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Dossier de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta la segona de les tres exposicions  
que sorgeixen del programa Comisart de suport a comissaris emergents 

 
 

Rumor… 
Històries decolonials a la Col·lecció ”la Caixa” 

 

 

El rumor, subversiu i subaltern, posa en dubte les veritats absolutes. La 
nova proposta expositiva de CaixaForum Barcelona Rumor… Històries 

decolonials a la Col·lecció ”la Caixa” intenta fer sortir a la llum significats 
que passen desapercebuts amb relació a cinc obres de cinc artistes: 
Stephen Dean, Adrian Paci, Jordi Colomer, Ignacio Uriarte i Mustafa Hulusi. 
Partint d’un treball d’arxiu sobre la història d’aquests vídeos i 
videoinstal·lacions, la comissària Suset Sánchez (l’Havana, 1977) 
s’interroga sobre els discursos que envolten les obres d’art: com es van 
fer, com van entrar a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i com 
s’han exhibit. Alguns dels vídeos, com ara Centro di permanenza 

temporanea (Centre de permanència temporal, 2007), d’Adrian Paci, s’han 
exposat moltes vegades, i les successives exhibicions que s’han fet 
d’aquestes obres n’han establert les interpretacions habituals. En canvi, 
altres peces, com ara Afyon (2009), de Mustafa Hulusi, gairebé no s’han 
mostrat. Suset Sánchez proposa un exercici de desconstrucció i 
descolonització per posar en qüestió les idees establertes pel sistema de 
l’art sobre les obres seleccionades. Rumor… és la segona de les tres 
exposicions que es poden veure aquesta temporada a CaixaForum 
Barcelona, emmarcades dins de Comisart, programa impulsat per l’Obra 
Social ”la Caixa” per oferir oportunitats de professionalització al sector del 
comissariat espanyol, i també per presentar noves mirades sobre els seus 
fons d’art contemporani. 
 
 

 

 
Rumor… Històries decolonials a la Col·lecció ”la Caixa”. Comisart – Noves 

mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”. Dates: del 22 de gener al 27 d’abril de 2014. 
Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Suset Sánchez. Lloc: 
CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
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Barcelona, 21 de gener de 2014. El director de l’Àrea de Cultura de l’Obra 
Social ”la Caixa”, Ignasi Miró, i la comissària Suset Sánchez inauguren aquesta 
tarda l’exposició Rumor… Històries decolonials a la Col·lecció ”la Caixa”, la 
segona de les tres que componen el cicle Comisart – Noves mirades sobre la 

Col·lecció ”la Caixa”. 
 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, s’emmarca en 
la voluntat històrica de l’entitat de contribuir al creixement de 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 mitjançant adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani. La Col·lecció ”la Caixa” està formada actualment per més de 900 
obres, i als seus fons hi ha treballs dels artistes més importants dels últims 
trenta anys. Avui aquesta col·lecció és un punt de referència artístic, com 
demostra el préstec constant d’algunes de les seves obres per a exposicions a 
tot el món, com també l’organització de nombroses exposicions als centres 
CaixaForum i mostres itinerants a Espanya, Europa i arreu del món.  
 
En els últims anys, l’Obra Social ”la Caixa” també ha promogut aliances 
estratègiques amb grans centres museístics del món —com el Musée du 
Louvre i el Museo 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 
d’ambdues institucions i una política també coordinada d’adquisició d’obres, 
com també la coproducció d’exposicions a partir dels fons de les seves 
col·leccions. 
 
Comisart: una aposta pels comissaris d’art emergents 
 
L’exposició que avui s’inaugura a CaixaForum Barcelona és la segona de les 
tres que componen la primera edició de Comisart – Noves mirades sobre la 

Col·lecció ”la Caixa”, una nova convocatòria d’ajudes que l’entitat ha creat per 
promoure el comissariat emergent en l’àmbit de l’art contemporani. 
 
Comisart s’emmarca dins la voluntat de l’entitat de contribuir a la 
professionalització del sector. El programa ofereix l’oportunitat de treballar amb 
obres de primer nivell i de dur a terme un projecte expositiu en condicions 
professionals, amb l’ajuda d’un tutor extern i posant tots els mitjans de l’Obra 
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Social ”la Caixa” a disposició dels projectes seleccionats. Amb la posada en 
marxa de Comisart, l’Obra Social dóna continuïtat a la seva llarga trajectòria de 
compromís amb els nous talents en l’àmbit de la cultura en general i de les arts 
visuals en particular. Al llarg dels anys, l’entitat ha programat diverses 
iniciatives amb la voluntat de donar més projecció a joves que inicien el seu 
camí professional, i reforçar la seva aposta per l’art emergent. 
 
Comisart ofereix als joves professionals l’oportunitat de fer un comissariat a 
partir dels fons de la Col·lecció d’Art Contemporani ”la Caixa” i amb l’ajuda dels 
professionals de l’entitat i d’un tutor extern. En un moment en què, a causa de 
la crisi, són ben poques les oportunitats de professionalitzar-se, Comisart 
permet als joves accedir al món de les exposicions, desenvolupar un projecte i 
treballar en equip. A més, amb Comisart l’entitat continua apostant per tenir un 
espai permanent obert a noves interpretacions sobre els seus fons d’art 
contemporani a CaixaForum Barcelona.  
 
El nou programa de suport al comissariat emergent de l’Obra Social ”la Caixa” 
està destinat a comissaris d’art de menys de 40 anys, amb nacionalitat o 
residència espanyola i que prèviament hagin comissariat un mínim de tres 
exposicions. Queden descartats els comissaris o comissàries que tenen una 
trajectòria professional consolidada. 
 
Comisart es concreta en un programa de periodicitat biennal que desenvolupa 
tres projectes expositius específics a partir de les obres disponibles que formen 
la Col·lecció ”la Caixa”. Com a complement de la Col·lecció, les exposicions 
poden incloure obres de joves artistes que inicien la seva trajectòria 
professional, sempre que es tracti d’obres ja produïdes i que no formin part dels 
fons de cap altra institució. 
 
Tres lectures innovadores sobre la Col·lecció ”la Caixa” 

 
Conformen el jurat d’aquesta primera edició de Comisart Oriol Fontdevila i 
Virginia Torrente, que també actuen com a tutors durant el procés de creació 
de les exposicions. D’entre les 60 propostes presentades, han apostat per tres 
projectes innovadors tant pel que fa a lectures i reflexions com a formes que 
aporten plantejaments creatius. Els projectes de Suset Sánchez, de Sabel 
Gavaldon i de l’equip format per Jaime González Cela i Manuela Pedrón 
Nicolau han estat els tres guanyadors. 
 
Suset Sánchez va néixer a l’Havana, Cuba, el 1977, i actualment treballa i 
resideix a Madrid. Llicenciada en història de l’art per la Universitat de l’Havana, 
va fer un màster en història de l’art contemporani i cultura visual a la Universitat 
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Autònoma de Madrid i al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En els 
últims anys ha treballat al Matadero de Madrid en la coordinació i el comissariat 
del programa d’activitats Intermediae [Creación Contemporánea], i ha 
comissariat diverses exposicions a l’Havana i a Madrid (Casa América).  
 
Rumor… Desconstruint la Col·lecció i la manera d’exhibir-la 
 
Rumor… Històries decolonials a la Col·lecció ”la Caixa” és una operació de 
desconstrucció. L’objectiu de Suset Sánchez és enfocar la mirada sobre el que 
es col·lecciona i com es col·lecciona, i també sobre les transformacions dels 
sentits de les obres en el temps pel fet d’acumular una història visible en 
diferents exposicions. 
 
L’exposició inclou cinc vídeos (projeccions monocanal i videoinstal·lacions) de 
la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani: Centro di permanenza temporanea, 
d’Adrian Paci; Volta (Bandeira), de Stephen Dean; Arabian Stars, de Jordi 
Colomer; The History of the Typewriter recited by Michael Winslow, d’Ignacio 
Uriarte, i Afyon, de Mustafa Hulusi. Sánchez reflexiona sobre el que s’ha dit i 
s’ha escrit d’aquests objectes culturals i del lloc que ocupen aquestes peces en 
la Col·lecció i en l’imaginari dels qui treballen amb ella. 
 
Entre les preguntes que es planteja, hi ha aquestes: com i quan van arribar les 
cinc obres a la Col·lecció ”la Caixa”? En quines circumstàncies? Quines 
experiències s’amaguen darrere del que es veu a l’exposició, una informació 
escamotejada als públics i que, tot i així, determina la forma en què enfrontem 
amb les imatges? Per què algunes d’aquestes obres, com Centro di 

permanenza temporanea i Volta (Bandeira), acumulen visibilitat i fortuna crítica 
en la història de la Col·lecció, mentre que d’altres, com Afyon, gairebé no 
s’exposen mai?  
 
Si observem el dispositiu documental que obre aquesta exposició, a través del 
qual s’ha intentat reconstruir una història parcial de la Col·lecció ”la Caixa” i de 
la vida d’aquestes peces dins els seus fons, ens podria semblar que hi ha una 
relació proporcional entre el recorregut expositiu d’una obra i el volum de 
coneixement produït sobre aquesta. La cerca d’aquestes empremtes en l’arxiu 
de la Col·lecció evidencia la repetició de lectures normatives que es van 
reproduint sense parar. En aquest eco de les interpretacions, l’obra perd la 
seva potència política i es transforma en un objecte patrimonial sotmès al seu 
fetitxisme com a mercaderia. 
 
Proposem un recorregut per l’exposició basat en el dubte sobre com 
s’exhibeixen aquestes obres de la Col·lecció i sobre el que se n’ha explicat. Es 
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convida a interrogar les imatges exhibides per descobrir, darrere dels relats 
normalitzats, aquells altres sentits segrestats per l’ús racional que el context de 
l’art ha fet d’aquestes narracions visuals. Descolonitzar la mirada, observar des 
de la sospita, forçar els límits de la interpretació, buscar el dissentiment. Crear 
un rumor que retorni les imatges a la vida en el present i en allò que passa fora 
de les parets de les sales d’exposicions i de les ficcions que es creen en 
aquestes recintes. 
 
 

 
STEPHEN DEAN 
París, 1968. Resideix a Nova York. 
Volta (Bandeira), 2002-2003 
Videoinstal·lació d’un canal. DVD.  
Color, so. Tela artesanal. 
8 min 52 s. Dimensions variables.  
Edició 2/3. 

 

 
A partir del registre documental de la multitud enardida per l’espectacle 
mediàtic del futbol a l’estadi Maracanã, a Rio de Janeiro, Brasil, Dean compon 
una simfonia de ritme i eufòria en què la micropolítica del cos desapareix, 
anul·lada per la massa humana unànime i connectada per la mateixa 
gestualitat carnavalesca, independentment dels colors de les seves banderes 
—siguin nacionals, autonòmiques o de clubs esportius. Banderes que en darrer 
terme cobreixen els aficionats que instrumentalitzen una identitat totalitzada en 
els colors dels seus equips. L’espectacle de l’esport ha esdevingut una 
metàfora eloqüent sobre la construcció dels arquetips identitaris, mentre que la 
naturalesa binària o oposicional d’aquestes identitats en l’enfrontament que 
implica la competició resumeix la polarització del món contemporani, hereu dels 
mapes del sistema modern colonial. Si pensem que la forma de l’esport modern 
com a celebració olímpica de l’orgull nacional es va definir al segle XIX, en ple 
apogeu de la segona modernitat, al mateix temps que els moviments 
d’independència posaven fi a segles de colonització espanyola i portuguesa a 
l’Amèrica Llatina i el Carib, i potències europees com ara França, Anglaterra i 
Alemanya colonitzaven Àfrica i Àsia, un espectacle de masses com el futbol 
suscita nombroses preguntes a l’entorn de la geopolítica d’aquests rituals de 
pertinença. 
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ADRIAN PACI 
Shkodër, Albània, 1969. Des del 1997  
resideix a Milà, Itàlia. 
Centro di permanenza temporanea  

(Centre de permanència temporal),  
2007 
Videoprojecció en DVD. Color, so. 
 5 min 30 s. Dimensions variables.  
 

 
Adrian Paci treballa amb imaginaris transfronterers al·ludint a la idea del viatge i 
dels processos migratoris com a estats de crisi de la memòria i de pèrdua del 
sentit de pertinença a un lloc. 
 
Aquest vídeo, que pren el títol dels centres d’internament i retenció 
d’immigrants il·legals a Itàlia, va ser realitzat a l’aeroport de San José, una de 
les ciutats amb més densitat de població de l’estat de Califòrnia, situada al 
comtat de Santa Clara, on actualment dos de cada tres residents són 
immigrants o descendents d’immigrants. La pantalla mostra un grup de 
persones a punt de pujar en un avió i que, tanmateix, estan aïllats a l’escala de 
embarcament, sense lloc ni destinació. Impossibilitats per habitar un espai 
antropològic, una llar, aquests subjectes estan en uns llimbs impersonals. 
 
Però, darrere l’aproximació poètica de Paci i el simbolisme d’aquest «no-lloc» 
com a imatge deslocalitzada del drama de l’emigració, de l’exili i del 
desplaçament violent en el món contemporani, cal buscar les històries de vida i 
les experiències geopolítiques que descriuen la incertesa d’aquests rostres. 
Darrere d’aquests viatges, és inevitable pensar en l’explotació de cossos 
racialitzats, minories ètniques i comunitats de la diàspora que són 
subalternitzades en la distribució del treball en el capitalisme global. 
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Cataclismo / Virus 

 
MUSTAFA HULUSI 
Londres, 1971 
Afyon, 2009 
Videoinstal·lació de quatre canals. Color, so. 
29 min 38 s. Dimensions variables. Edició  
3/3 + 2 AP 
 

 
Submergir-nos en un camp virtual de roselles a la província turca d’Afyon, 
deixar-nos seduir per les imatges dels paisatges sembrats de flors que inunden 
totes les parets d’una habitació a través d’una projecció multicanal i viure una 
experiència immersiva en una atmosfera que reprodueix els sons de l’ud, un 
instrument de cordes de la tradició musical turca. Però darrere d’aquest 
ambient d’aparença naturalista i de relaxació, de quietud i de plaer inoculat en 
els nostres sentits, hi ha una història colonial de violència i de guerra en nom 
del pragmatisme capitalista d’Occident: la guerra de l’Opi entre Anglaterra i la 
Xina al segle XIX, i la guerra a l’Afganistan a principis del segle XXI, país on es 
produeix el 90 % de l’heroïna que es consumeix al món avui en dia. La bellesa 
d’aquestes imatges es tradueix en un paisatge de conflictes geopolítics pel 
control del comerç de l’opi i en les marques punitives que en regulen la 
producció, la distribució i el consum, destruint pràctiques mil·lenàries culturals i 
domèstiques —mèdiques, culinàries, rituals— en què es dóna un ús popular a 
aquesta planta, base d’una economia rural sedimentada en l’agricultura 
tradicional de la regió i font de treball de les comunitats locals. 
 

 
JORDI COLOMER 
Barcelona, 1962. Resideix i treballa  
entre Barcelona i París. 
Arabian Stars (Estrelles àrabs), 2005 
Videoinstal·lació. Vídeo HD. Color, so 
estèreo 
Sala de projecció, 11 cadires de fusta. 
38 min. Dimensions variables. Edició 3/5 

 

 
Segons François Piron, «Arabian Stars qüestiona, mitjançant un joc de mirades 
creuades entre actors i espectadors, no solament l’extensió d’una colonització 
cultural, sinó també el procés de domesticació de l’Altre en l’exotisme i, a la 
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inversa, com una societat s’autocolonitza en desitjar un sistema de valors».  
Arabian Stars és una instal·lació en què es crea un escenari que potencia la 
nostra condició d’espectadors mediatitzats i que ens enfronta al nostre propi 
desconeixement de l’altre, i alhora retorna la bufetada a Occident amb 
l’estranyesa que les nostres icones, personatges històrics i de ficció de 
l’imaginari popular (Picasso, Sherlock Holmes, Che Guevara, James Bond, 
etc.) provoquen al Iemen en transformar jerarquia, autoritat i poder occidentals 
en una peça més del puzle global de la diferència. El 1978, Edward Said en el 
llibre Orientalisme, cabdal per al debat postcolonial, explicava la construcció de 
la idea i de la imatge de l’Orient com a discurs imperialista europeu al llarg del 
segle XIX, i com aquest mateix discurs produeix un efecte de realitat en els 
territoris colonials «orientalitzats» i representats en l’art i la literatura 
occidentals. 
 

 
IGNACIO URIARTE 
Krefeld, Alemanya, 1972. Resideix i treballa  
entre Barcelona i Berlín. 
The History of the Typewriter recited by  

Michael Winslow (Història de la màquina  

d’escriure per Michael Winslow), 2009 
Videoprojecció. Blu-ray. Color, so. 
20 min 52 s. Dimensions variables.  
Edició 4/5 + 1 
 

 
Pensem en el valor icònic de determinats objectes i tecnologies que tenen una 
funció en l’administració de la informació que defineix els imaginaris colonials. 
La màquina d’escriure constitueix un exemple paradigmàtic de l’acceleració de 
la gestió i la instrumentalitat del coneixement colonial en el segle XIX, com una 
altra cara de la modernització en les relacions comercials i polítiques. En 
permetre la mecanització de l’escriptura i incrementar el flux de dades entre els 
territoris colonials i les metròpolis, la màquina d’escriure al servei dels arxius i 
de la burocràcia de l’Estat es converteix en un aparell fonamental per al control 
de les colònies a través de la producció, la distribució i el consum d’informació 
als «imperis de paper». 
 
Un home negre apareix a la pantalla i «recita» la història de la màquina 
d’escriure, imitant-ne els sons amb la veu. La potència de la imatge d’aquest 
individu afrodescendent —encarnació de l’altre, subalternitzat en un sistema 
racial de treball, esclavitud i violència del cos—, la performativitat del gest de 
prendre veu i repetir els sons abstractes d’un instrument al servei de la 
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colonització, evoca els relats alienats de la diferència que van sustentar el 
coneixement colonial. L’acció davant la càmera es transforma en agència 
històrica i espai de resistència. 
 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L’EXPOSICIÓ 

 
• Visita inaugural 

Dimarts 21 de gener, a les 19 h 
Visita a l’exposició amb la comissària Suset Sánchez 
 

• Taller «Distància curta» 
Preu: 25 € / grup. Reserva de plaça, al tel. 93 476 86 30 
 

• Visites comentades per al públic general 
Reserva de places, al tel. 93 476 86 30. Places limitades. 
Preu per persona: 3 € 
 

• Visites concertades per a grups 
Grups d’un màxim de 25 persones. Cal inscripció prèvia a través del tel. 
93 476 86 30. Preu per grup: 60 €. Els grups amb guia propi també han 
de reservar dia i hora. 
 

• Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals 
Grups d’un mínim de 10 persones. Cal inscripció prèvia a través del tel. 
93 476 86 30. 
 

• Visites en llenguda de signes (LS) i visites adaptades a la 
comunicació oral 
Grups d’un mínim de 10 persones. Cal inscripció prèvia a través del fax 
93 476 86 35 o del correu electrònic 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es.  
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Rumor… 
Històries decolonials  

a la Col·lecció ”la Caixa” 
Comisart – Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa” 
 

Del 22 de gener al 27 d’abril de 2014 
 

 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 
Servei d’Atenció al Visitant 
Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Servei d’Informació de l’Obra 
Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
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 
 
 

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 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


