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L’arquitectura i l’urbanisme des de la perspectiva de l’art, a l’última mostra del 
cicle Comisart, el programa de l’Obra Social ”la Caixa” de suport a comissaris 
emergents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una altra arquitectura és possible. La nova proposta de CaixaForum 
Barcelona promou un acostament a projectes artístics que posen en 
qüestió les pràctiques dominants en l’arquitectura i l’urbanisme, ja sigui 
mitjançant la crítica i la reflexió o generant noves perspectives. El 
projecte expositiu que proposen els joves comissaris Érika Goyarrola i 
Xurxo Ínsua convida els espectadors a qüestionar-se els models 
dominants d’accés a l’habitatge i als recursos urbans comuns. La mostra 
aplega 18 obres de 12 artistes: Rachel Whiteread, Daniel Chust Peters, 
Daniel Buren, Fernanda Fragateiro, Lara Almarcegui, Cao Guimarães i 
Pello Irazu, de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani; Carlos Bunga, 
Jordi Colomer i Gordon Matta-Clark, de la Col·lecció MACBA, i dues obres 
de Michel Le Belhomme i Fod, cedides pels mateixos artistes. alt-

architecture és la tercera i última de les mostres que s’han pogut veure a 
CaixaForum Barcelona aquesta temporada en el marc de Comisart, el 
programa per oferir oportunitats de professionalització al sector del 
comissariat i promoure noves mirades sobre els fons d’art contemporani 
de la Col·lecció ”la Caixa” i els fons de la Col·lecció MACBA.  
 
 

 
alt-architecture. Dates: del 29 de juny al 25 de setembre de 2016. Organització i 
producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua. Lloc: 
CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Comisart 
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Barcelona, 28 de juny de 2016. L’Obra Social ”la Caixa” presenta alt-
architecture, l’última de les tres exposicions que componen la segona edició de 
Comisart. Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”. La nova proposta, 
comissariada per Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua, obrirà les portes al públic 
demà, dia 29 de juny. 
 

La mostra, 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. Donar a conèixer la creació 
contemporània trencant les barreres que sovint la separen del públic és un dels 
objectius de l’entitat en l’àmbit cultural. 
 
El programa Comisart, creat per l’Obra Social ”la Caixa” el 2012, pretén donar a 
conèixer el treball de joves crítics i comissaris d’art i oferir-los la possibilitat de 
desenvolupar un projecte d’exposició a partir dels fons de l’entitat. La idea va 
néixer en constatar la transformació que ha experimentat en els últims anys el 
món de la crítica i del comissariat: molts joves han viatjat a l’estranger, han 
estudiat a les millors universitats i han treballat en museus i institucions de 
primera línia. D’aquestes experiències cosmopolites, n’ha sorgit una nova 
mirada sobre l’art contemporani que, sovint, no troba camins per manifestar-se: 
costa trobar espais de comunicació entre els crítics joves, les noves lectures de 
l’art, la comunitat artística i el públic.  
 
L’interès de Comisart és múltiple: per als joves comissaris, representa una 
oportunitat per desenvolupar les seves idees en contacte amb les obres dels 
grans artistes del nostre temps, i a la comunitat artística i el públic els permet 
descobrir noves veus crítiques i noves maneres de viure l’experiència 
contemporània. 
 
La segona edició de Comisart ha introduït dues novetats que han enriquit la 
iniciativa: en primer lloc, s’han incorporat al projecte, a més de les obres de la 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani, els fons de la Col·lecció MACBA; en 
segon lloc, els comissaris poden convidar artistes joves a participar en els seus 
projectes.  
 
Més de quaranta propostes es van presentar a la segona edició de Comisart. 
Aquest programa brinda 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 
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tutor o tutora i amb tots els mitjans que l’Obra Social ”la Caixa” posa a 
disposició dels projectes seleccionats. Amb Comisart, l’entitat dóna continuïtat 
a la seva llarga trajectòria de compromís amb 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 als 
joves que inicien el camí professional, reforçant la seva aposta per l’art 
emergent.  
 
El programa de suport al comissariat emergent de l’Obra Social ”la Caixa” està 
destinat a comissaris d’art menors de 40 anys, amb nacionalitat o residència 
espanyola i que prèviament hagin comissariat un mínim de tres exposicions. En 
queden descartats els comissaris o comissàries amb 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”.  
 
La primera de les mostres que van sorgir d’aquesta segona convocatòria va ser 
Parlo, sabent que no es tracta d’això, a càrrec del jove comissari Juan Canela, 
que va anar seguida per Gestos iconoclastes, imatges heterodoxes, obra de 
Carlos Martín. El cicle es tanca ara amb alt-architecture, projecte a càrrec 
d’Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua que es pot veure a CaixaForum Barcelona 
durant tot l’estiu. La primera mostra tracta sobre els límits del llenguatge; la 
segona, sobre l’art com a provocació i revulsiu, i la tercera, sobre les relacions 
entre art i arquitectura i la possibilitat de buscar formes de construcció social 
alternatives. 
 
Una reflexió sobre l’arquitectura, l’ocupació de l’espai, la realitat i la 
utopia  

  
alt-architecture es planteja com un repertori d’eines crítiques per repensar el 
que s’ha construït, dins del context actual de revisió de les maneres d’edificar i 
habitar que van emergir amb l’esclat de la bombolla immobiliària, ja fa gairebé 
una dècada. Es tracta d’un qüestionament impulsat per respostes col·lectives 
que impugnen els models dominants d’accés a l’habitatge i als recursos urbans 
comuns.  
 
Són propostes que s’alimenten d’experiències prèvies, fonamentalment de 
l’urbanisme radical dels anys seixanta i setanta del segle passat, un moment en 
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què es van assajar col·laboracions entre art i arquitectura que van transgredir i 
desdibuixar els límits de totes dues disciplines. Són obres que qüestionen el 
concepte tradicional d’espai i li atorguen noves formes i significats, al mateix 
temps que reactiven i evidencien el caràcter polític de l’arquitectura. 
 
L’exposició s’articula al voltant del diàleg entre dues estratègies artístiques 
diferenciades però no excloents: d’una banda, repensar l’arquitectura des de la 
seva representació —la maqueta, la reproducció a escala, l’abstracció dels 
seus elements mínims—, i, de l’altra, reinterpretar el fet arquitectònic des de 
l’acció directa sobre la realitat construïda.  
 
Dins la primera d’aquestes dues formes en què l’art s’acosta a l’arquitectura es 
troben les fotografies de Michel Le Belhomme, desplegades tant dins la sala 
com a diferents murs de la ciutat, que incideixen en la dualitat entre la realitat 
arquitectònica i la seva representació. Igualment, Zona de obras, de Fod, 
creada a partir de materials recuperats, suggereix nous espais habitacionals, 
de manera que esdevé una metàfora de la possibilitat autoconstructiva. 
 
Daniel Chust Peters, a Cielo mío, reprodueix el seu taller convertint-lo en una 
joguina amb valor d’ús directe. Carlos Bunga continua amb el joc de l’escala 
reduïda i enregistra en vídeo la seva manipulació de petites construccions 
precàries, en un qüestionament de la rigidesa de l’arquitectura convencional. 
Unbuilt. After Conjunto habitacional em Scalaheen, Tipperary, Irlanda, 2005. 
Atelier Soma, Portugal, de Fernanda Fragateiro, és una abstracció de models 
arquitectònics mai construïts que suggereix la necessitat de repensar 
constantment nous models de relació amb l’hàbitat. D’altra banda, Daniel 
Buren, a Cabane (Les Parallèles), reinterpreta el concepte de cabana a partir 
d’una construcció a escala 1:1. 
 
Com a nexe entre tots dos conjunts de pràctiques, Untitled (Resin Corridor), de 
Rachel Whiteread —un buidatge amb resina del passadís d’una casa 
victoriana—, és tant l’empremta d’una acció directa sobre l’arquitectura com 
una absència que esdevé objecte, en una al·lusió a la memòria i a la seva 
qualitat sensible i afectiva. 
 
Dins la segona d’aquestes dues formes que articulen l’exposició es troben 
peces com Anarchitekton, de Jordi Colomer, en la qual, mitjançant una 
instal·lació composta per quatre projeccions, es desenvolupa una crítica sobre 
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diverses icones de l’arquitectura moderna. El vídeo Splitting mostra com 
Gordon Matta-Clark divideix per la meitat una casa, un gest radical que revela 
l’interior de l’habitatge suburbà nord-americà. Lara Almarcegui, a Un café al 
aire libre para los hortelanos. Asociación de huertas Van Houten, Weesp, 
Ámsterdam, verano 2003, mostra com es pot dur a terme una intervenció 
arquitectònica mínima generada des de les necessitats d’un col·lectiu d’usuaris.  
 
Les fotografies de Cao Guimarães, Gambiarras, recullen petits gestos 
espontanis que aporten solucions alternatives a problemes quotidians. 
Finalment, Sin título (The Adversary), de Pello Irazu, enllaça de nou amb la 
idea de representació, a partir d’una mena de desconstrucció de la paret d’una 
casa a escala gairebé real. Obres que, en definitiva, conviden a qüestionar la 
realitat arquitectònica, des de la seva construcció simbòlica fins a la seva 
experiència quotidiana. 
 
Érika Goyarrola 

Bilbao, 1984 
 
És doctora en Humanitats, màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i 
Pensament per la Universitat Pompeu Fabra, i llicenciada en Història de l’Art 
per la Universitat Complutense de Madrid. Les seves línies de recerca se 
centren en l’autoreferencialitat en la fotografia contemporània i la confluència 
entre l’art i l’arquitectura. 
 
Ha comissariat «De la forme à l’émotion» a CENTQUATRE-PARIS (2016), el 
cicle d’exposicions «1 + 1 = 12. Encuentros de Fotografía Contemporánea» a 
l’Institut Français de Madrid (2014) juntament amb Nicolás Combarro, «Ideas 
construidas» a la galeria Vilaseco de la Corunya (2015), i «Apuntes 
constructivos» a la galeria Mad is Mad de Madrid (2015), juntament amb Xurxo 
Ínsua. 
 
Actualment treballa com a comissària independent i professora a diverses 
escoles de fotografia, i també col·labora en revistes especialitzades com ara 
Contratiempo o la publicació setmanal Ahora. Així mateix, ha participat en 
diversos congressos i seminaris sobre història de l’art i ha treballat amb l’estudi 
d’arquitectura Carlos Arroyo (2010-2011) i l’agència Contact Press Images New 
York (2008). 
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Xurxo Ínsua 

Vilalba, 1978 
 
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Vigo, s’ha dedicat 
professionalment al disseny (premi Laus de Comunicació Gràfica 2005 amb 
Sebastián Alós). 
 
Després de cursar el màster en Recerca Etnogràfica, Teoria Antropològica i 
Relacions Interculturals (Universitat Autònoma de Barcelona) i d’haver obtingut 
la suficiència investigadora (Belles Arts, Universitat de Barcelona), del 2007 al 
2015 va treballar al Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny 
Contemporanis de la UB.  
 
Ha presentat comunicacions en diferents congressos nacionals i internacionals, 
i ha comissariat «Apuntes constructivos» (galeria Mad is Mad, Madrid, 2015) i 
«Ideas construidas» (galeria Vilaseco, la Corunya, 2015), totes dues juntament 
amb Érika Goyarrola. 
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OBRES I ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ 
 

Lara Almarcegui 
Un café al aire libre para los hortelanos. Asociación de huertas Van Houten, 
Weesp, Ámsterdam, verano 2003 
[Un cafè a l’aire lliure per als hortolans. Associació d’hortes Van Houten, 
Weesp, Amsterdam, estiu 2003] 
2003 
Projecció de diapositives en color 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Carlos Bunga 
Shadow [Ombra] 
2002 
Vídeo monocanal, color, sense so, projecció contínua 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Col·lecció Fundación Repsol 
 
Carlos Bunga 
Construction [Construcció] 
2002 
Vídeo monocanal, color, so, projecció contínua 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Col·lecció Fundación Repsol 
 
Carlos Bunga 
Cut [Tall] 
2002 
Vídeo monocanal, color, so, projecció contínua 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Col·lecció Fundación Repsol 
 
Carlos Bunga 
Sense títol 
2002 
Vídeo monocanal, color, so, projecció contínua 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Col·lecció Fundación Repsol 
 
Daniel Buren 
Cabane (Les Parallèles) [Cabana (Les paral·leles)] 
2003 
Estructura d’alumini, policarbonat transparent i planxes de PVC 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Daniel Chust Peters 
Cielo mío 
1996 
4 unitats. Fusta pintada i envernissada 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
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Jordi Colomer 
Anarchitekton (Barcelona, Bucarest, Brasília, Osaka) 
2002-2004 
Vídeo, color, sense so, projecció contínua, pantalles, cadires i moqueta 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 

 
Fod 
Zona de obras [Zona d’obres] 
2014 
Estructura de ferro galvanitzat, fusta, xapa ondulada, mirall, acrílic i vernís 
Gentilesa de l’artista 

 
Fernanda Fragateiro 
Unbuilt. After Conjunto habitacional em Scalaheen, Tipperary, Irlanda, 2005. 
Atelier Soma, Portugal  
[No construït. A partir de Conjunt residencial a Scalaheen, Tipperary, 
Irlanda, 2005. Atelier Soma, Portugal] 
2010 
Contraplacat de fusta de pollancre  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Cao Guimarães 
Gambiarras 17 [Improvisacions 17] 
2005 
Fotografia en color  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Cao Guimarães 
Gambiarras 29 [Improvisacions 29] 
2005 
Fotografia en color 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Cao Guimarães 
Gambiarras 28 [Improvisacions 28] 
2005 
Fotografia en color 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 
Cao Guimarães 
Gambiarras 03 [Improvisacions 03] 
2005 
Fotografia en color 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
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Pello Irazu 
Sin título (The Adversary) [Sense títol (The Adversary)] 
1994 
Fusta, pintura i cinta adhesiva  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Michel Le Belhomme 
The Blind Beast [La fera cega] 
2009-2013 
Fotografies en color impreses en plexiglàs, paper Blueback i Hahnemühle 
Gentilesa de Galerie Binôme, París 

 
Gordon Matta-Clark 
Splitting [Partició] 
1974 
Pel·lícula Super 8 mm transferida a vídeo, b/n i color, sense so, 11 min 05 s 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
 
Rachel Whiteread 
Untitled (Resin Corridor) [Sense títol (Passadís de resina)] 
1995 
Resina semitransparent i base de plexiglàs 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 
 
ZONA DE OBRAS 
Diumenge 26 de juny | 17 h 
Muntatge obert amb l’artista Fod i els comissaris de l’exposició, Érika Goyarrola i 
Xurxo Ínsua 
 
Activitat oberta. Places limitades 
VISITA A CÀRREC DELS COMISSARIS 
Dimarts 28 de juny | 19 h 
Recorregut per l’exposició amb Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua 
Activitat oberta. Reserva de places trucant al tel. 934 005 038. 
 
URBANI(S)TES 
Dimecres 29 de juny i 6, 13, 20 i 27 de juliol (Nits d’Estiu) | 19 h 
Recorreguts pels voltants de CaixaForum posant en valor l’experiència dels qui els 
habiten 
A càrrec de Col·lectiu Punt 6. Preu: 4 €. 
 
LA CASA SENSE GÈNERE 
Divendres 1, 15 i 22 de juliol | 16.30 h 
Un taller per explorar com influeixen els rols de gènere en la configuració de l’habitatge 
A càrrec de Col·lectiu Punt 6. Preu: 4 €. 
 
VISITA COMENTADA 
ACTIVITATS EDUCATIVES D’ESTIU 
Reserva de places a través del tel. 931 847 142 o del correu electrònic 
rcaixaforumbcn@magmacultura.net. Preu per grup: 18 €. 
 
VISITA COMENTADA PER A GRUPS DE PERSONES AMB DIFICULTATS 
VISUALS 
Grups d’un mínim de 10 persones. És necessari inscriure-s’hi prèviament, a través del 
tel. 931 847 142. 
 
VISITA EN LLENGUA DE SIGNES (LS) I VISITA ADAPTADA A LA COMUNICACIÓ 
ORAL 
Grups d’un mínim de 10 persones. És necessari inscriure-s’hi prèviament, a través del 
correu electrònic rcaixaforumbcn@magmacultura.net.  
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Del 29 de juny al 25 de setembre de 2016 

 
 

 
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 diumenge, de 10 a 20 h 

 

 
 

 
 
 

Exposicions: 4 € (el preu inclou 
l’accés a totes les exposicions) 
 

— Menors fins a 16 anys: entrada lliure 
— Clients ”la Caixa”: entrada gratuïta 
 

Venda d’entrades: 

CaixaForum.com/agenda  
Entrades també disponibles a 

CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Comisart  


