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Nota de premsa 
     

La mostra, que ocuparà les quatre plantes del Centro de Arte, s’inscriu en 
l’Obra Social Conjunta d’ambdues entitats 

 
La Fundación Caja de Burgos i l’Obra Social 

”la Caixa” presenten al CAB l’exposició  
El teatre de l’art 

 
• La Fundación Caja de Burgos i l’Obra Social ”la Caixa” presenten  

El teatre de l’art, una exposició basada en algunes de les obres més 
rellevants de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
 

• La mostra forma part de l’Obra Social Conjunta que porten a terme 
ambdues entitats i servirà per commemorar el desè aniversari del 
Centro de Arte Caja Burgos, CAB. 
 

• Comissariada per Valentín Roma, l’exposició ocuparà les quatre 
plantes del centre i il·lustrarà les principals tendències estètiques 
des del principi dels vuitanta fins avui, a partir dels fons de 
”la Caixa”. 

 
• El teatre de l’art, que tindrà lloc entre el 4 d’octubre de 2013 i el 12 

de gener de 2014, explorarà els punts de trobada entre la teatralitat i 
la creació artística contemporània a partir de l’obra de Paul 
McCarthy, Juan Muñoz, Bruce Nauman, Allan McCollum, Muntadas, 
Esther Ferrer, Hans-Peter Feldmann, Carlos Pazos, Katharina 
Fritsch, Stefan Hablützel, Roni Horn, Jordi Colomer, Jessica 
Stockholder, Robin Rhode, Ignacio Uriarte, Sharon Lockhart i 
Daniel García Andújar. 

 
 
Burgos, 3 d’octubre de 2013. El president de la Fundación Caja de Burgos, 
José María Leal; el director territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó i Astúries, 
José Manuel Bilbao, i el director de l’Àrea Territorial i de Centres de l’Obra 
Social ”la Caixa”, Rafael Chueca, inauguren avui l’exposició El teatre de l’art al 
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Juan Muñoz, Waste Land, 1986. Col·lecció ”la Caixa” 

Centro de Arte Caja de Burgos, CAB. La Fundación Caja de Burgos i l’Obra 
Social ”la Caixa” reuneixen a les quatre plantes del centre una selecció de 
disset obres d’alguns dels artistes més destacats de les últimes tres dècades, 
que formen part de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
 
Aquesta exposició s’emmarca en l’obra social conjunta que impulsen les 
dues entitats per desenvolupar projectes socials i culturals que contribueixin a 
millorar la qualitat de vida dels burgalesos. En aquest sentit, ”la Caixa” i Caja de 
Burgos inverteixen aquest any 2013 un total d’1,7 milions d’euros en programes 
d’obra social conjunta, fruit dels acords derivats de la integració de Banca 
Cívica a CaixaBank. Al marge d’aquesta, ambdues entitats mantenen la seva 
obra social pròpia. 
 
A més, la mostra servirà per celebrar el desè aniversari del Centro de Arte Caja 
de Burgos, CAB, que va obrir les seves portes el novembre del 2003. 
 

Valentín Roma, historiador de l’art i 
comissari de l’exposició, intenta esbrinar 
els punts de trobada entre la teatralitat i la 
creació artística contemporània, les 
diferents maneres a través de les quals 
els artistes van anar modulant 
escenografies, declamacions i exercicis 
coreogràfics, fins a convertir els espais 
expositius en àmplies platees i insuflar 
vida al teatre i teatre a l’art. Així, el CAB 
es converteix en un escenari expandit, 

on l’espectador és empès a abandonar el seu rol de figurant per prendre part 
en l’actuació.  
 
El teatre de l’art constitueix un autèntic panòptic sobre algunes de les 
tendències estètiques principals des del principi dels vuitanta fins avui. 
Instal·lacions emblemàtiques per a la història de l’art, com les de Paul 
McCarthy, Juan Muñoz, Bruce Nauman o Allan McCollum, conviuen amb peces 
de reputats artistes del panorama nacional i internacional, entre els quals hi ha 
Muntadas, Michael Snow, Esther Ferrer i Hans-Peter Feldmann. I veritables 
clàssics dels anys vuitanta i noranta, per exemple Carlos Pazos, Katharina 
Fritsch i Stefan Hablützel, comparteixen espai amb treballs molt representatius 
de l’última dècada, com ara les propostes de Roni Horn, Jordi Colomer i 
Jessica Stockholder. 
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Stefan Hablützel, 1962-1929. 1995-1996. 
Col·lecció ”la Caixa” 

Finalment, cal destacar la presència d’artistes amb trajectòries que avui 
comencen a ser validades per diversos museus d’arreu del món, com Sharon 
Lockhart i Daniel García Andújar, que mostren els seus projectes al costat dels 
de Robin Rhode i Ignacio Uriarte, autors molt joves però que són en plena 
efervescència creativa. 
 
La Col·lecció ”la Caixa” està constituïda actualment per més de nou-centes 
obres, i en els seus fons trobem treballs dels artistes més importants dels 
darrers trenta anys. La Col·lecció és avui un punt de referència artístic, cosa 
que demostren tant el préstec constant d’algunes de les seves obres per a 
exposicions, com l’organització de nombroses mostres als centres CaixaForum 
i mostres itinerants a Espanya, a Europa i a tot el món. 
 
 
ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Nivell 0 
 

En el teatre de l’art els personatges abandonen 
les seves caracteritzacions tradicionals i habiten 
identitats misterioses i espais inquietants, terres 
ermes per caminar-hi o per vagarejar-hi, segons 
ens mostra Juan Muñoz. 
 
El temps corre en sentit oposat als rellotges, 
com assenyala l’obra de Stefan Hablützel, en 
què veiem el pare i l’avi de l’artista a la mateixa 
edat —trenta-un anys—, atrapats tots dos dins 
d’un instant impossible.  
 
De la mateixa manera, el rostre d’Esther Ferrer 
viatja des del passat fins al present, i en aquesta 

travessia escriu la seva memòria més personal. N’és el resultat un mostrari 
d’erosions que conviden a la lectura, potser una màscara que amaga el desig 
d’adquirir una altra identitat. 
 
També els objectes adopten múltiples personalitats, i d’aquesta manera deixen 
de ser un simple attrezzo decoratiu. Així, les verges de Katharina Fritsch ens 
recorden fins a quin punt les imatges que abans eren espirituals són, avui, un 
reflex kitsch de la vulgaritat consumista, tan buides de contingut com els 
«substituts» d’Allan McCollum, quadres tots diferents però que, tot i així, 
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ironitzen sobre el seu ús purament formal, fent al·lusió a la transformació de 
l’art en un simple ornament.  
 
Nivell 1 
 
Igual com en les representacions teatrals, els artistes contemporanis també 
declamen paraules altisonants, es queden en silenci i gesticulen cap a 
l’espectador. Daniel García Andújar reuneix un conjunt de frases registrades 
per diverses multinacionals i, davant d’aquesta «compra» del llenguatge per 
part dels poders econòmics, ell mateix adquireix una sentència que ens vol 
recordar que «la tecnologia és un dret humà». Davant d’aquest núvol 
d’eslògans, Roni Horn ens mostra el rostre borrós i irònic d’un pallasso els 
gestos del qual són, també, un arxiu d’expressions sobre el sentit irrisori de 
l’existència i sobre el riure de l’art. Responent totes aquestes paraules, veiem 
Carlos Pazos en un perfecte i teatral mutisme, amb els colzes a la barra d’un 
bar com qui es recolza en alguna cosa tot just acabada, en alguna cosa que és 
a punt de començar. 
 
Robin Rhode presenta un home de rostre ocult, que es mou com els 
personatges del cinema mut. Una gran paret de maons va apareixent al llarg de 
les fotografies, mentre l’individu desapareix gradualment: tenir o no tenir, ser o 
no ser, aquesta és la qüestió. Per contra, Ignacio Uriarte mostra el popular 
actor i còmic Michael Winslow «interpretant» una història delirant sobre la 
màquina d’escriure a partir dels seus sons, potser per plantejar com davant del 
fracàs dels monòlegs històrics podem salvar almenys la seva estricta 
musicalitat. 
 
Finalment, Sharon Lockhart recrea irònicament l’estètica hiperrealista de Duane 
Hanson, ensenyant els muntadors d’una exposició pròpia com si fossin 
escultures de cera o personatges petrificats dins d’un únic moment de la 
representació. 
 
Nivell -1  
 
Una de les transferències més importants entre art i teatre té lloc quan els 
artistes revisiten l’impacte de l’escenografia en les seves obres i converteixen 
les sales del museu en un enorme plató. Així sembla entendre-ho Jessica 
Stockholder, la instal·lació de la qual recull diversos objectes que han perdut el 
seu ús originari i que han adquirit una atmosfera de suspens. D’altra banda, en 
el treball de Jordi Colomer s’observa una platea també abandonada, plena de 
la pols i de les cendres que el temps hi ha dipositat. A través d’aquesta camina 
l’artista Carlos Pazos convertit en pianista ocasional, el qual emprèn els acords 
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Bruce Nauman, Shit in your Hat - Head on a Chair 
[Caga sobre el teu barret - Posa el cap sobre una 

cadira]. 1990. Col·lecció "la Caixa". © Bruce Nauman, 
VEGAP, Barcelona, 2013 

de L’aprenent de bruixot de Paul Dukas. Finalment, l’obra de Hans-Peter 
Feldmann reuneix ombres que travessen diferents telons i que dibuixen ciutats, 
siluetes i decorats extravagants. 
 
Nivell -2 
 

Si hi ha un artista en què el teatral adquireix 
una importància especial, aquest és Paul 
McCarthy, i si hi ha una peça que es pot 
considerar en ella mateixa com una 
vertadera obra de teatre aquesta és 
Pinocchio House / Crooked Leg. El cèlebre 
personatge infantil deixa de ser, aquí, un 
simple ninot de fusta per convertir-se en 
l’autoretrat excessiu del creador nord-
americà. Augmentant aquesta línia tràgica, 
trobem Bruce Nauman, la instal·lació del 
qual remet dramàticament a les tortures que 
va patir el periodista argentí Jacobo 
Timerman, el qual en el seu llibre Prisionero 

sin nombre, celda sin número, narra els 
violents interrogatoris a què va ser sotmès 
durant la dictadura militar del seu país. Com 
a epíleg de l’exposició, hi ha el treball de 

Muntadas, en què podem observar un conjunt d’individus sense identitat 
deambulant per l’espai també genèric d’un aeroport. La deriva d’aquests 
habitants del «no-lloc», com els anomenaria l’antropòleg francès Marc Augé, es 
transforma en una coreografia perfecta de la dispersió, que condueix 
l’espectador a adoptar ell mateix també un paper de voyeur desorientat.  
 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Maria del Carmen Alsina: 947 258 160 / 639 205 716 / mcalsina@lacaixa.es 
Sala de Premsa Multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Departament de Comunicació de la Fundación Caja de Burgos  

Ana Carretero: 947 258 214 / 608 729 451 / acarretero@cajadeburgos.com 
 
 


