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La relació que acompanya a la fotografia i la violència des de la perspectiva de 
l’art, a la primera mostra de la tercera edició del cicle Comisart, el programa de 
l’Obra Social ”la Caixa” de suport a comissaris emergents 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analogia entre l’arma de foc i la càmera, entre el tret i el disparament 
fotogràfic, entre el caçador i el caçador d’imatges, és tan antiga com la 
fotografia. A l'exposició H(a)unting Images: anatomia d’un tret, i prenent 
com a punt de partida a Étienne-Jules Marey (1830-1904) –científic francès 
obsedit per les imatges i el temps que va enregistrar les diferents fases del 
moviment d’ocells, cavalls i homes- les comissàries Ada Sbriccoli i Arola 
Valls apleguen vint-i-tres obres de la Col·lecció d’Art Contemporani ”la 
Caixa”, de la Col·lecció MACBA i de la Col·lecció Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía , que examinen la relació entre la caça, la guerra, les 
armes de foc, la violència i la fotografia, des d’una perspectiva àmplia que 
inclou instal·lacions, videoinstal·lacions, fotografies i pintures. El resultat 
és una mirada nova i estimulant sobre un conjunt de peces que es 
presenten juntes per primer cop, a càrrec de Jeff Wall, Harun Farocki, Dara 
Birnbaum, Walid Raad / The Atlas Group, Kristin Oppenheim, Javier 
Peñafiel, Bleda y Rosa, Sophie Ristelhueber, Simeón Saiz Ruiz y Gabriel 
Orozco. La mostra s'inscriu en el programa Comisart de l'Obra Social "la 
Caixa" que, cada dos anys, convida joves amb una formació internacional 
en el camp de l’art a desenvolupar els seus projectes, basats en els fons de 
la Col·lecció”la Caixa” i de la Col·lecció MACBA.  
 

 
H(a)unting Images: anatomia d’un tret. Dates: del 6 d'octubre de 2017 al 7 de gener 
de 2018. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Ada Sbriccoli i 
Arola Valls. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
  

Catàleg en línia accessible a:https://coleccion.caixaforum.com/ca/home 
https://caixaforum.es/ca_ES/barcelona/exposiciones  

@FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Comisart 
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Barcelona, 5 d'octubre de 2017. L’Obra Social ”la Caixa” presenta H(a)unting 
Images: anatomia d’un tret, la primera de les tres exposicions que composaran 
la tercera edició del projecte Comisart. Noves mirades sobre la Col·lecció 
”la Caixa”.  
 

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. 
 
Més de 60 propostes es van presentar a la tercera 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 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.  
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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”.  
 
H(a)unting Images: anatomia d’un tret és la primera de les tres mostres 
consecutives que formen la tercera convocatòria de Comisart. La seguiran els 
projectes d'Ángel Calvo i Alexandra Laudo, que treballaran a partir de la idea 
del cos i de l’ocultació, respectivament. 
 
La invenció anunciada pel científic francès Étienne-Jules Marey el 1882 se 
situava en el marc de les recerques cronofotogràfiques que es van dur a terme 
a la darreria del segle xix. Orientada a analitzar les diferents fases del 
moviment dels cossos, la cronofotografia va ampliar les possibilitats de 
representació de la realitat, i va expandir l’àmbit de la visió més enllà de l’abast 
de l’ull humà. El disseny del fusell fotogràfic va permetre a Marey recuperar per 
a la seva càmera l’adaptabilitat del rifle a la mà de l’home i, així, afinar la 
sincronia entre l’observació i el disparament. Malgrat que el fisiòleg francès en 
defugia les possibles connotacions mortíferes, el nou dispositiu feia paleses les 
potencialitats depredadores del disparament fotogràfic.  
 
Al llarg del desenvolupament del mitjà fotogràfic, la relació entre la càmera i 
l’arma s’ha estès més enllà del paral·lelisme tecnològic, i ha convertit el poder 
obscur de la mirada destructora de la fotografia en un topos recurrent en l’art 
fins als nostres dies. En l’àmbit de la pràctica fotogràfica, va ser Henri Cartier-
Bresson qui va convertir en un autèntic dogma el vincle entre imatge, instant i 
captura. En una entrevista que li van fer el 1998, el fotògraf francès afirmava: 
«Sóc com el caçador a qui apassiona abatre una peça però que mai no se la 
menjaria. A mi em passa el mateix; tan sols m’importa disparar». 
 
La correlació entre l’acte de fotografiar i el de caçar ha nodrit diferents anàlisis 
crítiques, que han evidenciat que la fotografia, de la producció al consum, 
implica sempre un cert grau de violència, que pot transformar cada trobada 
entre càmera, fotògraf i fotografiat en un acte de dominació. En els conflictes 
contemporanis, l’ús d’imatges produïdes a través de les mateixes armes 
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converteix la captació i la difusió d’imatges en una peça clau de l’arsenal bèl·lic, 
i s’actualitza així la vigència del paral·lelisme entre tots dos dispositius.  
 
Les obres que articulen el recorregut de l’exposició analitzen els tres moments 
fundacionals de la caça —el dispositiu, la captura i el rastre— i ens permeten 
expandir la problemàtica oberta per Marey, alhora que comparteixen el creixent 
interès de l’art contemporani cap a noves formes d’abordar i representar el 
conflicte. Com han evolucionat les relacions entre els sistemes de captura de la 
imatge i els dispositius bèl·lics? És possible sotmetre la imatge a una anàlisi 
crítica de la violència que superi la literalitat de l’enregistrament i l’evidència? 
Quines alternatives a l’esfera mediàtica poden plantejar les pràctiques 
artístiques contemporànies pel que fa a la representació del conflicte? El 
plantejament d’aquestes i d’altres preguntes entorn de les implicacions 
discursives del disparament és el punt de partida d’una exposició que vol 
convidar l’espectador a intervenir en l’exercici de la mirada com a estratègia 
predadora. 
  
Ada Sbriccoli 

Llicenciada en Filosofia amb l’especialitat d’Estètica per la Universitat Estatal 
de Milà i màster oficial d’Estudis Avançats en Història de l’Art per la Universitat 
de Barcelona. Com a investigadora associada, ha col·laborat amb el grup Art, 
Globalització, Interculturalitat (AGI) del Departament d’Història de l’Art de la 
Universitat de Barcelona. És cofundadora de CFD Barcelona - Centre de 
Fotografia i Mitjans Documentals. Ha estat comissària de Focus On, un cicle de 
trobades entorn de la fotografia contemporània organitzat en col·laboració amb 
La Virreina Centre de la Imatge. Actualment combina la seva activitat de 
recerca amb la docència, el comissariat i la coordinació de projectes de 
fotografia contemporània.  
 
Arola Valls Bofill  

Llicenciada en Belles Arts amb l’especialitat d’Imatge per la Universitat de 
Barcelona i màster oficial d’Estudis Avançats en Història de l’Art per la mateixa 
universitat. Exerceix de professora en el grau de Comunicació Audiovisual i a la 
Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, com també en centres 
privats de fotografia. És cofundadora de Positivo-directo, un espai dedicat a la 
creació, la recerca i la docència en els àmbits de la fotografia, l’art 
contemporani i els mitjans digitals. Col·labora amb la Fundació ”la Caixa” en el 
disseny de projectes de mediació amb els públics entorn de les exposicions 
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d’art contemporani de CaixaForum. En el seu treball de recerca i comissariat 
s’ha especialitzat en les relacions entre la història de la fotografia i les 
pràctiques artístiques contemporànies. 
 
 
OBRES I ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ 
 
Dara Birnbaum  
Attack Piece [Peça d’atac]  
1975  
Vídeo doble canal, b/n, so, 7 min 45 s  
Dimensions variables  
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA  
 
Bleda y Rosa 
Sèrie «Campos de batalla. Europa» [Camps de batalla. Europa]  
1. Alrededores de Waterloo, 18 de junio de 1815 [Voltants de Waterloo, 18 de juny del 1815]  
2. Campo de Atila, Châlons-en- Champagne, junio del año 451 [Camp d’Àtila, Châlons-en- 
Champagne, juny de l’any 451]  
3. Paso de las Termópilas, verano del año 480 a. C. [Pas de les Termòpiles, estiu de l’any 480 
aC]  
4. Entre Tours y Poitiers, 10 de octubre del 732 [Entre Tours i Poitiers, 10 d’octubre del 732]  
5. Cabo de Trafalgar, 21 de octubre de 1805 [Cap de Trafalgar, 21 d’octubre del 1805]  
6. Austerlitz, 2 de diciembre de 1805 [Austerlitz, 2 de desembre del 1805]  
7. Golfo de Lepanto, 7 de octubre de 1571 [Golf de Lepant, 7 d’octubre del 1571]  
8. Llano de Maratón, septiembre del 490 a. C. [Plana de Marató, setembre del 490 aC]  
9. Valmy, 20 de septiembre de 1792 [Valmy, 20 de setembre del 1792]  
2010-2012  
Fotografies en color 
Impressions de tintes pigmentades sobre paper Hahnemühle Photo Rag® 85 x 150 cm (c/u)  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
 
Harun Farocki  
Eye/Machine I [Ull/Màquina I]  
2001  
Vídeo doble canal, color, so, 25 min  
Dimensions variables  
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA  
 
Kristin Oppenheim  
Hey Joe [Ei, Joe]  
1996  
Instal·lació multimèdia. Focus, altaveus, sistema informàtic i enregistrament sonor, 2 min 15 s  
Dimensions variables  
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA  
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Gabriel Orozco  
Altar de parabrisas con balazo [Altar de parabrisa amb tret de bala]  
2009  
Fotografia en color  
Impressió en Fuji Crystal 30,7 x 46,5 cm  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
 
Javier Peñafiel  
Maltrato [Maltractament]  
1999 Videoprojecció: DVD, color, so, 16 min  
Dimensions variables  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
 
Walid Raad / The Atlas Group  
Missing Lebanese Wars (Notebook Volume 72) [Les desaparegudes guerres libaneses 
(Quadern volum 72)]  
Sèrie «Arxiu Fakhouri»  
1996-2001  
Conjunt de 21 fotografies  
Impressió per injecció de tinta sobre paper 33,2 x 24,2 cm (c/u). Edició / Núm. d’exemplar: 4/7  
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
 
Sophie Ristelhueber  
1. Fait #07 [Fet núm. 07]  
2. Fait #28 [Fet núm. 28]  
3. Fait #43 [Fet núm. 43]  
4. Fait #60 [Fet núm. 60]  
1992  
Fotografies en color amb marc daurat 100 x 126 x 5 cm  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
 
Simeón Saiz Ruiz  
1. Víctimas de matanza en el mercado de Sarajevo, sábado 5 de febrero de 1994 (a partir de 
imagen aparecida en TVE-1) (Sèrie «J’est un je») [Víctimes de matança al mercat de Sarajevo, 
dissabte 5 de febrer del 1994 (a partir d’una imatge apareguda a TVE-1)]  
2008  
Oli sobre lli 243 x 393 cm  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
 
2. Víctima del bombardeo serbio al centro de Sarajevo, el domingo 28 de noviembre de 1993. 
Segunda versión (Sèrie «J’est un je») [Víctima del bombardeig serbi al centre de Sarajevo, 
diumenge 28 de novembre del 1993. Segona versió]  
1996  
Oli sobre tela 126 x 204 cm  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
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3. Víctimas de la matanza en el mercado de Sarajevo, el sábado 5 de febrero de 1994, día más 
sangriento desde el inicio de la guerra (Sèrie «J’est un je») [Víctimes de la matança al mercat 
de Sarajevo, dissabte 5 de febrer del 1994, el dia més sagnant des del començament de la 
guerra]  
1998  
Oli sobre tela 111,5 x 180 cm  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
 
Jeff Wall  
A Hunting Scene [Escena de caça]  
1994  
Fotografia en color  
Transparència Cibachrome, marc d’alumini i llum fluorescent 183 x 253 cm  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
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Del 6 d'octubre de 2017 al 7 de gener de 2018 

 
 

 
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  


