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ANNEX 
Textos de sala de l’exposició Mira’m! Retrats i altres ficcions a la 
Col·lecció ”la Caixa” 

 
 
Marlene Dumas 

(Ciutat del Cap, Sud-àfrica, 1953) 

El profeta 

2004  

Oli sobre tela 

 

  

 
Aquesta artista practica un realisme directe i honest, i alhora provocador i pertorbador. Amb les 

pintures i els dibuixos, veritables estudis sociològics, fa una anàlisi profunda de la condició 

humana. Els protagonistes del seu traç sensible, que expressa les ferides de la nostra societat 

contemporània, són sovint víctimes de la marginació, el racisme i la violència. Una composició 

equilibrada confereix dignitat al personatge retratat, que obre la seva jaqueta per presentar-se 

orgullosament al públic. L’artista es va inspirar en una fotografia de premsa que mostrava el 

pacient d’un hospital psiquiàtric de Bagdad durant el conflicte de l’Iraq. Amb aquest títol 

suggeridor, Dumas converteix la trista figura en una presència mística, i el seu gest, potser 

d’impotència, en un de profètic. 

 

Gerhard Richter  

(Dresden, Alemanya, 1932) 

I.G. (790-3) 

1993 

Oli sobre tela 

 

 

 

Aparença i semblança són els conceptes que fonamenten la pintura de Gerhard Richter. «Tot el 

que existeix, aparenta i ens és visible perquè ho percebem gràcies a la llum reflectida de 

l’aparença. No és visible res més», afirma l’artista. Els seus retrats sorgeixen així de la 

comprensió que tota semblança és aparença i, com aquest que mostra l’esquena nua de la 

seva segona dona, Isa Genzken, es caracteritzen per un estil distanciat i desenfocat, allunyat 

del traç expressionista, però sorprenentment poètic. No estan fets del natural, sinó que el seu 

punt de partida és la fotografia, i això és significatiu perquè substitueix la realitat per l’aparença 

de la imatge fotogràfica. Però Richter, que coneix en profunditat la naturalesa del pictòric, 

converteix aquesta aparença en semblança pictòrica i li atorga més ambigüitat i possibilitat 

metafòrica. 
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Cindy Sherman 

(Glen Ridge, Nova Jersey, Estats Units, 1954) 

Sense títol núm. 102  

1981 

Fotografia en color 

 

 

 

El treball fotogràfic de Cindy Sherman ha marcat un punt d’inflexió, des de la segona meitat de 

dècada dels setanta, en el desenvolupament de les teories postmodernes sobre la 

representació i en les pràctiques artístiques sorgides del debat feminista. Des dels seus primers 

autoretrats en què l’artista escenificava personatges femenins estereotipats de la indústria del 

cinema de Hollywood, Sherman posa l’accent en els conceptes d’identitat de gènere i realisme 

fotogràfic per subratllar el caràcter fictici de tots dos. Al principi de la dècada dels vuitanta, va 

ampliar les dimensions de les fotografies, va començar a utilitzar el color i va donar més 

complexitat als seus autoretrats escenificats, com en aquesta obra de la sèrie «Centelleigs i 

reflexos», en què l’artista treballa l’escenografia i la il·luminació per reproduir la ficció de la 

fotografia d’estudi.  

 

Bruce Nauman 

(Fort Wayne, Indiana, Estats Units, 1941) 
Bon noi mal noi  

1985 

Videoinstal·lació: 2 monitors, color, so, 

17 min 7 s i 15 min 20 s en bucle continu 

 

 

Aquests vídeos interpel·len directament l’espectador perquè les afirmacions del personatge que 

apareix en cada monitor es transformen en interrogants existencials per als qui les senten. La 

dona de raça blanca i l’home de raça negra repeteixen les mateixes cent frases, totes 

conjugant verbs: «Jo sóc un bon noi, tu ets un bon noi, nosaltres som bons nois. Això és bo/ jo 

sóc una bona noia…». Les accions a les quals fan al·lusió són comunes a tota persona: ser 

bondadós o dolent, estar viu, tenir relacions sexuals, estimar, avorrir-se, odiar, beure, menjar, 

defecar, orinar, dormir, pagar i morir. Tots dos inicien la seqüència en un to neutre, però les 

veus van perdent la sincronia inicial i la serenitat es transforma en animositat, angoixa i enuig. 

L’agressivitat entra en escena, i home i dona sembla que ens llancin un sens fi d’acusacions. 

No parlen de valors, sinó de convencions socials, com ara ser bo o dolent, en una posada en 

escena en què afloren les divisions racials i sexuals que prevalen en la nostra societat. La frase 

final és un sentiment comú a tots: «Jo no vull morir. Tu no vols morir. Nosaltres no volem morir. 

La por a la mort». 



3 
 

Runa Islam 

(Dacca, Bangla Desh, 1970) 
Assalt  

2008 

Pel·lícula de 16 mm, color, sense so 

 

 

 

Runa Islam explora la història del cinema experimental i se centra en l’examen de les propietats 

materials i tècniques de la imatge fílmica. L’artista manipula la llum, el color i el temps de les 

imatges, deixa els projectors sempre visibles com un element més de la materialitat del cinema 

i prescindeix de les estructures narratives; i tot ho fa per anul·lar la il·lusió fílmica i analitzar la 

ficció des dels processos formals de creació i projecció d’una pel·lícula. Assalt és un retrat 

pràcticament estàtic d’un home el rostre del qual és sotmès violentament a una successió de 

llums de colors i que, a mesura que avança la pel·lícula, troba més insuportable el poder 

enlluernador del focus. L’artista estudia l’efecte de la llum de la gamma de colors CMYK (el 

model de la quadricromia: cian, magenta, groc i negre) i RGB (la composició del color en 

termes de la intensitat dels colors primaris de la llum) com si fos un prisma a través del qual es 

poden produir noves caracteritzacions dramàtiques de l’objecte filmat. 

 

Juan Navarro Baldeweg  

(Santander, Espanya, 1939) 
Cap, negre i plata 

1983 

Pigments i làtex sobre tela 

 

 

 

Aquesta obra de Navarro Baldeweg —arquitecte, pintor i escultor— s’emmarca en la sèrie 

«Figures», un conjunt de pintures que es distingeixen perquè configuren màscares més que 

caps pròpiament dits. Com les ha descrit el poeta Ángel González, relacionant-les amb la 

intenció del pintor, són «màscares de l’invisible, ja que les màscares no solament serveixen per 

amagar-nos dels altres i fer-nos invisibles als seus ulls, sinó que serveixen, a més a més, 

perquè l’invisible es deixi veure. Sembla que constitueixen el límit mateix entre l’invisible i el 

visible, o en són almenys la representació més plausible, freqüent i notòria.» 
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Esther Ferrer 

(Sant Sebastià, Espanya, 1937) 

El llibre dels caps.  

Autoretrat en el temps (versió 2004)  

1981-2004 

Instal·lació de fotografies en blanc i negre,  

gelatinobromur  

 

L’autoretrat és una pràctica central en tota l’obra d’Esther Ferrer. I, en la seva formalització, hi 

té una gran importància el treball fotogràfic, del qual forma part aquesta versió del 2004 d’El 

llibre dels caps, una versió més de la sèrie «Autoretrat en el temps». Es compon d’una suite de 

25 fotografies que va iniciar el 1981 amb el seu autoretrat com a element de mesura del temps. 

Totes les fotografies estan fetes des d’un punt de vista idèntic, amb la mateixa llum i en la 

mateixa posició. Cadascuna la divideix en dues i combina aquestes dues meitats de la cara 

amb les dels anys anteriors mostrant l’acció del pas del temps al seu rostre. El resultat és el 

d’un sol autoretrat que simultàniament es repeteix i evoluciona al llarg dels anys, sense que el 

retrat canviï substancialment. 

 

Rineke Dijkstra 

(Sittard, Països Baixos, 1959) 

Vondelpark, Amsterdam, 12 de maig, 2006  

2006 

Impressió cromogènica en color 

 

 

 

 

Aquesta fotografia pertany a la sèrie «Park Portraits» composta de retrats d’infants i 

adolescents en parcs de diferents ciutats. En aquesta imatge la posa de l’adolescent és 

relaxada i la composició està perfectament equilibrada. Tot i així, la representació d’aquesta 

harmonia desperta una certa inquietud. La simplicitat és enganyosa, perquè en realitat no hi ha 

gens de naturalitat, sinó pur artifici. El jove està tancat en una composició i un enquadrament 

molt meditats. És un retrat pretesament clàssic, que recull la tradició de la pintura de paisatge 

per crear un context al model. Fins i tot la intensitat de la mirada que dirigeix a l’espectador i 

que sembla reclamar que el mirem, evoca aquells ulls dels quadres flamencs que segueixen 

l’espectador. 
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Jean-Michel Basquiat 

(Nova York, Estats Units, 1960-1988) 

Bèstia  

1983 

Acrílic sobre tela 

 

 

 

Des que el 1997 va començar a dibuixar grafits amb missatges satírics als carrers de Nova 

York fins a la seva mort prematura el 1988, Jean-Michel Basquiat va dur a terme una intensa 

producció artística que coincideix amb el neoexpressionisme pictòric dels anys vuitanta. Com 

en totes les seves pintures, rere els traços esquemàtics d’aquesta mena de màscara negra hi 

ha múltiples referències artístiques, literàries, de la cultura popular i de la tradició caribenya. La 

cara negra que sembla descobrir-se darrere un fons opac podria ser el seu autoretrat, i crida 

l’atenció que l’artista l’anomeni «bèstia». Potser Basquiat s’interessava per explorar la tradició 

africana de les màscares, però introdueix inevitablement una reflexió crítica sobre la imatge 

associada a l’home negre en la nostra societat. 

 

Rosemarie Trockel 

(Schwerte, Alemanya, 1952) 

Sense títol 

1985-1988 

Teixit de llana 

 

 

 

Rosemarie Trockel pertany a una generació d’artistes que des dels anys vuitanta han 

qüestionat les imatges, els signes i els missatges consensuats per la cultura i la tradició. En 

aquesta obra posa de manifest el poder del llenguatge simbòlic de la publicitat, fent evident que 

els significats que projecta són convencions que manipulen la consciència de la societat. La 

seva estratègia és la ironia per desmuntar el signe. En aquesta pintura teixida (dissenyada per 

ordinador i produïda a màquina) reprodueix dos logotips amb una estructura seriada fins a 

convertir-los en motius decoratius. L’obra és un veritable retrat dels estereotips sexuals i socials 

de la dona amb el qual l’artista ens recorda que, en la societat actual, la dona segueix 

condicionada per la tirania del consum de la imatge i que el seu rol social encara està sostingut 

per principis atàvics (objecte de desig, sotmesa a cànons de bellesa, lligada a la feina 

domèstica i manual).  
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Günther Förg  

(Füssen, Alemanya, 1952 - Friburg de Brisgòvia, Alemanya, 2013) 

Eva 

1983 

Fotografia en color 

 

 

 

A partir del 1982, aquest artista alemany va augmentar l’escala de les seves fotografies, 

incloent-hi els retrats, que majoritàriament són primers plans d’amigues i conegudes. Més que 

en la identificació d’una persona concreta, el seu interès resideix en la confrontació física amb 

la fotografia que, per la seva mida, adquireix una dimensió arquitectònica i al mateix temps una 

impressió tàctil. Els seus retrats també busquen escenificar una emoció i posar de manifest la 

tensió estranya que hi ha entre la intimitat del moment i la seva presentació en l’espai públic. 

Eva és la imatge d’un sentiment que atrapa immediatament la mirada de l’espectador. 

 

Christian Boltanski 

(París, França, 1944) 

Arxius de l’any 1987 del diari El Caso 

1989 

300 fotografies en blanc i negre i 16 llums 

 

 

  

La instal·lació està composta de centenars de retrats i escenaris de crims procedents dels 

arxius de l’any 1987 del desaparegut setmanari El Caso, diari especialitzat en notícies de 

successos publicat entre 1952 i 1997. Boltanski va refotografiar i ampliar les imatges fins que 

gairebé perdien definició i les va instal·lar en tots els murs amb la il·luminació tènue d’uns petits 

llums. Boltanski enfronta l’espectador amb aquesta massa anònima i inquietant, en què víctima 

i botxí deixen de ser subjectes antagònics per convertir-se en individus comuns amb un passat 

que desconeixem. Al llarg de la seva prolífera carrera, Christian Boltanski ha concebut la 

fotografia documental com una empremta històrica que li permet fer rastreigs «arqueològics» 

tant de la memòria personal com de la social. 
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Carlos Pazos 

(Barcelona, Espanya, 1949) 

Voy a hacer de mí una estrella  

1975 

Fotografia a les sales de plata 

Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 
 
 

 

La tardor del 1975, juntament amb el fotògraf Albert Cruells i la maquilladora M. J. Carandini, 

Carlos Pazos va fer una sèrie de 21 retrats en blanc i negre, en la qual simulava les estratègies 

dels estudis cinematogràfics de Hollywood per promocionar les seves estrelles. Interessat per 

aquesta estètica, Pazos va iniciar una col·lecció de treballs —fotografies, objectes, souvenirs, 

instal·lacions i performances— que van anar construint una personalitat i una narració fictícies. 

Aquest nou projecte mantenia un distanciament entre l’artista i el seu personatge, i tractava des 

d’una perspectiva crítica la problemàtica de la imatge i el seu valor en la societat. La 

manipulació de la pròpia imatge com a obra, creant un personatge, es relaciona amb les 

actituds heretades de Dalí i properes a Andy Warhol i Joseph Beuys, en l’obra dels quals 

l’assumpció del mite s’associa a una transmutació narcisista en el procés de conquesta d’una 

realitat hostil. 

 

Carrie Mae Weems 

(Portland, Estats Units, 1953) 

Missing Link from The Louisiana Project; 46 * 

2003 

Fotografia blanc i negre, impressió digital  

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

Junta de Andalucía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Missing Link: Chicken, 
2003 

Missing Link: Justice, 2003 

 

Missing Link: Despair, 2003 

 

Missing Link: Liberty, 2003 

 
Missing Link: Happiness, 2003 
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L’artista examina les desfilades tradicionals de màscares del Mardi Gras de Nova Orleans, 

organitzades per legitimar la supremacia de l’home blanc de classe alta durant la reconstrucció 

de l’estat de Louisiana després de la guerra civil. El 1873 el títol del tema de la desfilada era La 

baula perduda a l’Origen de les espècies de Darwin, i es van dissenyar disfresses de caire 

racista, com la de goril·la, en resposta a les esmenes de llei que permetien votar als 

afroamericans. Weems aborda aquest racisme en autoretrats que titula La baula perduda, a 

cadascuna de les quals afegeix una denominació. A Desesperació amaga la seva identitat de 

dona afroamericana rere la màscara del goril·la i un esmòquing negre. La fotografia no tan sols 

al·ludeix a la desesperant discriminació racial del Mardi Gras, sinó també a la subjugació de la 

dona negra. Weems completa la sèrie disfressada d’altres eloqüents animals. 

 

Geneviève Cadieux 

Montreal, Canadà, 1955 

Escolta’m amb els teus ulls 

1989 

Fotografies Cibachrome en blanc i negre 

i color sobre fusta 

 

 

Geneviève Cadieux utilitza el suport fotogràfic de grans dimensions com a dispositiu per donar 

forma a una poderosa mirada de dona, que reflexiona sobre la iconografia del cos, que 

s’interroga sobre la identitat i sobre les dificultats de comunicació. En aquest tríptic fotogràfic 

tan expressiu i sensual, l’artista retrata la seva germana, l’actriu Anne-Marie Cadieux, 

interpretant estats emocionals que podrien ser de dolor o de plaer. La imatge en blanc i negre 

està extreta d’una pel·lícula del 1982; el retrat en color, captat en dos moments superposats, es 

va fer alguns anys més tard; i el primer pla dels llavis entreoberts sembla que remet a la 

paraula silenciada a què es refereix el títol de l’obra. Escolta’m amb els teus ulls pertany a un 

poema de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, una monja del segle XVII que va ser 

silenciada per l’Església perquè reivindicava el dret de les dones a interpretar la bíblia.  

 

Cindy Sherman 

(Glen Ridge, Nova Jersey, Estats Units, 1954) 

Sense títol núm. 228 

1990 

Fotografia en color  

 

 

 

Els autoretrats escenificats en els quals Sherman assumeix diferents rols femenins exploren els 

conceptes d’identitat i gènere en relació amb les convencions de la nostra cultura. El grotesc i 
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l’excés de teatralitat han impregnat gran part de la seva feina, i va ser en els seus «History 

Portraits» on aquests aspectes es van començar a fer evidents. En aquestes fotografies, 

Sherman reconstrueix retrats inspirats en la pintura de Caravaggio, Rafael, Ingres i Fragonard. 

La majoria són d’aristòcrates, cortesanes, marededeus amb infants o dones bíbliques, com 

aquesta Judit que recorda les representades en el Renaixement i per a la qual es va vestir de 

seda, tot i que parodiant la mascarada amb la careta d’Holofernes i altres pròtesis. 

 

Ana Laura Aláez 

(Bilbao, Espanya, 1964) 

Dones damunt de sabates de plataforma 

1992 

Sis perruques dissenyades per l’artista i  

sis parells de sabates dels anys setanta 

 

 

 

Els rituals de l’aparença, l’estètica de l’artifici i la reflexió sobre el gènere formen part del 

transfons conceptual d’aquesta artista que, amb una estètica vintage, convida a analitzar la 

imatge de la feminitat entesa com a construcció cultural basada en convencions arbitràries i 

sovint imposades. En aquesta obra, Aláez redueix les dones protagonistes del títol a una 

invisibilitat de la qual només sobresurten les sabates i unes perruques elaborades 

artesanalment, que manifesten la seva dimensió de màscara imposada. 

 

Sharon Lockhart 

(Norwood, Massachusetts, Estats Units, 1964) 

Instal·lació de la pausa per dinar.  

Duane Hanson: escultures de la vida,  

14 de desembre de 2002 - 23 de febrer de 2003.  

Scottish National Gallery of Modern Art 

2003 

Quatre impressions cromogèniques 

 

El treball d’aquesta artista gira a l’entorn de la capacitat de la fotografia i el cinema d’alterar la 

nostra percepció de la realitat quotidiana. La instal·lació està composta de quatre fotografies 

que mostren quatre punts de vista diferents de l’escultura hiperrealista de l’artista Duane 

Hanson titulada Lunch Break (1989), que representa un grup de treballadors de la construcció 

durant el descans per dinar. Però una mirada atenta descobreix que dos d’ells són afegits reals, 

dues persones de carn i os. En realitat aquests dos personatges són operaris de museu que 

estan instal·lant el grup escultòric. L’artista els converteix en «escultures vivents» a l’escena 
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hiperrealista de Hanson, creant una situació en la qual la vida imita l’art imitant la vida, un pas 

de rosca que posa a prova la percepció de l’espectador.  

 

Janine Antoni 

(Freeport, Bahames, 1964) 

Llepar i ensabonar 

1993 

Sabó i xocolata 

 

 

 

Als anys noranta, Janine Antoni va centrar la seva obra en l’exploració de la construcció de la 

identitat. Va fer aquestes escultures a partir d’un motlle exacte del seu propi bust imitant l’estil 

de l’escultura clàssica. La qualitat més sorprenent que presenten és que estan fetes amb 

xocolata i sabó, dos materials virtualment consumibles amb els quals assumeix la pròpia 

vulnerabilitat i la fugacitat de l’existència. Efectivament, una vegada fets els busts, Antoni va 

llepar la xocolata i es va rentar amb el sabó del seu autoretrat. El rastre d’aquestes accions va 

produir una desfiguració en la fisonomia dels busts, ja que en va esborrar de forma parcial els 

trets. D’aquesta manera, l’artista suprimeix la seva pròpia imatge i transforma l’impuls narcisista 

d’autoretratar-se en una mena de catarsi respecte d’ella mateixa. 

 

Sue Williams 

(Chicago Heights, Illinois, Estats Units, 1954) 

Aïllades i allargades sobre verd 

1996 

Oli i acrílic sobre tela 

 

 

 

Als anys vuitanta la pintura de Sue Williams es caracteritzava per la radicalitat feminista amb 

què expressava l’explotació de la dona tractada com a simple objecte sexual. Si en aquella 

època el seu llenguatge s’acostava al còmic, amb figures tosques i un to sarcàstic i càustic, als 

noranta es va estilitzar fins a arribar a fondre les seves figures en traços abstractes. Aquesta 

obra pertany a un estadi intermedi en el qual l’artista expressava els temes més durs i àcids de 

la seva producció inicial amb dibuixos sobre un fons monocrom. Les figures femenines es 

dibuixen amb cossos distorsionats, membres dislocats, postures impossibles i gestos retorçats  

i, en certa manera, caricaturescs. El conjunt esdevé una escena caòtica en la qual la sexualitat 

apareix amb tons luxuriosos i alhora tràgics i humiliants. 
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Stefan Hablützel  

(Berna, Suïssa, 1964) 

1962-1929 

(1995-1996) 

Polièster i oli 

 

 

Les dues figures que componen aquesta obra són els retrats del pare i del avi de l’artista quan 

tots dos tenien l’edat de trenta-un anys, un el 1962 i l’altre el 1929. En fer coincidir virtualment 

aquestes dates Hablützel juxtaposa dues realitats la presència simultània de les quals és 

impossible, de manera que ens planteja qüestions entre el que és irreal, el que és versemblant i 

el grau de ficció que sempre conté tota imatge realista. La inquietud que provoquen aquestes 

figures està determinada per la seva presència física real, incontestable i, al mateix temps, per 

la consciència de la seva artificialitat. 

 

Ana Laura Aláez 

Bilbao, España, 1964 

Yenny 

1995 

Fujichrome Deluxe sobre cartró ploma plastificat 

 

 

 

El glamur i les poses seductores amb què l’artista va retratar les seves amistats reflecteixen el 

seu interès per les imatges estereotipades que projecta la moda, la publicitat i el cinema. Amb 

Yenny posa de manifest l’artifici de la representació i les convencions que donen forma a la 

identitat de la dona. La model agenollada ofereix un objecte fet amb ganxet per la mateixa 

artista, Pell de taronja (1994), sobre una safata. El cos de la fruita no existeix, només en queda 

la funda, el seu signe extern. Com en la seva altra obra en aquesta exposició, Dones damunt 

sabates de plataforma, Aláez utilitza aquesta metàfora per assenyalar que l’aspecte extern, les 

nostres màscares, són les que donen forma a la nostra identitat. 
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Martin Kippenberger 

(Dortmund, Alemanya, 1953 - Viena, Àustria, 1997) 

Estima’m i abandona’m i deixa’m estar sol 

1989 

Fusta, filferro, paper pintat Gober, paper maixé i mirall 

 

 

 

Aquesta obra consta d’una estructura de fusta amb una forma que s’assembla a la d’un bloc de 

notes d’espiral en posició vertical. El paper que la recobreix, on apareixen els dibuixos seriats 

d’un home blanc adormit i un home negre penjat, és de l’artista nord-americà Robert Gober. No 

és l’únic element que Kippenberger agafa en préstec d’un autor; també el títol, tot i que 

lleugerament modificat, és d’una cançó dels anys vint popularitzada per Billie Holiday. L’artista 

afegeix a l’obra un collage de significats i paradoxes visuals que sorgeixen de la unió d’objectes 

tan dispars com els corrons de cuina i el cérvol cap per avall que pengen a tots dos costats de 

l’estructura. Encara que se’n poden fer moltes interpretacions, s’hi intueix una certa reflexió 

crítica sobre els conflictes derivats de les convencions de gènere, com també la violència 

implícita en les categories d’identitat ètnica establertes per l’ordre social. 

 

Georg Baselitz 

(Deutschbaselitz, Alemanya, 1938)  

Mare negra amb infant negre 

1985 

Oli sobre tela 

 

 

 

A finals dels anys seixanta aquest artista alemany va iniciar el mètode pictòric pel qual és més 

conegut, la inversió de la imatge, un estil compositiu certament provocatiu que infringia els 

principis convencionals de l’estructura del quadre, però que l’alliberava de les condicions de la 

representació. El retrat és un dels gèneres recurrents en la seva producció, tot i que el seu 

interès no rau en els trets identitaris sinó en la capacitat expressionista de la pintura. El 1985 

Baselitz va fer una sèrie de pintures basades en el tema de la mare amb infant, de pinzellades  

denses i estructurades amb intenses i àmplies masses de color. En aquesta obra la 

representació de les impressionants figures de raça negra és una referència a l’art africà, del 

qual Baselitz és col·leccionista des del 1976. 
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Pedro Mora 

(Sevilla, Espanya, 1961) 

Amber Smoot,  

1998 

Ceràmica en fred 

 

 

 

Aquesta obra, que duu per títol el nom d’una adolescent novaiorquesa d’origen afrojaponès, 

pertany a una sèrie en què Mora planteja la diversitat racial com a part intrínseca de la identitat 

nord-americana. La resolució tècnica d’aquest retrat obre un ventall de possibles lectures i 

experiències perceptives. D’una banda, les petites tessel·les del mosaic emfasitzen i defineixen 

nítidament tant els tons cromàtics diversos del rostre com els mateixos trets facials de l’individu 

fotografiat i, de l’altra, transformen el retrat i la identitat d’Amber Smoot en una mena de mapa 

genètic. Així, Mora projecta un comentari visual sobre l’aparició d’identitats fragmentades en 

moltes de les grans metròpolis actuals, que ens permet interpretar que l’heterogeneïtat racial 

no és sinònim de desarrelament i d’indefinició, sinó una conseqüència directa del caràcter 

fluctuant de les identitats contemporànies. 

 

Antoni Tàpies 

(Barcelona, Espanya, 1923-2012) 

Maquillatge  

1998 

Tècnica mixta sobre tela 

 

 

 

Un mateix flux introspectiu brolla des dels primers autoretrats de Tàpies als anys quaranta, 

traçats amb llapis amb gest ràpid, fins a aquesta intensa i enigmàtica pintura feta als setanta-

cinc anys. A la dècada dels noranta, Tàpies va recuperar la seva línia més dibuixística i va 

iniciar un període en el qual el pas inexorable del temps i la necessitat d’una mirada interior van 

produir un canvi en la seva obra. Van ressorgir els autoretrats, com a acte de reafirmació de 

l’existència i com a revelació d’un profund coneixement de la realitat i d’ell mateix. El seu 

grafisme va produir en aquesta pintura un rostre que sembla que es dilueix sota la llum del 

fons, però que l’artista reté en primer pla amb el maquillatge de gruixudes pinzellades 

empastades en blanc que li tanca els ulls i li segella la boca. Un artifici, una màscara que 

s’imposa i amaga l’enigma d’aquest rostre.  
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Jorge Galindo 

(Madrid, Espanya, 1965) 

Dissecada. La vida de les bèsties  

1999 

Acrílic sobre llana 

 

 

 

En la seva faceta de pintor, Galindo ha simultaniejat gairebé des de l’inici de la seva activitat 

una abstracció d’arrel expressionista amb l’aplicació dels principis del collage. En aquesta 

pintura feta sobre teixit de llana —«sóc un pintor abstracte que no m’agrada pintar sobre el 

suport en blanc»–, utilitza la tècnica del fotocollage per obtenir el motiu principal del quadre, 

que és el retrat d’un caniche compost amb fragments de cos de dona. Aquesta insòlita 

juxtaposició d’imatges es complementa amb una secreció de raigs de pintura llançats sobre la 

superfície pintada, que converteixen aquesta obra en una de les més provocadores i 

inquietants de l’artista.   

 

Curro González 

(Sevilla, Espanya, 1960) 

El bosc de llet  

1999 

Oli sobre tela 

 

  

 

Com un bosc encantat habitat per éssers extraordinaris que s’amaguen en la frondositat dels 

arbres, aquesta pintura atrapa a qui la contempla amb la màgia de les trobades fortuïtes i el 

desig de la cerca. En l’espessor de l’apagada gamma cromàtica, l’espectador està obligat a 

aguditzar la mirada per descobrir els seus retrats, els de les persones que han nodrit els 

nostres somnis i vigílies de saviesa, poesia i imaginació. 
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Gillian Wearing  

(Birmingham, Regne Unit, 1963) 

Àlbum  

2003-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àlbum reuneix una sèrie de retrats en què l’artista adopta la identitat de diversos membres de 

la seva família més pròxima, i també d’ella mateix com a adolescent. Cadascuna de les 

imatges està basada en fotografies antigues fetes quan els seus parents eren joves, excepte la 

dels avis fotografiats en una edat madura. Per fer aquesta obra, Wearing va col·laborar durant 

més de dos anys amb un equip de tècnics especialitzats no solament en el modelatge de 

màscares i disfresses, sinó també en la reproducció d’estats d’ànim i personalitats. En la 

mirada de cada personatge hi ha els ulls de l’artista, que és on es delata subtilment la identitat 

que amaga la màscara. Àlbum és un retrat social que explora diferents caràcters i històries, 

com també l’empremta genètica i psicològica que deixa una família sobre un individu, en 

aquest cas sobre la mateixa artista: «Hi ha alguna cosa de mi, literalment, en totes; estem 

connectats, però som tots molt diferents», conclou Wearing. 

  

Autoretrat com la meva 
àvia Nancy Gregory, 
2006 

Autoretrat com el meu 
avi George Gregory, 
2006 

Autoretrat com el meu 
oncle Bryan Gregory, 
2003 

Autoretrat com el meu 
pare, Brian Wearing, 
2003 

Autoretrat als 17 anys 
d’edat, 2006 

Autoretrat com la meva 
àvia Jane Wearing, 
2003 

Autoretrat com la meva 
mare, Jean Gregory, 
2003 
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Roni Horn 

(New York, United States, 1955) 

Cabinet of (Camerí de)  

2001-2002 

Instal·lació de 36 fotografies en color 

 

 

 

 

Aquesta magnífica seqüència de 36 imatges crea un expressiu i vibrant paisatge blanc pautat 

pels gestos en vermell de la boca i el nas d’un pallasso. Són fotografies, encara que el 

llenguatge és el dibuix. Horn dibuixa mirant i esperant abans de disparar la seva càmera. El 

resultat són gestos difuminats, vagues, desenfocats que tenen continuïtat en un panorama 

fluctuant, mudable, inestable, que s’arriba a recompondre en un retrat d’emocions ambigües. El 

títol d’aquesta obra evoca la dualitat de la naturalesa humana expressada a la pel·lícula de 

Robert Wiene El gabinet del Dr. Caligari.  

 

Victoria Civera 

(València, Espanya, 1955) 

Ella 

2003 

Tècnica mixta sobre tela 

 

 

 

Victoria Civera aborda la representació de la dona, un dels grans gèneres en la història de la 

pintura, amb la sensibilitat d’una artista contemporània interessada a parlar de la dona d’avui i 

també de pintura. La seva posició no és feminista, sinó que està impregnada de feminitat tant a 

l’hora de donar forma a la seva poètica com davant la vida. Civera juga amb referències al món 

de la moda, les passarel·les i les revistes per crear el retrat d’Ella, en el qual una enigmàtica 

figura femenina sorgeix d’un fons en blanc i negre deutor de l’art òptic (op-art) de la britànica 

Bridget Riley. Com en tota la seva obra, la sensació que es produeix és d’estranyesa, una coa 

que l’artista sempre procura per provocar la imaginació. 
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Óscar Muñoz 

(Popayán, Colòmbia, 1951)  

Re/trat 

2003 

Vídeo DVD, color, sense so, 29 min 15 s 

 

 

 

Amb aquesta obra, Muñoz fa un assaig magnífic sobre l’(auto)retrat. El vídeo projecta una 

imatge en perpètua construcció-dissolució a causa de la infinita repetició d’una mà que dibuixa 

incansable un rostre. La perseverança del traç contrasta amb l’evident impossibilitat d’acabar la 

tasca de fixar el retrat perquè que el mitjà utilitzat (l’aigua) i el suport (una llosa escalfada pel 

sol) esborren la imatge mentre es va dibuixant. La mà insisteix a definir els trets d’identitat, però 

la seva consistència és efímera i inestable. L’artista juga amb les possibilitats temporals que 

ofereix el vídeo en bucle, i la repetició, l’incessant retorn a un mateix punt fa impossible 

determinar un principi i un hipotètic final. Aquesta atemporalitat permet a l’espectador ampliar 

l’instant, perdre’s momentàniament en el present i, d’aquesta manera, intuir la fugacitat de tota 

identitat.   

 

Esther Ferrer 

Sant Sebastià, Espanya, 1937 

Estranyesa, menyspreu, dolor i un llarg etc., 

2013 

Vídeo, color, sense so, 17 min 

 

 

 

A partir de l’autoretrat, Esther Ferrer ha explorat els conceptes de temps, repetició, infinit i 

presència. En aquest vídeo, però, s’ha centrat en el caràcter efímer i mutant de les emocions 

humanes, expressant un llarg repertori d’afectes i estats d’ànim amb el seu propi rostre. 

L’artista se serveix del seu magnífic humor i la seva experiència com a performer per executar 

aquesta compilació de gestos en una única seqüència. Al final de cada gest, la imatge del 

vídeo s’atura per donar pas a l’emoció següent, a un altre «jo». «El ridícul m’encanta… Crec 

que l’humor és una cosa que ens ajuda a anar per la vida. Ser capaç de riure’m de mi mateixa, 

de les meves desgràcies. De fet hi ha dues coses que m’han salvat en moltes situacions: la 

meva feina i l’humor».  


