
 

 

Dossier de premsa 

 
Per primera vegada, l’exposició resultant del Premi Joan Miró viatja a Madrid en 
virtut de la col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Joan Miró. 
  

Roni Horn 
Dormia tot com si  
l'univers fos un error 

 
 
Arriba a CaixaForum Roni Horn. Dormia tot com si l’univers fos un error, la 
primera retrospectiva de l’artista nord-americana que es pot veure a Madrid 
després de les últimes exposicions que ha presentat al Whitney Museum 
de Nova York i a la Tate Modern de Londres. Un cop acabada la seva 
exhibició a Barcelona, es presenta per primera vegada a Madrid aquesta 
mostra, resultat del Premi Joan Miró. La quarta edició d’aquesta distinció 
biennal atorgada per l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Joan Miró va 
correspondre a Roni Horn. L’exposició que es podrà veure a CaixaForum 
Madrid ha estat concebuda i dissenyada per la mateixa Roni Horn, que ha 
escollit com a títol una frase del Llibre del desassossec, que l’escriptor 
portuguès Fernando Pessoa va iniciar el 1913 i que va deixar incomplet a la 
seva mort, el 1935. En aquesta mostra, l’artista proposa una experiència 
global, com si es tractés d’una gran instal·lació formada per vint-i-cinc 
obres creades entre 1996 i 2011, dues de les quals Pi i You are the Weather, 
es podran veure exclusivament a Madrid. Horn s’hi qüestiona en totes la 
realitat que l’envolta, la seva identitat i la seva relació amb l’entorn. 
 
 

 
Roni Horn. Dormia tot com si l’univers fos un error. Organització i producció: Obra 
Social ”la Caixa” i Fundació Joan Miró. Lloc: CaixaForum Madrid (passeig del Prado, 
36). Dates: del 14 de novembre de 2014 a l’1 de març de 2015. 
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Madrid, 13 de novembre de 2014. CaixaForum Madrid inaugura avui 
l’exposició Roni Horn. Dormia tot com si l’univers fos un error. Organitzada per 
l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Joan Miró, es tracta de la primera 
exposició monogràfica de l’artista nord-americana a la ciutat. 
 
«Dormia tot com si l’univers fos un error», el títol que Roni Horn ha escollit per 
a la seva exposició a Madrid i Barcelona, és una frase del Llibre del 
desassossec, que l’escriptor portuguès Fernando Pessoa va iniciar el 1913 i 
que va deixar incomplet a la seva mort el 1935: un llibre emparentat amb la 
tradició del romanticisme alemany, fragmentari, nascut d’un estat de postració, 
que tendeix al secret i a l’incomunicable i que, arran de la seva recuperació en 
espanyol el 1984 i en anglès el 1991, s’ha convertit en una de les grans 
referències literàries del nostre temps. 
 
La incomoditat de ser al món, i la intel·ligència que empeny l’artista a 
interrogar-se sobre les coses, la identitat i la relació amb el seu entorn, són 
característiques essencials de l’obra de Roni Horn. Nascuda a Nova York el 
1955, Horn se serveix del dibuix, l’escultura, la fotografia i la instal·lació. Gran 
lectora i escriptora, ha incorporat el llenguatge com una part important del seu 
treball. La subtilesa de les seves obres convida els espectadors a afinar els 
sentits, submergir-se en el silenci i captar les petites diferències que fan 
trontollar les idees preconcebudes. Així, per exemple, quan Horn utilitza un 
material com el vidre fos, juga amb l’ambigüitat del seu estat: es tracta d’un 
sòlid, però al mateix temps és un líquid. La imatge de l’aigua s’associa a la 
vida, però també pot ser un lloc perillós i de mort. La transformació, la mutació i 
la doble naturalesa de les coses són fonamentals per entendre el seu art. 
 
Propera al conceptualisme i al minimalisme, Roni Horn ha seguit un camí 
personal. Des de fa temps passa temporades a Islàndia, on ha trobat un espai 
idoni per desenvolupar-hi el seu treball: un paisatge essencial i preservat, que li 
permet explorar les relacions entre identitat i lloc. Roni Horn afronta aquesta 
recerca conceptual amb una doble exigència: l’ètica del treball i la crítica. Més 
enllà dels seus valors plàstics, la seva obra interpel·la la consciència: la de 
l’espectador, i també la seva pròpia 
 
L’exposició, que es va poder veure entre juny i setembre a la Fundació Joan 
Miró de Barcelona, reuneix per a la seva exhibició a Madrid vint-i-cinc obres 
creades entre 1996 i 2011. Dues d’aquestes obres es presenten exclusivament 
a CaixaForum Madrid: You are the Weather (1996) i Pi (1998). 
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White Dickinson 
I THINK OF YOUR FOREST AND 

SEA AS A FAR OFF SHERBET, 
2006. Gentilesa de l’artista i Hauser & 

Wirth. © Roni Horn. Foto: Stefan 
Altenburger Photography Zürich. 

You are the Weather, Part 2 (detall), 2010-2011. 
Gentilesa de l’artista i Hauser & Wirth. © Roni Horn. 

Foto: Stefan Altenburger Photography Zürich. 

 

Poesia en l’espai  

 
Les obres reunides a White Dickinson (2006-2010) 
transformen en escultura uns versos de la poetessa 
nord-americana Emily Dickinson (1830-1886): «I give 
you a Pear that was given me – would that it were a 
Pair, but Nature is penurious». Dickinson va 
desenvolupar la seva obra amb una autosuficiència 
inusual, indiferent a les opinions dels altres artistes i a 
la participació del públic. Versos greus que adquireixen 
una consistència corpòria, una presència inquietant, 
tancada en ella mateixa. Al mateix temps, la posició de 
les escultures recolzades a la paret transmeten una 
sensació d’equilibri precari. 
 
Rings of Lispector (Água Viva) (2004) utilitza de nou el llenguatge a partir de 
l’obra de l’escriptora brasilera Clarice Lispector (1920-1977). En la seva obra, 
Lispector parla del procés de consciència, de la dimensió física i de la seva 
transcendència més enllà de les coses concretes. A diferència de la corporeïtat 
dels versos d’Emily Dickinson, Horn tradueix les paraules de Clarice Lispector a 
formes circulars: anells, vòrtexs d’aigua sobre superfícies elàstiques. 
 
 
Aigua, clima, turbulència 

 
Les sèries de fotografies You are the 
Weather (1997) i You are the Weather, Part 
2 (2010-2011) retraten els gestos mínims 
d’una dona mentre se submergeix en 
diferents aigües termals a Islàndia. Roni 
Horn estableix una correlació entre la 
temperatura de l’aigua i els estats d’ànim 
que formen un clima interior. La peça evoca 
la sentència d’Heràclit segons la qual mai 
no ens podrem submergir dues vegades en 
les mateixes aigües. Aquesta fixació pel 
detall que capgira el sentit apareix també a Dead Owl (1997), obra en què 
l’espectador forma un triangle davant de dues imatges que són idèntiques i, al 
mateix temps, subtilment diferents.  
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Still Water (The River Thames, for Example), 1999. 
15 litografies òfset en paper sense estucar. Gentilesa 

de l’artista i Hauser & Wirth. © Roni Horn. 

 

But 1, 2013. Gentilesa de l’artista i Hauser & Wirth. © 
Roni Horn. Foto: Genevieve Hanson. 

 

Still Water (The River Thames, for Example) 
(1999) es compon de quinze imatges que 
reprodueixen el riu Tàmesi al seu pas per 
Londres. El color i la textura varien segons 
la imatge, en funció de la llum i de les 
marees. Una observació detinguda permet 
veure uns petits nombres, com si fossin 
notes al peu, que es relacionen amb els 
textos sobre l’aigua que hi ha inscrits a la 
part inferior de cada fotografia. L’efecte de 
les marees converteix el Tàmesi en un riu 
ràpid, vertiginós, perillós. 
 
 
Identitat 

 
Els dibuixos de Roni Horn són també un 
testimoni de transformació i aparences 
canviants. Else 9 (2010), Else 11 (2010), If 6 
(2012), Such 1 (2012) o But 1 presenten 
estructures denses, molt treballades, amb 
pigments purs, fragmentades, com 
diagrames d’una peça desmembrada. Les 
anotacions amb llapis transmeten la idea 
d’obra en curs. 
 
El gran format d’aquests dibuixos crea un contrast amb la fragilitat de les 
formes que representen. Roni Horn ha parlat de la importància de la 
improvisació en el dibuix i de la recerca d’un camí personal, un procés 
d’introspecció «que fa que et preguntis constantment si estàs fugint d’alguna 
cosa o bé n’estàs descobrint una altra […]. Tot això té a veure amb la meva 
capacitat per focalitzar les meves energies físiques i mentals en un punt concret 
sense patir distraccions psicològiques o estrès» (entrevista per al Canal 
Louisiana, Dinamarca 2012). 
 
Els dibuixos de Roni Horn, amb l’aparença de mapes i diagrames, semblen 
rastres d’ells mateixos, amb camins perduts que tornen a aparèixer i es 
connecten per noves rutes. Girs, parades, canvis i contactes se succeeixen 
sense seguir un plànol previ, com en el cas d’Enough 10 (2005) i Through 5 
(2007), que representen dues opcions oposades: concentració i dispersió. 
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That VI (Twinning 1), 1993. Pigment i vernís sobre 
paper. © Roni Horn. Foto: Genevieve Hanson. 

 

Davant de dibuixos complexos i molt 
elaborats, els tres dibuixos de la sèrie That 
(That I, That VI, That XV, 1993-1994) tenen 
composicions variades a partir de l’ús d’uns 
mateixos materials: pigment en pols, grafit, 
carbonet i llapis de color, amb vernís, sobre 
paper: de la dispersió al recolliment. 
 
Her, Her, Her and Her (2002) retrata, en 
seixanta-quatre fotografies, l’espai laberíntic 
d’un vestuari d’un complex de piscines 
cobertes de Reykjavík. Portes que s’obren i es tanquen, espieres, miralls, 
passadissos i habitacions revestides de rajoles blanques. Un flux visual de 
realitats invisibles, un espai neutre que anticipa el desig del voyeur. 
 
 
Transparència i opacitat 

 
Una de les últimes peces de l’exposició és Opposite of White, v.2 (2007), una 
escultura de vidre fos, negre opac. Si el blanc reflecteix la llum, el negre 
l’absorbeix. «El negre és un lloc —diu Roni Horn—, no sé com és, no puc 
veure’l, però sé que existeix […]. És incorruptible com l’or. Sigui on sigui, 
sempre és el mateix […]. El negre és on podem suspendre la nostra fe.» 
(Another Water, 2001). 
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Creat l’any 2007, el Premi Joan Miró, organitzat per la Fundació Joan Miró de 
Barcelona i l’Obra Social ”la Caixa”, és una referència de l’art contemporani 
internacional, que al llarg de quatre convocatòries ha consolidat una línia de 
rigor, novetat, creativitat i compromís. Olafur Eliasson, Pipilotti Rist, Mona 
Hatoum i Roni Horn, premiada en l’edició del 2013, són artistes destacats del 
panorama internacional. Aquesta és la primera vegada que l’exposició del 
Premi Joan Miró es presenta a Madrid, i també la primera mostra retrospectiva 
de Roni Horn que es pot veure a Espanya després de les seves recents 
exposicions al Whitney Museum de Nova York i a la Tate Modern de Londres. 
 
Roni Horn va néixer el 1955 a Nova York, on viu i treballa actualment. És 
llicenciada en Belles Arts per l’Escola de Disseny de Rhode Island (RISD) i 
màster en Belles Arts per la Universitat de Yale. Ha rebut el Premi 
CalArts/Alpert i ha obtingut una beca atorgada pel Guggenheim Museum. Al 
llarg de la seva trajectòria, ha explorat la naturalesa mutable de l’art a través de 
l’escultura, la fotografia, el dibuix i l’edició de llibres. La seva obra gira a l’entorn 
de la relació entre les persones i la naturalesa, una relació vista com un mirall 
en el qual l’ésser humà intenta reproduir la naturalesa de la seva imatge. Des 
del 1975, Horn viatja sovint a Islàndia; el paisatge i la soledat d’aquest país han 
influït en la seva pràctica artística. 
 
Individualment ha exposat a l’Art Institute de Chicago, el Centre Georges 
Pompidou de París, el MoMA de Nova York i el Whitney Museum of American 
Art de Nova York. També ha participat en exposicions col·lectives com la 
Documenta de Kassel i la Biennal de Venècia, entre altres. 
 
L’artista novaiorquesa ha estat guardonada amb el Premi Joan Miró 2013, amb 
una dotació econòmica de 70.000 euros i que implica la producció d’una 
exposició monogràfica a Barcelona i Madrid. Segons el jurat, Horn «commou 
amb una pràctica polifacètica que vincula aspectes de la naturalesa, el paisatge 
i la cultura popular amb mecanisme de percepció i comunicació». 
 
El jurat del Premi Joan Miró 2013 estava integrat per professionals de prestigi 
en el camp de l’art contemporani: Alfred Pacquement, ex director del Centre 
Georges Pompidou (París); Vicent Todolí, ex director de la Tate Modern 
(Londres) i actual director artístic d’Hangar Biccoca (Milà); Poul Erik Tøjner, 
director del Louisiana Museum of Modern Art (Humlebæk, Dinamarca); Rosa 
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Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró (Barcelona); i Nimfa Bisbe, 
directora de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. Els artistes 
que han obtingut el Premi Joan Miró en anteriors edicions són Olafur Eliasson, 
Pipilotti Rist i Mona Hatoum.  
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ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
Seminari: 
Roni Horn: Atles d’exercicis 

Del 28 de gener al 10 de febrer. 
Coordinat i impartit per Nuria Enguita, comissària independent i editora. 

 
• Dimecres 28 de gener | 19.30 h 

«Existències/Identificacions» 
 

• Dimecres 4 de febrer | 19.30 h 
«Temps/Temps» 
 

• Dimarts 10 de febrer | 19.30 h 
«Llenguatge/Matèria» 

 
Preu per conferència: 4 €. Aforament limitat. 

 
Cafè-tertúlia amb les arts: 
Roni Horn. Dormia tot com si l’univers fos un error 

Activitat per a persones grans 
Del 14 de novembre de 2014 al 27 de febrer de 2015. 
 
Preu per grup: 30 €, mín. 10 i màx. 30 persones. 
Reserves: madridcaixaforum@fundacionlacaixa.es 
Preu per persona: 4 €. Aforament limitat. 
 

Visites comentades per al públic general: 
 Consulteu dates i horaris a www.Caixaforum.com/agenda 
 Preu per persona: 3 €. Aforament limitat. 
 

 
 

 
Art en família + 5 

Dins de l’exposició trobareu un espai dedicat a les famílies, amb 
activitats sobre la mostra 
 

Visita taller per a famílies + 7 
A partir del 15 de novembre. 
Durada: 1 h 30 min. 
Preu per persona: 2 €. Aforament limitat. 
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Més informació al telèfon 91 330 73 01/02. 
  

 
 
 

Visites per a escolars dinamitzades i comentades: 
A partir de 3r de primària, ESO, batxillerat i FPGM. 
Visites dinamitzades: 1 h 30 min. Preu per grup: 25 €. 
Visites comentades: 55 min. Preu per grup: 20 €. Màx. 30 alumnes. 
 

Taller educatiu: 
Distància curta 

A partir de 5è de primària. 
Durada: 1 h 30 min. 
Preu per grup: 32 €. Màx. 30 alumnes. 
Inscripció: www.educaixa.com.  
Més informació: madridcaixaforum@fundacionlacaixa.org 
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Roni Horn 
Dormia tot com si  
l'univers fos un error 
 
Del 14 de novembre de 2014 a l’1 de març de 2015 

 
 
CaixaForum Madrid 

Passeig del Prado, 36 
28014 Madrid 
 

Horari 

Obert cada dia 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

Tancat el 25 de desembre i l’1 i 6 de 
gener 
 

Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 

4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 16 

anys 
 
Venta 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” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


