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CaixaForum Barcelona qüestiona la posició 
de l’espectador davant l’obra d’art a la 

mostra On som. On podríem ser 
 

 

• La mostra On som. On podríem ser, comissariada per Diana 

Guijarro, és la segona proposta de l’actual Convocatòria de 

Comissariat del Programa de Suport a la Creació Artística de 

”la Caixa”. 
 

• Inclou 14 obres de 10 artistes: Cindy Sherman, Joan Brossa, Mike 

Kelley, Pedro G. Romero, Andrea Fraser, Alex Reynolds, Txomin 

Badiola, Cildo Meireles, Mona Hatoum i Martin Kippenberger, en la 

major part procedents de les col·leccions de ”la Caixa” i del 

MACBA. 

 

• Es tracta d’una reflexió sobre el mateix fet expositiu i sobre la 

manera com s’hi situa el públic que convida a repensar la relació 

de l’espectador amb l’art contemporani. Proposa a l’espectador ser 

participant actiu de l’obra d’art a través de peces de fotografia, 

vídeo, instal·lació, escultura i obra gràfica. 

 
• El programa ofereix a joves professionals l’oportunitat de fer un 

comissariat a partir de les col·leccions de ”la Caixa” i del MACBA, 

amb l’ajuda de professionals de l’entitat i tutors externs, i vol ser 

un impuls per a comissaris emergents. 

 

_______________________________________________________________ 

 

On som. On podríem ser. Convocatòria de Comissariat. Noves mirades sobre la 

Col·lecció ”la Caixa”. Dates: del 5 de març al 21 de juny de 2020. Organització i 

producció: ”la Caixa”. Comissariat: Diana Guijarro. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. 

de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

_____________________________________________________________________ 

      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #CollecciólaCaixa  

 

https://twitter.com/CaixaForum
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Barcelona, 4 de març de 2020. CaixaForum Barcelona inaugura avui 

l’exposició On som. On podríem ser, de Diana Guijarro, en el marc de la 

segona d’un cicle de tres mostres sorgides del programa Convocatòria de 

Comissariat de la Col·lecció ”la Caixa”. 

Durant tota la temporada 2019-2020, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona està 

consagrada a l’exhibició de les tres propostes seleccionades en aquest 

programa a càrrec de comissaris emergents, que arriba ara a la quarta edició. 

El programa ofereix a joves professionals l’oportunitat de fer un comissariat a 

partir de les col·leccions de ”la Caixa” i del MACBA, amb l’ajuda de 

professionals de l’entitat i tutors externs. És també una oportunitat a fi que 

comissaris emergents ofereixin lectures innovadores sobre aquests fons d’art. 

La pròxima exposició d’aquest programa serà la de l’equip format per Beatriz 

Escudero i Francesco Giaveri, So lazy. Elogi del malbaratament, que s’exhibirà 

al juliol del 2020. 

A més, recentment, l’entitat ha reforçat aquesta iniciativa ampliant el suport a la 

creació contemporània, i ha desdoblat la convocatòria amb una altra línia de 

suport a la producció d’obres d’art. Aquesta nova convocatòria, de caràcter 

biennal, s’adreça a tots els artistes interessats a produir una obra d’art. L’ajuda 

se centrarà a facilitar els recursos necessaris perquè l’obra es pugui fer realitat, 

amb una atenció especial pels artistes de menys de 30 anys. 

Amb aquesta doble convocatòria, ”la Caixa” dona 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. 

Connectar històries, art que interacciona 

On som. On podríem ser és un projecte expositiu que planteja una revisió de la 

manera com ens connectem amb l’entorn, amb el nostre context i el nostre lloc, 

entenent aquests conceptes com a espais portadors d’una llarga cadena de 

records personals i culturals. Aquests indrets necessiten un subjecte 

observador que pugui donar-los sentit i connectar històries interrelacionades, 

històries que parlen de qüestions de gènere, de relacions de poder, d’una 

geografia i d’una economia transfigurades, o d’una ecologia entesa com una 

llar anhelada. Les obres de l’exposició parlen d’aquests conceptes i pretenen 

que l’espectador es plantegi la possibilitat d’un art que interactua i en procés.  
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Instal·lació La trajectòria de la llum a la caverna de Plató 
(des de la caverna de Plató, la capella de Rothko, el 
perfil de Lincoln), 1985-1996. © Cortesia de Mike Kelley 
Foundation for the Arts 

 

La mostra proposa una reflexió sobre el mateix fet expositiu, sobre la manera 

com ens hi apropem i enfrontem, i sobre les mateixes pràctiques artístiques 

contemporànies. També s’analitzen conceptes com el ritual, la participació o la 

construcció de la història. El recorregut investiga les relacions que s’acostumen 

a mostrar rere els gestos, amagades sota una consciència ritualitzada i que, 

seguint una repetició sistemàtica, ens interpel·len per «re-significar» la idea 

d’ètica col·lectiva. En definitiva, l’exposició qüestiona la posició de l’espectador 

davant l’obra d’art i l’insta a participar-hi de manera activa, ja sigui amb 

interpretacions noves o, fins i tot, amb la seva actitud corporal. 

Per il·lustrar aquesta reflexió, Diana Guijarro ha seleccionat 14 obres, entre 

instal·lació, fotografia, escultura, vídeo i obra gràfica, totes procedents de la 

Col·lecció ”la Caixa” i del MACBA, a excepció del vídeo d’Alex Reynolds, cedit 

per la mateixa artista. Els deu artistes participants són Joan Brossa, Mike 

Kelley, Pedro G. Romero, Cindy Sherman, Andrea Fraser, Alex Reynolds, 

Txomin Badiola, Cildo Meireles, Mona Hatoum i Martin Kippenberger.  

Molt volgudament, l’obra que rep els 

espectadors a l’exposició és una 

proposta provocadora i irònica: la 

gran instal·lació La trajectòria de la 

llum a la caverna de Plató (des de la 

caverna de Plató, la capella de 

Rothko, el perfil de Lincoln) (1985-

1996), de l’artista nord-americà Mike 

Kelley, que convida l’espectador a 

entrar físicament en un altre espai i 

abandonar la comoditat com a 

visitant. I és que, per poder veure 

totalment l’obra de Kelley, que mai no 

deixa indiferent, cal arrossegar-se i canviar de postura corporal. Al títol de 

l’obra, Kelley esmenta un filòsof, un artista i un polític, referents dels ideals 

occidentals, i els utilitza per desmuntar i desmitificar un sistema que encara rep 

el suport d’un pensament, d’una cultura i d’un ordre social determinats que no 

aporten altres possibilitats d’acció i perpetuen valors obsolets. 



  

 

 

Dossier de premsa 

 

Instal·lació Llar mòbil, de Mona Hatoum. © Mona 
Hatoum 

L’espai expositiu intenta crear connexions noves amb els quatre poemes 

visuals i un poema objecte de Joan Brossa, que constitueixen una mena de 

còmic que narra històries diferenciades segons qui les vulgui explicar i que ens 

empenyen a trobar nous significats. En paraules del mateix poeta, la poesia 

visual és «la recerca d’un nou terreny entre allò visual i allò semàntic». La 

mostra també explora noves maneres més transversals i horitzontals per a la 

construcció de la història i la cultura popular. A la peça audiovisual Los 

trabajadores, de Pedro G. Romero, els moviments del ballarí de flamenc Israel 

Galván s’estenen a cadascuna de les parts del cos —colze, dit, peu, braç, 

palmell de la mà, cama, ull, boca, etc.—, enteses com a espai de treball i 

experimentació.  

Mona Hatoum, a la instal·lació 

Llar mòbil, parla de l’exili i el 

desplaçament en una obra que 

col·loca objectes de la vida 

quotidiana en un altre ordre i 

moviment, en una metàfora 

sobre com el lloc que ocupem ja 

no és un contenidor buit, sinó 

que es mou constantment. La 

reflexió que proposa l’exposició 

també tracta de les narratives 

espacials i patriarcals que són dins 

de les institucions culturals, 

especialment als museus.  

La performance de l’artista nord-americana Andrea Fraser, El petit Frank i la 

seva carpa, enregistrada sense permís al Museu Guggenheim de Bilbao, critica 

el llenguatge amb què les institucions artístiques acostumen a adreçar-se al 

públic. L’acció, gravada amb cinc càmeres ocultes, ressegueix els moviments 

de l’artista des de diferents angles i mostra els canvis d’actitud i les emocions 

que li genera la veu masculina de l’audioguia.  

L’escultura de fusta Immensa, del brasiler Cildo Meireles, en canvi, parla 

d’indrets i obres que s’estenen més enllà dels edificis museístics. La peça, que 

representa una taula i unes cadires amb les proporcions distorsionades, té una 

versió bessona en un altre espai a milers de quilòmetres d’aquí: un parc públic 

de Brumadinho, a la regió brasilera de Belo Horizonte. La relació entre les dues 

peces i els canvis de proporció de l’obra, en què els elements més petits donen 
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suport als més grans, al·ludeixen a la idea que les nocions de jerarquia i 

equilibri en l’ordre polític, econòmic i social poden canviar. 

Davant l’obra Estima’m i abandona’m i deixa’m estar sol, l’alemany Martin 

Kippenberger convida l’espectador a esforçar-se per treure’s de sobre els 

seus codis d’interpretació artística, heretats d’una llarga tradició històrica i 

social, i trobar claus noves. Es tracta d’una peça híbrida entre pintura i 

escultura, amb molts elements diversos, alguns de manllevats d’altres artistes, 

com el paper pintat de Robert Gober, que trasllada a l’espectador tota la 

responsabilitat de la lectura de l’obra. 

La fotògrafa Cindy Sherman tampoc dona claus clares sobre la interpretació 

de molts dels seus autoretrats, que han esdevingut una marca de fàbrica 

pròpia. Malgrat que el significat d’allò que narra és sempre incert i misteriós, 

Sherman actua sempre com una dona disfressada de dona, i no amaga 

l’escenificació ni la construcció de la identitat. Descobreix d’aquesta manera els 

patrons no neutrals de la nostra societat, com fa a l’autoretrat del 1981 que es 

presenta en aquesta exposició. 

La instal·lació Quién, cuándo o cómo (desconocidos), del basc Txomin 

Badiola, genera també relats confusos en la manera com es relacionen els 

diversos elements que la componen a tall d’escenografia. De nou, l’espectador 

ha de donar sentit a l’obra.  

D’altra banda, el curtmetratge Spinario, de l’artista bilbaïna Alex Reynolds, fa 

partícip involuntari l’espectador en una paràbola sobre la condició de l’actor, en 

aquest cas de l’actriu protagonista, que no tenia tota la informació sobre el que 

havia de fer en el rodatge, i el paper de l’atzar i la improvisació en l’obra 

artística. 
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DIANA GUIJARRO 

 

Alacant, 1980 

 

Diana Guijarro és comissària independent i crítica d’art. La seva activitat 

investigadora s’ha centrat en l’estudi dels espais expositius, en els quals ha 

analitzat la conceptualització dels discursos i dels diferents elements 

museogràfics, entesos com un camp ple de recursos. Durant la temporada 

2018-2019 va dur a terme el comissariat del cicle Totalitat i infinit. Economies 

de la transferència en un altre(s) temps(s) per a l’art, i va coordinar el programa 

d’activitats Ritmes, cossos, cicles i gestos al Centre del Carme Cultura 

Contemporània (València), dins de la convocatòria 365 dies VLC del Consorci 

de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV). El 2017-2018 va 

desenvolupar el programa de mediació cultural Here Together Now, pertanyent 

a la convocatòria Tangent del CMCV, que plantejava diverses activitats 

educatives per generar coneixement divergent al voltant de la col·lecció del 

Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA). Entre els seus darrers projectes, 

es troben les exposicions Whatever o lo que sea, a l’Almodí de València; Un 

sujeto construido en el punto de intersección de la multiplicidad de posiciones 

de sujeto, al Casal Solleric de Palma; Narrativas de andar por casa, al C Arte C 

de la Universitat Complutense de Madrid; i Display-me, a Las Cigarreras Centre 

Cultural d’Alacant. També ha dut a terme diversos workshops relacionats amb 

la narrativa transmèdia i la museografia experimental en l’àmbit universitari. 

Actualment prepara el projecte expositiu La inconsistencia de lo visible, per a 

Las Cigarreras Centre Cultural d’Alacant. 

 

OBRES I ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ 

 

MIKE KELLEY 

The Trajectory of Light in Plato’s Cave (from Plato’s Cave, Rothko’s 

Chapel, Lincoln’s Profile) 

[La trajectòria de la llum a la caverna de Plató (des de la caverna de Plató, la 

capella de Rothko, el perfil de Lincoln)]  

1985-1996 

Materials diversos 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
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Aquesta instal·lació de Mike Kelley convida a reflexionar sobre el sistema de 

valors que ens envolta, i ho fa mitjançant tres figures, les d’un filòsof, un artista i 

un polític, que esdevenen referents en una obra a través de la qual se’ns 

permet transitar. Dins la peça, lluny de les mirades institucionals, ens podem 

moure en un espai vinculat a una certa sensació de llibertat. 

 

JOAN BROSSA 

Blasfèmia 

1989 

Litografia sobre paper Guarro 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Careta 

1988 

Litografia sobre paper Guarro 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Poema visual 

1988 

Litografia sobre paper Guarro 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Poema visual 

1988 

Litografia sobre paper Guarro 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Aquestes quatre litografies de Brossa formen una simfonia visual i semàntica 

que serveix per narrar històries diferenciades, històries que es transformen 

segons qui les vulgui explicar. Aquests poemes visuals mostren les connexions 

que es poden establir mitjançant elements i gestos diversos, i esdevenen, si 

volem, vehicles amb els quals es poden amplificar mirades. 

 

JOAN BROSSA 

Perfil 

1989 (concepció: 1988) 

Paper i cartró sobre fusta 

Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació 

Joan Brossa 
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La realitat que ens envolta és una mica estranya. Dins seu, els objectes es 

transformen en simples o complexos segons els instants viscuts i els contextos 

que compartim. És aquí on la poètica dels objectes mostra una màgia particular 

amb què Joan Brossa ens convida a generar relats nous a partir d’elements 

que són un llibre obert. Un poema objecte que ens permet captar una nova 

relació entre les paraules i les coses. 

 

PEDRO G. ROMERO 

Los trabajadores 

2012 

Vídeo monocanal 

17 min 40 s 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

De vegades, per trobar territoris nous cal entendre la història d’una manera 

més transversal, com si fos un element cultural i social que travessa les 

fronteres i els cossos. Aprendre a rastrejar els gestos, els senyals i els 

moviments que es produeixen al nostre voltant ens ensenya a detectar pistes 

noves que ens parlen d’un espai de treball, d’experimentació i de creació que 

marca el camí cap a un terreny que encara no ha estat classificat, i que es pot 

començar a captar a partir del llenguatge del cos. 

 

MONA HATOUM 

Mobile Home 

[Llar mòbil] 

2005 

Objectes diversos i motor 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Desplaçar-nos. Reflexionar sobre els límits que se’ns imposen. Pensar en 

l’exili, en veure i no ser vistos. Respirar. Embolicar-nos en allò quotidià. Trobar 

el lloc que ocupem. I moure’ns. No parar de moure’ns pels mapes. Amb Mobile 

Home, Mona Hatoum duu l’objecte a dimensionar-se en un altre ordre i en un 

altre moviment, i crea així un joc d’objectes en què allò familiar evoluciona cap 

a una escenificació nova que ens atrapa i en la qual la geografia i 

l’autobiografia es barregen en la intensitat dels desplaçaments. 

 

ANDREA FRASER  

Little Frank and his Carp 

[El petit Frank i la seva carpa] 

2001 
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Vídeo monocanal, color, so 

6 min 

Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Obra adquirida gràcies al Taller de la 

Fundació 

 

Amb aquesta performance, Andrea Fraser ens convida a qüestionar les 

narratives espacials i patriarcals que sorgeixen de la dicotomia cos-museu. 

Unes referències històriques que es camuflen en les formes arquitectòniques, 

en les maneres de fer i en els mecanismes de poder que ens parlen de certs 

rituals de civilització associats a aquests espais. 

 

CILDO MEIRELES 

Inmensa  

[Immensa] 

1982 

Fusta de sapel·li 

Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Dipòsit Brondesbury Holdings Ltd. 

 

Hi ha obres, com aquesta de Cildo Meireles, que, d’alguna manera, s’estenen 

més enllà dels edificis que les allotgen, transcendeixen els murs per obrir-se 

pas sense fer cas dels límits. Són peces que no responen a cap lògica dels 

elements i que ens diuen, sota una aparença domèstica, que els ordres i les 

jerarquies continuen oberts a les nostres preguntes. 

 

MARTIN KIPPENBERGER 

Love Me and Leave Me and Let Me Be Lonely 

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

1989 

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

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Davant d’aquest treball de Kippenberger, trobem una responsabilitat nova: 

activar, amb la nostra presència, altres possibilitats de lectura. Per trobar les 

claus, haurem de desfer-nos dels codis adquirits, desordenar les regles 

establertes i enfrontar-nos a l’element artístic des d’una altra perspectiva més 

lliure, més fluida i més plural. 

 

CINDY SHERMAN 

Sense títol, núm. 85 

1981 

Fotografia en color 
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Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

En un marc de convivència contemporània, el retrat, i sobretot l’autoretrat, ens 

parlen de processos socials en què la construcció de la identitat sempre es 

qüestiona. Com en el cas de la fotografia de Cindy Sherman, es tracta 

d’imatges carregades de sentit narratiu, on la fotografia esdevé una estratègia, 

un medi en què les identitats femenines escenificades ens transmeten un 

mecanisme gestual que a simple vista no entenem. 

 

TXOMIN BADIOLA 

Quién, cuándo o cómo (desconocidos) 

1995 

Construcció de fusta, material elèctric, corda, cadira, taula i quatre fotografies 

en color  

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Un espai es pot transformar en un ecosistema gestual, en una llar on els 

assemblatges de materials permeten que, en moments determinats, sorgeixin 

uns relats i no uns altres, històries confuses unides a elements propers que 

acaben configurant un escenari estrany. És el que passa amb l’obra de 

Badiola, que es converteix així en un medi en el qual reivindicar un nou «allà» 

entès com l’indret on les coses comencen. 

 

ALEX REYNOLDS 

Spinario 

2012 

Pel·lícula de 16 mm transferida a vídeo 

Color, so, 24 min 36 s, en bucle 

Cortesia de l’artista i de la Galeria Marta Cervera 

 

Els treballs d’Alex Reynolds conviden a l’exploració de codis nous en els quals 

el llenguatge cinematogràfic es transforma en un element museogràfic. 

L’estabilitat aparent del que passa dona pas a altres alternatives de percepció 

de la història, i això ens converteix en participants involuntaris d’una narració 

en què la nostra conclusió és la que realment importa. 
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ON SOM. ON PODRÍEM SER 

 

Del 5 de març al 21 de juny de 2020 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

Tel. 934 768 600 

 

Horari 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h  

 

Servei d’Informació de ”la Caixa” 

Tel. 900 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 

Venda d’entrades 

Taquilles de CaixaForum i 

www.CaixaForum.es  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Àrea de Comunicació de ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

Cristina Font: 934 046 056 / 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org 

Sala de Premsa: http://premsa.lacaixa.org 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #CollecciólaCaixa 

 


