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Dossier de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta la nova exposició comissariada per Enrique 
Juncosa en què ofereix una mirada polièdrica a la història de l’art recent a 
través de la Col·lecció ”la Caixa” 

 

 

 

 

 

 

 

Podem explicar i classificar l’art contemporani per mitjà d’un relat únic i 
cronològic, com s’ha fet amb tot l’art anterior? No seria més oportú 
plantejar una simultaneïtat de relats que permetin apropar-nos a la creació 
actual des de diferents punts de vista? Aquest és el plantejament de Tres 

narratives, el nou cicle d’exposicions que presenta l’Obra Social ”la Caixa” 
a CaixaForum Barcelona a partir de la seva col·lecció d’art contemporani. 
L’entitat ha convidat el poeta, assagista, crític i director de museus Enrique 
Juncosa a capbussar-se en la Col·lecció ”la Caixa” per oferir noves 
interpretacions sobre els fons de l’entitat. Juncosa s’inspira en algunes 
estructures narratives actuals del món de la literatura i el cinema per 
presentar un cicle de tres exposicions a partir de tres conceptes que 
uneixen l’obra d’artistes contemporanis. Després de la primera de les 
exposicions, Participació, Juncosa ens ofereix ara Memòria, en què 
presenta una sèrie d’obres paradigmàtiques de la col·lecció en les quals el 
concepte de la memòria és el punt de partida per reflexionar sobre la 
consciència individual. L’exposició fa dialogar l’emblemàtica obra de 
Joseph Beuys que ocupa un espai permanent a CaixaForum Barcelona 
amb obres de Miroslaw Balka, Rachel Whiteread, Susana Solano, Carmen 
Calvo, Christian Boltanski, Robert Gober, Guillermo Kuitca, Juan Muñoz i 
Doris Salcedo. 
 

 
Tres narratives. Participació. Memòria. Llenguatge. Col·lecció ”la Caixa” d’Art 

Contemporani. Dates: Participació: del 2 d’octubre de 2014 al 15 de febrer de 2015. 
Memòria: de l’11 de març al 21 de juny de 2015. Llenguatge: del 17 de juliol al 27 de 
setembre de 2015. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: 
Enrique Juncosa. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
 

#TresNarratives @CaixaForum_CAT 
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Barcelona, 10 de març de 2014. La directora del Departament d’Exposicions 
de l’Obra Social ”la Caixa”, Isabel Salgado, i el comissari, Enrique Juncosa, han 
presentat aquest matí l’exposició Memòria, que obre demà les portes al públic. 
Aquesta mostra és la segona de les tres que componen el cicle Tres narratives. 

Participació. Memòria. Llenguatge. Col·lecció ”la Caixa” Art Contemporani. 
 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, s’emmarca en 
la voluntat històrica de l’entitat de contribuir a incrementar 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 d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està 
formada actualment per gairebé un miler d’obres, i en els seus fons hi ha 
treballs dels artistes més importants dels darrers trenta anys. La Col·lecció és 
avui un punt de referència artístic, com ho demostra tant el préstec constant 
d’algunes de les seves obres per ser exhibides arreu del món, com 
l’organització de nombroses exposicions als centres CaixaForum i mostres 
itinerants a Espanya, Europa i la resta del món. 
 
En els darrers anys, l’Obra Social ”la Caixa” també ha promogut aliances 
estratègiques amb grans centres museístics del món —com el Museu del 
Louvre i el Museo del Prado— amb la finalitat d’intensificar la seva acció 
cultural. En aquesta línia s’emmarquen 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, així com la coproducció d’exposicions a partir dels fons de 
les seves col·leccions. 
 
Amb el cicle Tres narratives. Participació. Memòria. Llenguatge. Col·lecció 

”la Caixa” Art Contemporani, l’entitat continua apostant per tenir un espai 
permanent a CaixaForum Barcelona, obert a noves interpretacions sobre els 
seus fons d’art contemporani, sigui a càrrec de comissaris emergents —amb el 
cicle Comisart, que es va iniciar la temporada passada— o bé convidant 
diferents referents internacionals en el món de la creació contemporània. 
 
En aquesta línia, la temporada 2012-2013, la Sala 2 del Centre Cultural i Social 
de l’Obra Social ”la Caixa” a Barcelona va acollir el cicle d’exposicions Què 

pensar. Què desitjar. Què fer, comissariat per Rosa Martínez. Després 
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d’aquesta primera experiència, el segon cicle d’exposicions és a càrrec 
d’Enrique Juncosa (Palma, 1961), poeta, assagista, crític d’art, comissari 
d’exposicions i director de museus. 
 
Aquesta col·laboració suposa la retrobada de Juncosa amb l’Obra Social 
”la Caixa”, entitat amb la qual ja va col·laborar en la dècada dels noranta en 
l’organització d’exposicions, com les dedicades a Barry Flanagan i Malcolm 
Morley. Posteriorment, Juncosa ha estat subdirector de l’Institut Valencià d’Art 
Modern i del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, com també director 
de l’Irish Museum of Modern Art (Dublín). 
 
Juncosa creu que el discurs tradicional sobre l’art, basat en escoles i 
moviments centralitzats en grans capitals artístiques, ja no serveix per explicar 
la complexitat del fenomen artístic contemporani. En canvi, la narrativa ha 
explorat la simultaneïtat, els temps paral·lels, les coincidències i les 
bifurcacions d’una manera potser només equiparable a la física moderna. 
 
A partir d’aquesta idea, Juncosa ha preparat per a CaixaForum Barcelona un 
programa de tres exposicions entorn dels conceptes de participació, memòria i 
llenguatge, que descriuen un itinerari des de l’expansió del fet compartit fins a 
la concentració i la intimitat de la forma. Amb relació a aquests tres conceptes, 
ha seleccionat obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’artistes com Olafur Eliasson, 
Douglas Gordon, Apichatpong Weerasethakul, Juan Muñoz, Doris Salcedo, 
Bruce Nauman i Richard Serra, entre d’altres. 
 
 
Tres narracions diverses de la història de l’art 

 
Hi ha un consens generalitzat sobre com s’ha d’ordenar l’art modern del 
segle XX, però només fins als anys seixanta. Des de llavors i fins avui, l’art 
contemporani s’ha convertit en quelcom irreductible a una única narració que 
sigui capaç d’explicar-lo. 
 
Conviuen en aquest sentit una gran varietat d’estètiques. S’utilitzen els 
anomenats «nous» mitjans artístics, però no han desaparegut les tècniques 
«tradicionals», com la pintura o el dibuix. Sorgeixen algunes formes d’art, 
totalment establertes, que fins i tot neguen la validesa de l’objecte artístic, i n’hi 
ha d’altres que són híbrids de categories que abans eren fixes i clares. Trobem 
artistes arreu del món, des de l’Argentina fins a Tailàndia, passant per Berlín, 
l’Iran i l’Índia, que incorporen les seves pròpies perspectives culturals i 
contextuals al discurs global. 
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S’ha fet impossible ignorar intencionadament la realitat, elaborar una única 
narrativa que ho expliqui i ho abraci tot, i la mateixa idea de progrés s’ha arribat 
a considerar des de fa uns quants anys com una creença ni més ni menys que 
supersticiosa.  
 
El cicle d’exposicions Tres narratives s’ha concebut com «una possibilitat»: la 
de plantejar diferents narracions de la història de l’art recent, el qual es resisteix 
a ser interpretat com un relat únic. Es tracta d’un model plural inspirat en 
referents d’altres àmbits que han explorat estructures narratives complexes i 
entrecreuades, com poden ser les novel·les 2666 de Roberto Bolaño o The 

Hakawati de Rabih Alameddine en literatura, el llargmetratge Mulholland Drive 

de David Lynch en cinema o les òperes de l’irlandès Gerald Barry en arts 
escèniques. 
 
Partint d’aquest marc teòric, el cicle es desenvolupa en tres exposicions 
successives i té com a objectiu fonamental mostrar com la participació, la 
memòria i el llenguatge han funcionat com a estratègies creatives i 
especulatives en les creacions artístiques de les tres últimes dècades. Per això, 
les mostres es presenten en sentit cronològic invers, buscant línies de fuga, 
punts d’encreuament i de trobada, per extreure noves narracions a partir de les 
obres que formen la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
 
D’aquesta manera, les obres incloses en la primera mostra, Participació, són 
les d’incorporació més o menys recent en la col·lecció. Exploren pràctiques 
dominants des de finals dels noranta que, en la majoria de casos, van més 
enllà de l’objecte artístic. En termes generals, el seu significat rau fora de les 
pròpies obres, reclamant la participació de l’espectador.  
 
Les obres que s’inclouen en la segona mostra, titulada Memòria, moltes de les 
quals van ser executades al començament dels anys noranta, són més 
importants com a detonant d’interpretacions desenvolupades a partir de la 
memòria, tant de l’artista com de l’espectador, que no pas com a objectes 
artístics, tot i que la seva materialitat encara és important. La majoria tracten 
assumptes com la malaltia, la violència social o política i diferents qüestions 
identitàries. 
 
En la tercera i última mostra, titulada Llenguatge, el sentit de les obres resideix 
en elles mateixes; són creacions fetes majoritàriament als anys vuitanta, o bé, 
si són posteriors, que segueixen criteris explorats inicialment. 
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Repositoris de la memòria 

 
L’exposició tracta de la memòria com a punt de partida de la consciència 
individual: aprofundir en un mateix i trobar el camí per comunicar el que és 
incomunicable. Des de l’obra de Christian Boltanski, Miroslaw Balka o 
Guillermo Kuitca, marcats per l’experiència de l’Holocaust, fins al tema del 
silenci dels objectes en el treball de Carmen Calvo, la incertesa de la condició 
humana de l’escultura de Juan Muñoz, la malaltia en una instal·lació inquietant 
de Robert Gober, l’amenaça en el cas de Susana Solano, la violència en el de 
Doris Salcedo i el fons obscur de les coses en el muntatge de Rachel 
Whiteread per a la Biennal de Venècia del 1997. 
 
Un dels atractius de Memòria és que integra la instal·lació de Joseph Beuys 
Hinter dem Knochen wird gezählt - SCHMERZRAUM (1983), una de les peces 
més importants de la Col·lecció ”la Caixa”, que ocupa un espai permanent a 
CaixaForum Barcelona. Juncosa fa dialogar aquesta peça amb artistes i obres 
que hi estan íntimament relacionats i que han rebut la seva influència. 
 
El treball de tots els artistes seleccionats respon a les diferents crisis amb les 
quals ens enfrontem tots en les nostres vides, siguin personals, socials o 
històriques. Així, les seves obres es converteixen en repositoris de la memòria, 
moltes vegades dolorosa, d’aquestes crisis o ritus de pas, i són capaces al seu 
torn de despertar en els espectadors la consciència de les seves pròpies 
experiències equivalents. 
 
Som davant d’un grup d’artistes heterogenis, encara que hi predominin els 
escultors, i multinacional, aquesta vegada amb representants d’Europa, els 
Estats Units i Llatinoamèrica. Cap d’ells no és formalista, i en alguns casos, 
quan utilitzen objectes trobats, com ara mobles o fotografies antigues, els 
seleccionen no per les seves qualitats estètiques, sinó per la seva capacitat 
precisa de suggerir determinades qüestions. És evident en l’obra d’alguns, com 
ara Calvo, Gober, Kuitca o Muñoz, que els interessa la psicoanàlisi i els 
conflictes interiors. Balka i Salcedo, d’altra banda, utilitzen objectes trobats o 
d’aparença desgastada pel temps per aprofitar-ne el poder evocador, adequat a 
l’exploració de grans traumes històrics. Whiteread no treballa amb objectes 
trobats, però moltes de les seves escultures estan fetes a partir d’aquests i 
també d’espais reals, i presenta negatius tridimensionals, per exemple, de parts 
d’edificis públics i privats. Així, parla de la memòria d’una manera que podríem 
qualificar de literal, a més de poètica. Les escultures de Susana Solano, 
finalment, es refereixen tant a l’arquitectura com al paisatge, però a partir de la 
seva memòria o la seva experiència d’aquests, i no com si fossin nocions 
objectives o autònomes. 
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MIROSLAW BALKA 
250 × 175 × 136, 2 × (Ø 10 x12), 3 × (Ø 7,5 × 11) 
1997 
Acer, fusta, linòleum i llaunes 
 

 
L’Holocaust és un dels temes primordials de l’artista polonès Miroslaw Balka 
(Varsòvia, 1958), l’obra del qual tracta sobre la transitorietat de les nostres 
vides i dels conflictes i sofriments a què ens enfrontem. L’obra de Balka té 
també un fort component autobiogràfic, ja que va créixer en el si d’una família 
d’escultors funeraris que vivia en un barri ple de cases abandonades per jueus 
que havien desaparegut durant la Segona Guerra Mundial, que a Polònia va 
acabar amb un terç de la població. Preocupat per la memòria històrica d’aquells 
esdeveniments tan terribles, Balka fa servir objectes trobats, juntament amb 
d’altres fets amb materials com ara fusta, cendra, ferro, sabó, linòleum, feltre, 
ciment o, més recentment, vídeo, tots de colors grisos o marrons, que donen 
com a resultat una pàtina d’aparença gastada. Fins i tot en els casos en què les 
escultures no constitueixen res recognoscible, la seva escala sempre està 
pensada amb relació al cos humà, i hi trobem una clara intencionalitat simbòlica 
que suggereix que tenen funcions precises. A partir dels anys noranta, Balka va 
titular moltes de les seves obres simplement amb les dimensions de les parts 
que les constituïen, com ara 250 × 175 × 136, 2 × (Ø 10 × 12), 3 × (Ø 7,5 × 11) 

(1997), mesures que, com en aquest cas, mai no van arribar a sobrepassar els 
250 cm, que és l’alçada de l’artista amb els braços estirats per damunt del seu 
cap, o els 190 cm, que és la seva alçada. L’obra que mostrem aquí està 
formada per una estructura d’acer, un tauler de fusta i unes llaunes folrades 
amb linòleum disposades a terra. El tauler de fusta se sosté sobre l’estructura 
d’acer com una palanca, en referència als taulons utilitzats per llançar cadàvers 
per la borda des d’un vaixell. L’obra va ser realitzada com a homenatge a les 
víctimes de l’Estònia, un transbordador que es va enfonsar al Bàltic, i les 
llaunes buides a terra remeten a ciris cerimonials. Tot té un aspecte auster, del 
color de l’òxid, i inquietant, suggerint una mena d’instrument intimidatori o de 
tortura: a la barra d’acer, per exemple, s’hi observen dues osques semicirculars 
de la mida d’uns canells. 
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RACHEL WHITEREAD 
Untitled (Resin Corridor)  

[Sense títol (passadís de resina)] 

1995 
Resina semitransparent i base de plexiglàs 
 

 
Pel que fa a la britànica Rachel Whiteread (Londres, 1963), la més jove dels 
artistes reunits en aquesta exposició, es va donar a conèixer fent motlles 
d’objectes i espais reals i quotidians amb materials com ara guix, resina, goma 
o ciment. Els objectes que l’atreien eren banyeres, llits, portes, xemeneies o 
armaris, i parlava, a través de formes negatives, d’experiències i memòries 
quotidianes. Ha fet treballs en edificis que eren a punt de ser demolits i 
escultures públiques de contingut polític, incloent-hi l’Holocaust. Igual com 
Solano, és una artista influïda pel minimalisme, però sense voler abandonar el 
potencial metafòric de l’art. Per a Untitled (Resin Corridor) (1995), va fer servir 
resina translúcida per fer el motlle del terra de fusta d’un passadís d’una casa 
victoriana. Es tractava de l’espai invisible que quedava sota el terra, marcat a la 
part superior per l’empremta dels taulons de fusta que el recobrien. Es va 
exposar a la Biennal de Venècia del 1997, i com que es tracta d’una obra 
horitzontal i que descansa sobre el terra, Whiteread va explicar que estava 
relacionada amb l’aigua dels canals de la ciutat i que tenia la seva mateixa 
transparència fosca. Com els altres artistes de la mostra, Whiteread evoca la 
memòria d’una experiència viscuda fent visible alguna cosa invisible, absent o 
buida, que d’aquesta manera ens resulta inquietantment familiar.  
 

 
SUSANA SOLANO 
Senza Uccelli (Sense ocells) 

1986-1987 
Ferro i plom  
 

 
Susana Solano (Barcelona, 1946) treballa sobretot amb metalls i, encara que la 
seva obra no és formalista, esta influïda per la senzillesa i la rotunditat del 
minimalisme. Les seves escultures, que remeten a gàbies, altars, urnes, 
contenidors, estanys, barreres, arquitectures populars en el paisatge o diferents 
elements arquitectònics, fan referència a la seva memòria biogràfica. De 
formats sovint monumentals, els seus espais i les seves formes subratllen el 
silenci i les experiències reflexives. La seva voluntat de treballar a partir de 
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mínims suggeriments d’assumptes interioritzats remet a l’obra 
SCHMERZRAUM, l’«espai de dolor» de Beuys. Senza Uccelli (1986-1987) té la 
forma d’una gran gàbia oberta a la part superior, i elements de plom, que 
sembla arrugat, a la part inferior. L’obra es pot veure com un comentari 
metalingüístic sobre les seves relacions formals, entre obert i tancat, 
transparent i opac, dins i fora, etcètera, però indubtablement és alguna cosa 
més. Constitueix un escenari on pot projectar memòries d’experiències, com la 
de manca de llibertat i, de nou, les de soledat, dolor i trauma.  
 

 
CARMEN CALVO 
Tal cual [Tal qual] 
1989 
Tècnica mixta i objectes sobre tela muntada sobre  
fusta 
 

 
Carmen Calvo (València, 1950) fa quadres que no són realment pintures, sinó 
simples suports —que poden ser llenços, però també fustes recobertes de teles 
o de materials inusuals com el cautxú— als quals adhereix objectes trobats o, 
al principi de la seva carrera, formes de fang que ella mateixa havia modelat. 
Com en el cas de Balka, Carmen Calvo s’ha sentit atreta pels cementiris, en 
especial el de Père-Lachaise de París, ciutat on va residir durant anys, i els 
objectes vells i usats que suggereixen la memòria de vides o esdeveniments 
anteriors. No endebades les seves obres remeten als exvots —els objectes que 
utilitza tenen sovint una forta càrrega religiosa o sexual— i també a les 
presentacions museístiques d’objectes arqueològics. La seva obra es pot veure 
també com a hereva de la tradició de l’objecte surrealista. En els últims anys 
també ha fet servir com a fons fotografies anònimes trobades i després 
ampliades, pròximes a la poètica de Boltanski: Tal cual (1989) és una obra 
característica del seu treball. Es tracta d’una peça de mida mitjana que forma 
unes cinc fileres verticals encara que no del tot regulars. Entre els objectes hi 
ha un mirall, claus, una flor de plàstic, una petxina, botons, un quadre en 
miniatura i altres elements la naturalesa dels quals no és gaire clara. Tots 
semblen d’una altra època, i el seu poder evocador i fetitxista se subratlla 
perquè suggereixen un retorn a moments de la infantesa o a altres zones 
sepultades en la memòria.  
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CHRISTIAN BOLTANSKI 
Archives de l’année 1987 du Journal ‘El Caso’  

(Arxius de l’any 1987 del setmanari ‘El Caso’) 

1989 
Instal·lació de 300 fotografies en blanc i negre i  
16 llums 
 

 
La gran instal·lació de l’artista francès Christian Boltanski (París, 1944), 
Archives de l’année 1987 du Journal ‘El Caso’ (1989), ocupa gran part de 
l’espai expositiu i es converteix en el centre neuràlgic i físic de Memòria. 
Aquesta obra presenta tres-centes fotografies en blanc i negre, emmarcades 
individualment, procedents de l’arxiu del setmanari El Caso de l’any 1987, tal 
com indica el títol. El Caso, que es va editar entre 1952 i 1997, va ser una 
publicació especialitzada en notícies de successos que va acabar constituint un 
impressionant document sobre els crims ocorreguts en la societat espanyola de 
postguerra. Va ser un diari molt popular que va arribar a tenir una tirada de més 
de cent mil exemplars. Les fotografies presentades per Boltanski ens mostren 
persones assassinades, segrestades o desaparegudes aquell any. Les imatges 
omplen del tot la paret on s’instal·len i estan il·luminades teatralment des de 
dalt per setze llums que fan una claror esmorteïda, cosa que dóna al conjunt un 
aire de capella religiosa o d’espai funerari. Boltanski, que pertany a una 
generació d’artistes que va canviar l’ús de la fotografia per donar-li el valor 
instrumental d’una eina de treball, més enllà d’un fi en si mateix, ens recorda 
totes aquestes víctimes, encara que de forma multitudinària, de manera que les 
manté en una mena d’anonimat i ressalta l’oblit irreversible de cadascuna de 
les seves històries. Archives de l’année 1987 du Journal ‘El Caso’ és una obra 
característica del treball de Boltanski, de qui és rellevant recordar que és 
d’origen jueu. Nascut el mateix any que França era alliberada dels nazis, poc 
abans de la fi de la Segona Guerra Mundial, va créixer en l’ambient enrarit d’un 
país amb un passat col·laboracionista en què la realitat de l’Holocaust causaria 
un trauma permanent, com reflecteixen a la perfecció las novel·les de Patrick 
Modiano. Boltanski, de fet, als anys vuitanta va fer nombroses obres que tenien 
a veure amb els jueus desapareguts. A partir de la relació entre la mort, la 
memòria i la fotografia, aquest artista subratlla la permanència de l’horror amb 
el qual convivim tot i que no ens toqui directament.  
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ROBERT GOBER 
Untitled (Sense títol) 

1985 
Guix, fusta, filferro, acer i esmalt 
 

 
El nord-americà Robert Gober (Wallingford, Connecticut, 1954) és autor d’una 
obra carregada de connotacions sexuals i religioses que ens parlen de la seva 
infantesa. Va créixer en un medi rural, en una família catòlica, i va ser 
escolanet. De nen, segons ha explicat, es va sentir també atret per les cases 
de nines i els objectes que contenen, joguines considerades femenines. 
Després ha manifestat una obsessió per determinades imatges, com els 
desguassos i els forats presentats teatralment. És homosexual, i com va passar 
amb altres artistes de la seva generació, la sida havia d’influir en la seva tasca 
artística, que ha tractat sovint la representació del cos malalt o ferit. Untitled 

(1985) —que pertany a una sèrie d’obres del mateix tema executades en el 
moment del reconeixement de la seva homosexualitat— és una escultura que 
presenta dues piques de grans dimensions penjades a la paret a dues altures 
diferents. Tots dos objectes estan fets artesanalment amb guix, a una escala 
més gran que la normal, i tenen dos forats que suposadament servirien perquè 
en sortís l’aigua a través d’unes aixetes instal·lades en aquests dos orificis, que 
alhora semblen dotar-los d’un parell d’ulls. Aquestes obres al·ludeixen al 
cèlebre urinari de Marcel Duchamp, ara amb una altra connotació, la dels 
urinaris públics, que poden ser llocs per lligar entre homosexuals. Les dues 
construccions tenen una estranya bellesa surrealista, referint-se a la higiene, 
però també a les necessitats físiques diàries de l’ésser humà, que solen fer-se 
en privat i que aquí es monumentalitzen públicament.  
 
 

 
GUILLERMO KUITCA 
Sense títol 
1991 
Acrílic sobre tela 
 

 
L’argentí Guillermo Kuitca (Buenos Aires, 1961) va començar a exposar molt 
jove, atret per l’obra d’artistes com Frida Kahlo, Francis Bacon o Christian 
Boltanski, que exploraven des de perspectives diferents qüestions como el 
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dolor, la tragèdia i la soledat. Kuitca va col·laborar també de forma primerenca 
amb la gran coreògrafa alemanya Pina Bausch, interessada per aquests 
mateixos temes. En aquest context, els quadres de Kuitca, més enllà de 
simples exercicis formals, es poden entendre com a escenaris on passen coses 
o, en altres paraules, on es presenten idees i reflexions. Dos aspectes són 
destacables en la biografia de Kuitca: la seva mare va ser psicoanalista i la 
seva família és descendent de jueus europeus emigrants. A primera vista, 
Sense títol (1991) sembla un quadre abstracte gris molt bonic en què es 
transparenten aparicions subtils de colors. Es tracta en realitat, però, del pla 
d’una possible ciutat en la qual les illes que formen els barris es delimiten amb 
imatges de xeringues hipodèrmiques. Anteriorment, Kuitca havia pintat sobre 
llits, un objecte importantíssim en les nostres vides i damunt del qual passem 
gran part del nostre temps, i sobre mapes de lloc reals. Aquí, la ciutat és un 
espai gairebé abstracte i no sabem si remet a una urbs real. Les xeringues 
converteixen la ciutat en un lloc inquietant en què es pateix i es viu aïllat, cosa 
que sens dubte al·ludeix a aspectes de la seva memòria o experiència, 
transformada aquí en un tema universal. 
 
 

 
JUAN MUÑOZ 
Conversation Piece (Hirshhorn) 

1995 
Resina i arena 
 

 
L’obra escultòrica de Juan Muñoz (Madrid, 1957) té també molt de teatralització 
d’experiències i conceptes psicològics. Conversation Piece (Hirshhorn) (1995) 
presenta tres figures que participen en el que sembla una discussió molt 
encesa. Diríem que dues assetgen la tercera, que se li apropen i fins i tot 
l’agafen amb violència. Aquestes figures tenen cap i braços, però no tenen 
cames: són saltamartins de bases esfèriques amb una aparença molt pesant. 
Els saltamartins estan sempre a punt de caure i són incapaços de desplaçar-
se; per això, aquestes tres figures estan condemnades a la seva proximitat de 
manera permanent, si no hi ha una intervenció externa. Es tracta d’una 
presentació d’un conflicte que també es pot referir a un problema individual de 
la personalitat. Muñoz i l’artista alemany Thomas Schütte van ser dos dels 
protagonistes a qui devem la presència renovada de la figura humana en 
l’escultura contemporània, en tots dos casos, sense continuar el realisme 
representacional, sinó adoptant-la com a emblema per explorar la crisi del 
subjecte o de l’individu en les nostres societats. 
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DORIS SALCEDO 
Sense títol 

1995 
Fusta, ciment, acer, vidre i cotó  
 

 
L’obra de la colombiana Doris Salcedo (Bogotà, 1954) reflexiona sobre 
l’experiència individual de la pèrdua, el dolor o la violència, en aquest cas en el 
context del seu país, que ha sofert conflictes sociopolítics molt greus. Com 
Joseph Beuys, entén que l’artista té una responsabilitat social, i la seva obra 
s’ha de llegir en clau política, encara que no sigui didàctica o literal. Salcedo va 
visitar als anys noranta nombroses víctimes, també infants orfes, de les accions 
dels anomenats esquadrons de la mort, que van dur a terme matances 
nocturnes terrorífiques a les zones rurals. L’artista es va adonar que el 
coneixement del que havia passat en aquests llocs impedia que els habitessin 
o que els veiessin d’una forma natural. Per fer les seves obres utilitza mobles i 
roba que abans havien fet servir víctimes d’aquestes tragèdies, amb la qual 
cosa es refereix directament a les seves vides i condiciona la nostra visió i 
experiència de les peces. El que a primera vista semblen mobles abandonats 
es converteixen en espoletes psicològiques que ens fan pensar en emocions 
amagades i en traumes. Salcedo, a més, intervé de formes diferents en els 
objectes que fa servir. Sense títol (1995) està feta amb un armari de la roba i 
una vitrina, enganxats, que ha omplert de ciment. De la massa d’aquest 
material, en surten trossos de tela i de vidre que al·ludeixen a l’ús normal 
d’aquests mobles ara inútils. Així, el ciment es converteix en metàfora de la 
violència exercida contra els seus propietaris originals, mentre que els mobles 
representen les seves veus i els seus cossos, brutalment silenciats. Aquesta 
obra pertany a una sèrie de vint, totes fetes amb mobles, que es van exposar 
juntes per primera vegada al Carnegie International, configurant un escenari 
devastador dominat per l’absència i el silenci. Salcedo parla a través 
d’aquestes obres d’un drama col·lectiu, ocult per un govern dictatorial 
repressor, a partir d’experiències individuals terribles.  
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Participació: del 2 d’octubre de 2014 al 15 de febrer de 2015 
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