
 

 

Vito Acconci, Art Make-Up de Bruce Nauman i  Not I de Samuel Beckett en són 

clars  exemples. Per la seva banda, el teatret  que  construeix  Tony Oursler per a 

la seva narració, The Life of Phillis, o els diversos gèneres a què al·ludeix Fresh 

Acconci de Mike Kelley i Paul McCarthy amaguen, rere la seva aparença lúdica, 

les bases de l’experimentació formal radical que des dels Estats Units s’e-

stendrien en les dècades posteriors. 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

Agraïments: 

L'equip del MACBA -Antònia Maria Perelló, Ainhoa González, Patricia Sorroche, Anna Garcia, 

Tonina Cerdà, Éric Jiménez– i Bartomeu Marí 

 

Activitats paral·leles a l'exposició:  

 "Intrusos al museu". Microtaller impartit per Toni Amengual, de vídeo amb mòbil i adreçat a 

joves de 15 a 19 anys. Gratuït, prèvia inscripció a difusio01@esbaluard.org, aforament limi-

tat a 10 places. 2, 6 i 7 d’octubre de 2015 de 17:30 a 20 hores. 

 “Es Baluard TV… 5 minuts i tornam” Taller per a famílies amb infants de 6 a 12 anys acom-
panyats d’adults. 1€ per infant participant, inscripció prèvia al 971908201. 17 i 24 d’octubre 
i 7 i 14 de novembre de 2015 d'11:30 a 13:30 hores.  

 Curs amb Nekane Aramburu "Aproximació al videoart". 20 i 21 d'octubre  de 2015 de 17:30 a 
20 hores.  

 Conferència d'Antoni Mercader. 4 de noviembre de 2015 a les 19 hores. Entrada gratuïta. 

 “Aproximació a la video-performance a partir de The wind”. Una proposta impartida per 

Concha Vidal. 13 i 14 de novembre de  2015 17 a 20 hores. 30€ (10% de descompte per a 

Amics d’Es Baluard). Inscripcions fins al 15 d’octubre de 2015 

a activitats.esbaluard@gmail.com 

 

Dates de l’exposició: 13/09/2015-15/11/2015 

Horaris del museu: 

Dimarts a dissabte de 10 a 20 h. 

Diumenge  de 10 a 15 h. 

Dilluns tancat 

 

 

Plaça Porta Santa Catalina, 10-07012 Palma T +34 971 908 200 museu@esbaluard.org  www.esbaluard.org 

 

 

             

REPRODUCTIBILITAT 2.0 

COL·LECCIÓ MACBA 
 

  

 

 

 

La sèrie «Reproductibilitat» presenta, en exposicions i fases diferents, col·leccions 

públiques i privades amb l’objectiu d’oferir vies de coneixement i d’investigació de 

l’evolució de la imatge artística des de la fotografia, les pràctiques fílmiques d’a-

vantguarda, el videoart i els mitjans electrònics.  

 

Aquesta nova entrega es basa en la col·lecció del Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona MACBA-, les obres del qual gairebé no s’han vist a les Illes Balears, fet 

que a més de permetre exhibir autors rellevants, contribueix a seguir aprofundint 

en la nostra línia educativa i de formació. 

 

«Reproductibilitat 2.0. Col·lecció MACBA», suposa una passa més en aquesta sèrie 

perquè comprèn un període fonamental en l’ús i la consolidació de la imatge en 

moviment per a les pràctiques creatives. El projecte curatorial parteix de la influ-

ència de les proposicions fílmiques experimentals en determinats autors, fonamen-

talment nord-americans, i destaca obres el denominador comú de les quals és la 

influència del cinema d’avantguarda, les tecnologies del vídeo i les investigacions 

espaciotemporals aplicades al paisatge i al cos. 

 

La mostra és un assemblage d’obres en format monocanal de la col·lecció Macba 

sense entrar pròpiament en l’anàlisi dels suports i les fites dels pioners, sinó més 

aviat centrada a mostrar la influència dels primers happenings i el moviment Flu-

xus, el conceptualisme dels anys setanta i l’apropiacionisme dels vuitanta en artis-

tes que posteriorment han marcat modes i mètodes de concebre i entendre l’art 

contemporani. 

 

En el discurs de l’exposició s’intenta incidir en com la desmaterialització de l’art i 

les pràctiques que varen utilitzar la imatge en moviment varen influir en la produc-

ció de la cultura contemporània i les arts visuals. A més, les obres seleccionades 

permeten introduir-nos en les troballes que l’estructura temporal de les gravacions 
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audiovisuals varen procurar i avançar-se així en qüestions fonamentals sobre l’ont-

ologia de la mirada, les noves relacions amb l’espectador, el diàleg entre la càme-

ra i el cos o el discórrer del temps interior i exterior davant la mutació d’un món i 

uns éssers en transformació i qüestionament permanents.  

Totes les peces pertanyen a un període que va des de la Segona Guerra Mundial 

fins als anys noranta. La primera és un treball en 16 mm, In the Street, de Helen 

Levitt, Janice Loeb i James Agee, rodat entre els anys 1945 i 1946 i estrenat el 

1952, i la més recent és l’enregistrament de l’acció performativa de               

Matt  Mullican, Matt Mullican under Hypnosis de 1996. Cruïlles i vincles entre au-

tors i obres que permetran nous descobriments i lectures, com Fresh Acconci, que 

deriva de The Red Tapes, obra mítica de Vito Acconci del 1976, revisitada el 1995 

per  Mike Kelley i Paul McCarthy.  

 

La clau per a això seran els començaments del videoart (que tradicionalment 

apuntava a 1963, amb Nam June Paik i Wolf Vostell, com a fita iniciadora, encara 

que el registre magnètic audiovisual ja es coneixia d’ençà de 1898) amb una nova 

visió a través de les obres d’alguns dels pioners presents a la col·lecció del       

MACBA. La selecció presenta obres fonamentals per a la història de la imatge en 

moviment i que han fet part d’exposicions i textos teòrics de base. A més, algunes 

d’elles destaquen per ser els primers treballs significatius dels seus autors (Joan 

Jonas, Guy Debord). 

 

En aquesta exposició ens interessen més els conceptes i menys els suports físics, 

ja que «Reproductibilitat 2.0» no es vincula tant a l’evolució de l’ús de la tecnolo-

gia en les pràctiques artístiques com al sentit de la imatge-temps en l’obra artísti-

ca i la seva relació amb l’espectador. 

 

Amb el denominador comú que totes són peces monocanal, posen en relleu que 

l’experimentació de la comunicació audiovisual, tot i ser només projecció, exigeix 

de l’espectador que disposi de certs recursos de descodificació i una actitud pro-

activa. 

 

El paisatge exterior i la subjectivitat davant el món en el moment en què comen-

cen a dialogar la càmera i el cos i aquests amb l’espectador. Així tractem tant el 

canvi de relació amb la imatge com les transformacions formals i cognitives en 

relació amb l’època en què es varen produir. 

 

Els eixos d’aquest projecte curatorial són: 

- L’encreuament entre arquitectura-ciutat/paisatge i el retrat/cos humà físic i 

emocional. 

 

 

- La introducció del concepte del temps en les obres d’art. 

- Incidir en allò que és experimental i que ve del minimal i allò conceptual, que 

porta a l’ús del cos i la performance amb un posicionament fluxus/dada. 

- Analitzar l’evolució de la imatge analògica durant un període que comprèn les 

experimentacions en 8/16 mm, l’ús del Portapack i els Betacam, en paral·lel a les 

crisis d’una època en què les ideologies, el compromís polític/social i les qüesti-

ons d’identitat eren la base de l’experimentació amb la imatge en moviment. 

- Mostrar l’evolució i les relacions intergeneracionals entre els pioners i la seva 

influència en l’art actual. 

 

Si des dels artistes cineastes d’avantguarda, la genealogia afectiva i d’influències 

entre els autors ens ofereix tot un sistema de connexions conceptuals i de mèto-

des, les seves obres deriven cap a un camp ampli de plantejaments tant artístics 

com socials. 

 

Els enregistraments en cinema i vídeo varen incrementar el potencial documental 

que l’espai metropolità suggereix i varen capturar, des de diferents estratègies i 

enfocaments, el moviment de les urbs, les seves organitzacions i els paràmetres 

antropològics. De l’apropiació documental d’In the street, a ser pur material ar-

tístic a través dels enquadraments i textures a City slivers de Gordon Matta-Clark. 

Per la seva banda, les accions, les performances i els gestos conceptuals dels se-

tanta, forjats sota la pulsió d’una funció social de l’art, varen trobar en els enre-

gistraments de plans curts, o enregistrant, sense més, els fets que s'esdevenien als 

escenaris on es desenvoluparen, un gran aliat. Guy Debord el va utilitzar molt i 

apareix soterrat en la seva proposta anticinema Hurlements en faveur de Sade, 

mentre que Film col·lectiu  de Grup de Treball ens aproxima a la situació sota la 

qual es varen unir una sèrie d’artistes catalans compromesos amb la lluita per la 

llibertat política i d’expressió mentre vivia el dictador Franco. Els seus planteja-

ments, com els de VALIE EXPORT, destacada activista de les polítiques de gènere, 

al·ludeixen també al muntatge fílmic i a l’experiència en temps real davant la 

càmera. L’obra The End d’Eugènia Balcells es nodreix de fragments d’altres, com 

a exemple de found footage, i critica la cultura de masses, que també reinterpre-

tarà, en els seus comercials de televisió, Chris Burden o que posarà en evidència, 

a través de la paraula, Gary Hill. El jo i la seva imatge reflectida, les relacions 

entre cossos, llenguatge i subjectivitat, tot manipulant l’experiència temporal de 

l’espai, són  característiques  de la  majoria  dels treballs de Dan Graham i evi-

dents en   els seus vídeos performances  Past/future  split  attention  o  en  les  

obres  presents de  Matt  Mullican i Joan Jonas. Com ells, els artistes conceptuals 

dels anys setanta s’interessaren més pel procés que per l’obra acabada, la seva 

dramatització en l’espai, amb el body art i la performance, uneix l’experiència 

física amb allò mediàtic, tot interpel·lant l’espectador. The Red Tapes  de       


