSPORTATION (2010) i 
ciencia_ficción (2010) També treballa com a intèrpret amb altres 
creadors de performance, arts plàstiques, teatre i cinema, com Cuqui 
Jerez (The Rehearsal, The Croquis Reloaded), Luis Úrculo (Covers), 
Juan Domínguez (Blue), Xavier li Roy (Retrospective) i Roser Aguilar 
(Ara no puc). El 2011 participa en el Màster en pràctica escènica i cultura 
visual dirigint Spoken exhibition al Museu Reina Sofia (MNCARS) i en 
altres projectes d’educació al Centro de Arte 2 de Mayo i el programa 
«Cites amb l’escena» del festival BAD de Bilbao. Com a actriu de 
cinema, rep el 2011 i el 2012 els premis a la millor interpretació als 
festivals Alcine, La Fila de Valladolid, Radio City Valencia, 
Andoenredando de Múrcia, REC Rivadedeva, Cortomate de Bunyol i 
Cinefiesta, Puerto Rico. És líder de la banda de música The Elements i 
ha format part dels col·lectius artístics El Club i Las Calaveras de Cher. 
 
Durada: aprox. 30 min 
Preu: 4 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”). 
Places limitades 
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Què pensar | Què desitjar | Què fer 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 

Del 9 de novembre de 2012 al 8 de setembre de 2013 
 

Què fer: del 17 de maig al 8 de setembre de 2013 
 

 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Horari: 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius,  
de 10 a 21 h 
Últim divendres de cada mes, de 10 
a 23 h 
Nits d’Estiu: dimecres de juliol i 
agost, obert fins a les 23 h 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Preus: 
 
 
 
 
 
 

(el preu inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Menors de 16 anys: entrada gratuïta 
 
Venda d’entrades: 
CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 

 
 
 
 
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/ 


