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ES BALUARD PRESENTA «ELLS I NOSALTRES»,  

UNA EXPOSICIÓ COL·LECTIVA SOBRE LA RELACIÓ  

ENTRE ELS HUMANS I ELS ANIMALS NO HUMANS 

 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma presenta «Ells i nosaltres», una 

exposició que analitza l'evolució de la relació dels humans i els animals no humans a través 

d'una sèrie de projectes artístics contemporanis i obres històriques de referència. La mostra, 

comissariada per la directora del museu, Nekane Aramburu, té lloc del 21 de setembre de 2018 

al 3 de febrer de 2019 a la Planta 0. La inauguració és el proper 20 de setembre de 2018 a les 

20.30 hores. 

 

La tesi curatorial de «Ells i nosaltres» presenta la relació simbiòtica i, al seu torn, contradictòria 

entre el món animal i les societats humanes, des de la seva denominació a partir de la distinció 

predarwiniana que diferencia entre 'humans' i 'animals' fins a la revisió dels canvis socials, 

econòmics i legislatius més significatius, així com també els corrents estètics, publicitàries, 

línies de pensament i alteracions ecològiques. 

 

Entre els blocs temàtics del projecte es troben reflexions al voltant de l'economia, l'oci i els 

oficis, el domèstic i l'afectiu, l'esport i el circ, mites i tradicions, la tortura i la caça, 

l'alimentació o la bioètica. A més del format expositiu, el projecte integra el Complex cultural 

del museu Es Baluard amb les dinàmiques del seu entorn proper, peculiaritats i avenços que 

s'han anat promovent des de l'àmbit balear, analitzant el present i mirant cap al futur. 

 

A la mostra es presenten obres d'artistes com Francis Alÿs, Jacques-Laurent Agasse, Joan Jonas, 

Francisco de Goya, Paloma Navares, Esaias van de Velde, Joan Miró, Joana Vasconcelos, Miquel 

Barceló, Rebecca Horn, Pablo Picasso, Guy Maddin, Damien Hirst, Marie Voignier, Marcel·lí 

Antúnez, Guillermo Srodek-Hart, Giuseppe Dardanone Cavelli (atribuït), Joan-Ramon Bonet, 

Joseph Beuys, Eulàlia Valldosera Adriaen Cornelisz Beeldemaker, Johan Seirling, Antonio David, 

Nicolaes Maes, Rosalía Banet, Cercle de Bartholomew Dandridge, José Cirera, Levi Orta, Paloma 

Pájaro, Juan Luis Moraza, Juan del Junco, Eugenio Ampudia, Amparo Garrido, Jean Painlevé, 

Veru Iché, Eduardo Kac, Auguste André Lançon, David Douglas Duncan i Walter Chandoha. 

 

Les obres que componen l'exposició proposen reflexions al voltant dels diferents ecosistemes, 

les indústries, l'oci i els oficis, el domèstic i l'afectiu, l'esport i el circ, mites i tradicions, la 

tortura i la caça, l'alimentació o la bioètica o com a metàfores del propi mitjà de l'art. A més 

del format expositiu, el projecte integra el Complex cultural d'Es Baluard (a partir d'obres 

artístiques vinculades, zona de cans, colònia felina i albirament d'aus) amb les dinàmiques de 

l'entorn proper del museu, peculiaritats i avenços que s'han anat promovent des de l'àmbit 

balear (organitzatius, legislatius i ecològics), analitzant el present i mirant cap al futur en un 

moment en el qual de forma accelerada s'està produint un canvi de consciència. 

 

«Ells i nosaltres» s'ha concebut a partir d'una extensa investigació iniciada per la comissària en 

etapes anteriors i en la qual ha establert un sistema de treball transversal amb les diferents 

àrees del museu que s'han implicat en el procés de gestació del projecte. D'aquesta manera, el 

projecte integra qüestions de plena actualitat, inserides en la mostra i guiant la selecció final 

de les obres i les accions de mediació. Així mateix, s'ha treballat amb associacions pro-vida 

animal, professionals de diferents àmbits, fundacions i entitats públiques i privades. 

 



                        

 

 

La teoria de l'animal-màquina de Descartes a partir de la idea Cogito ergo sum menyspreava el 

dolor i la mort en els animals. No obstant això, des de finals del segle XIX, altres pensadors com 

Frederick Nietzsche, Georges Bataille o, posteriorment, Gilles Deleuze i Félix Guattari 

comencen a plantejar la seva alteritat. Amb «Ells i nosaltres», Aramburu ha procurat vincular 

diferents punts de vista i fer-ho a través d'obres d'art. Una extensa cartografia que s'adhereix 

a les realitzades en els últims anys per museus o per col·lectius vinculats a la creació 

contemporània, generant plantejaments més enllà de l'estètica per aplicar l'ètica. 

 

Les línies que s'aborden impliquen algunes qüestions bàsiques que durant els mesos de la mostra 

s'aniran així mateix treballant. Des de l'òptica de l'humà, es tracten els vincles (per exemple, 

a través del dol per la pèrdua, la teràpia per als humans o la humanització dels animals 

domèstics), l'alimentació i bioètica, l'oci i els oficis (com és el cas dels zoològics, bous, circ, la 

caça, publicitat, cinema, turisme, etc.), la iconografia (que representa tradicions, mites i altres 

elements de la cultura popular), les espècies invasores i la mutació, els ecosistemes urbans i 

marins i la legislació (casos de sancions/maltractament, l'alimentació d'animals al carrer, la 

consciència cívica o el tràfic d'espècies). 

 

A partir de l'òptica de l'animal no humà es tracta el dret a la vida, la dependència, la 

humanització de les mascotes, el binomi destrucció - extinció de l'ecosistema o hàbitat i el 

canvi climàtic. Sobre això, les línies transversals desenvolupades des de la mediació museal són 

la tortura, el sagrat, la dependència, el antropomòrfic i la comunicació-llenguatge. 

 

A més, el museu s'ha interessat per evidenciar el diferent tractament històric que s'ha produït 

respecte als animals no-humans entre les cultures d'Orient i Occident, de les zones del nord i 

del sud del planeta, incidint així mateix en les peculiaritats de les Illes Balears com a lloc 

privilegiat de la Mediterrània entre cultures del nord i cultures del sud. 

 

En els jaciments de Shuwaymis i Jubbah del nord-oest d'Aràbia Saudita van aparèixer 

recentment uns gravats d'entre 8.000 i 9.000 anys que demostren el vincle domèstic entre 

gossos, en aparença subjectes per corretges i un grup d'humans en escenes de caça. Abans, fa 

18.000 anys l'home primitiu ja mostrava la seva relació amb bòvids, cérvols i óssos com s'observa 

a la Sala dels Bous de la cova de Lascaux. Aquestes accions màgic-documentals ens remeten a 

l'interès de molts artistes que al llarg de la història de l'art han inclòs o s'han convertit en 

objecte de les seves propostes a animals de totes les espècies. A «Ells i nosaltres» el recorregut 

de l'espai expositiu i pel Complex Cultural permet conèixer línies significatives i opcions de 

diàleg inèdites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                        

 
Assaig per a una exposició possible 

 
El punt de partida inicial és saber que la col·lecció d’Es Baluard disposa d’obres de creadors que d’alguna 

manera han integrat el tema animal a tot el seu procés artístic: Miquel Barceló n’utilitza la representació 

en moltes de les seves obres com a natures mortes o motius, Picasso emprà tant la simbologia com la 

referència directa a escenes de ritual i mort, també apareixen a la documentació de caràcter antropològic 

de Joan Ramon Bonet, així com al conceptualisme fotogràfic de les investigacions ornitològiques de Juan 

del Junco, la relació de mirades en l’obra d’Amparo Garrido o en Joana Vasconcelos, qui acostuma a 

apropiar-se de ceràmiques i explora des de l’artesania del ganxet segones pells per a crancs, rèptils, 

insectes o animals més grans. 

 

Des d’aquí es construí un discurs a partir de les obres per anar més enllà en la història de l’art i realitzar 

una revisió que, deixant de banda la imatgeria explícita, tengui un valor d’anàlisi i consciència social i 

cultural, tant des del vessant dels animals no humans com des del vessant dels humans. 

 

Les religions, la mitologia, les llegendes, faules i contes fantàstics s’encarregaren d’immortalitzar imatges 

antropomòrfiques inoblidables i escenes que han quedat fixades en l’inconscient col·lectiu humà. Les 

investigacions arqueològiques ens ho revelen, com veim a la representació dels bous trobats als temples 

talaiòtics. De la mateixa manera, el quadre atribuït a Giuseppe Dardanone, que introdueix un monstre 

marí, o l’escena de Ròmul i Remus de Jacques-Laurent Agasse, ens en mostren un exemple. Així mateix 

i durant anys, amb l’auge de la pintura de cambra, nobles i burgesos encarregaven retrats i escenes de 

caça i bodegons per adornar casa seva. A la selecció de la col·lecció «Nins» podem observar l’ús reiteratiu 

de l’animal de companyia en obres que hi revelen, també, el vincle infantil. La sàtira social reflectida a 

«Los Caprichos» de Goya recorr a missatges que retraten la societat del segle XVIII. Quelcom que molt 

després també ens introdueix a les seves pintures «Zoosofías» Paloma Pájaro respecte a la societat actual. 

El rerefons documental apareix igualment a la pintura d’època; no hi ha res més trist i al·legòric d’un 

futur que ha d’arribar que una balena encallada en una platja, com mostra el quadre d’Esaias Van de 

Velde.  

 

Amb aquest projecte intentam el diàleg entre diversos corrents artístics, de manera que aquesta balena 

s’ha ubicat al costat dels vídeos d’Eulàlia Valldosera, qui des de fa alguns anys investiga la connexió 

extrasensorial, en aquest cas ho veim amb balenes, dofins, pingüins i grumers. 

 

Els uns i els altres es reflecteixen, són mirall i complement. La papallona de Rebecca Horn o l’ocell de 

l’univers mironià ens en fan partícips. 

 

En els seus territoris, la terra, el mar i l’aire, els animals no humans desenvolupen el cicle de la vida, i al 

començament de la història de la humanitat els homes en depenien, eren el seu aliment de supervivència, 

l’útil de treball, connexió ritual i companys. La caça era una necessitat i no un esport, com s’observa a 

l’obra de Marie Voignier, qui ho significa amb imatges de safaris a Àfrica. Veru Iché reflexiona sobre la 

naturalesa de la violència humana introduint diversos elements en una instal·lació en la qual inclou un os 

taxidermitzat. 

 

Alguns dels artistes més destacats del segle XX s’han apropiat precisament dels animals com a objecte, 

metafòricament i físicament. Aquest és el cas de Damien Hirst, qui ha protagonitzat diverses polèmiques. 

En un altre sentit, la subtilesa poètica de creadors com Joan Jonas explora en el misteri màgic la relació 

animal-humà des de l’acció performativa poètica i la imatge subliminal. 

 

Cèlebre és també la mítica performance de Joseph Beuys en què escenifica com ensenyar art a una llebre 

morta a l’interior d’una galeria, tot un desenvolupament fonamental per entendre la funció i el sentit de 

la creació. 

 

La comunicació és una qüestió que s’ha tractat molt en l’art contemporani. Juan Luis Moraza revela a la 

seva instal·lació els codis i els colors que la natura adopta per a la seva supervivència, però així mateix 

al·ludeix al treball als ecosistemes. Aquesta relació es fa més evident observant el vídeo d’Amparo Garrido 

juntament amb el quadre que retrata l’orangutan d’Agasse. Els animals salvatges trets del seu hàbitat 

acaben la vida en zoològics o circs, es converteixen en treballadors en una marginació forçada que porta  



                        

 

a la dependència. Molts encara segurament recorden el ximpanzé Adam, que morí ofegat a la depuradora 

després de fugir d’un zoo a sa Coma, tot i que les Illes Balears són un territori pioner en l’àmbit legislatiu. 

Paloma Navares incideix en el captiveri a través d’una peça excepcional de 1984 en què genera un circuit 

tancat en loop d’un tigre engabiat. Amb una tècnica molt senzilla, Calder va concebre un minicirc que 

fou immortalitzat per la càmera de Jean Painlevé, una idea de la gravació i l’ús de la tecnologia per 

col·locar-nos en el lloc de l’altre que apareix també als treballs de Francis Alÿs i Marcel·lí Antúnez. 

 

Pel que fa a les obres fotogràfiques des d’angles diferents, revelen el context de proximitat Joan Ramon 

Bonet i Guillermo Srodek-Hart. Aquest darrer aborda el seu treball no només des d’una mirada 

antropològica sinó a més preocupada pel pas del temps i la mort en un context abocat a desaparèixer. Els 

oficis, les tradicions i els usos industrials dels animals i amb els animals imposats per nosaltres, marca una 

nova era en l’evolució d’aquesta relació en la qual també apareixen altres dos grans temes: l’alimentació 

i la bioètica, representats contínuament a través de l’obra d’Eduardo Kac i Rosalía Banet. 

 

Les espècies endèmiques i plagues també han acompanyat la història de la nostra civilització, Eugenio 

Ampudia ens ho recorda amb una instal·lació de paneroles. Una altra peça d’aquest autor, el ca Tonetty, 

a més d’al·ludir a la idea de monument adscrita a les estàtues eqüestres, ens vehicula a parlar de la 

domesticació i la humanització dels animals. Així, també Levi Orta introdueix la idea d’estatus social, 

vinculada a la història de Gunther IV, el ca més ric del món, i Guy Maddin a la de Spanky, que condueixen 

al tema del dol pel que fa als animals de companyia.  

 

La mostra es complementa amb una part documental amb altres perspectives gràfiques i fotogràfiques 

assenyalades per tres autors: Auguste André Lançon, David Douglas Duncan i Walter Chandoha, que han 

estat antecedents d’iconografies i tendències en les actuals maneres de transmetre i descobrir la 

simbiòtica i mil·lenària relació entre els humans i els animals no humans.  

 

Amb un caràcter transversal, l’equip d’Educació, Mediació i Artística d’Es Baluard ha treballat en unes 

fitxes descriptives dels continguts i dels autors que serveixen de base per als processos educatius i socials 

que portarem a terme durant el període de la mostra i que expandiran el projecte a diferents col·lectius 

i situacions. 

 

Una nova exposició temàtica que, com «Ciutat de vacances», sintonitza amb les problemàtiques i 

l’evolució de la societat i introdueix l’òptica de l’animal no humà per analitzar qüestions que preocupen 

avui i en el futur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos: Nekane Aramburu. 
 
El projecte es completa amb textos de: Rosa Olivares, Cornelia Lauf i Rafael Doctor Roncero, entre 
d’altres. 



                        

 

Obres 
 
 
Cap de bou de Talapi 
s. V ac-s. III ac  
Bronze. Fosa a la cera perduda 
32 x 19 x 11 cm  
Col·lecció Museu de Mallorca 
 
Escultura talaiòtica trobada al Velar de Talapi, entre els pobles de Búger i sa Pobla. Els bous de bronze 
i argila eren habituals als temples talaiòtics, envoltats d’ofrenes i llums d’oli que donen testimoni del 
culte a una divinitat taurina. Les banyes són un element característic d’aquesta obra, foses a part i 
encastades al cap. La peça, molt elaborada, ens remet als famosos bous de Costitx trobats el 1895 al 
santuari de Son Corró, actualment al Museu Arqueològic Nacional de Madrid.  
 
Temps enrere, el Museu del Louvre intentà comprar-los i la Societat Arqueològica Lul·liana va fer 
gestions perquè continuassin a Mallorca. La campanya fracassà, però almanco aconseguiren que es 
quedassin a Espanya. Només han tornat a Mallorca una vegada, quan se celebrà el centenari de la 
troballa.  
 
 
Jaques-Laurent Agasse 
(Ginebra, 1767 - Londres, 1849) 
 
L'orang-outang Joko 
1819 
Oli damunt tela 
81 x 63,5 cm  
Col·lecció Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire 
 
Romulus, Remus et leur nourrice 
ca. 1805 
Oli damunt tela 
184 x 175,5 cm 
Col·lecció Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire 
 
L’Europa del segle XVIII difícilment coneixia l’aparença de les girafes, els elefants o els orangutans. Les 
menageries, a la manera de gabinets de curiositats, permetien a la societat anglesa exhibir i observar 
espècies importades de tot el món. Les habituals visites del pintor Agasse a la Royal Menagerie Exeter 
Change de Londres possibilitaren el retrat d’animals, com ara l’orangutan Joko. En l’escena de Ròmul 
i Remus, protagonistes del mite fundacional de Roma, la lloba està igualment representada amb detall, 
resultat de l’observació directa de l’animal.   
 
Paral·lelament a la seva formació artística a París, a l’estudi de Jacques-Louis David,  Agasse s’interessà 
per l’anatomia i la dissecció animal. Al començament de 1800, a Londres, fou un dels pintors més 
importants de retrats d’animals, ja que en captava les característiques físiques i el comportament.  
 
 
Francis Alÿs 
(Anvers, Bèlgica, 1959) 
 
The Night Watch 
2004 
Vídeo. Monocanal, color, so 
Duració: 17’ 23’’ 
Col·lecció Ella Fontanals-Cisneros, Miami. Cortesia de l’artista i Lisson Gallery, Londres 
 
Nightwatch pertany a la sèrie «Seven walks» a Londres. L’artista va convèncer la National Portrait 
Gallery per tal que la nit del 7 d’abril de 2004 el deixassin alliberar una guineu a les galeries i les 
càmeres de vigilància del museu n’enregistrassin els moviments. Per realitzar aquesta obra s’inspirà 
en les guineus urbanes que deambulen per Londres. Amb aquesta passejada crea una imatge subjectiva 
de la ciutat hipercontrolada i reivindica espais urbans humanitzats, a manera de faula, en l’espai 
protegit del museu. Així mateix, la guineu deambula i s’atura en alguns quadres d’aristòcrates que 
clàssicament es retrataven amb animals, amb la qual cosa al·ludeix també al que representa la cacera 
de la guineu al món anglosaxó. 



                        

 
Aquest creador, nascut a Bèlgica, desenvolupa el seu treball a Ciutat de Mèxic des del 1986. L’obra de 
Francis Alÿs sol començar amb una acció simple, que queda enregistrada a través del vídeo, el dibuix 
o l’animació. Els passejos per distintes ciutats són un dels motors de la seva obra i sovint utilitza la 
imatge o la idea de l’animal com a alter ego. 
 
 
Eugenio Ampudia 
(Melgar, Valladolid, 1958) 
 
Plaga (cucarachas) 
2015 
Instal·lació. 1300 escarabats de cuina realitzats amb antigues targetes d'invitacions d'exposicions 
Mides variables  
Cortesia de l'artista 
 
El perro de Tonetty 
2006 
Font d’alumini 
75 x 100 x 40 cm  
Cortesia de Galería Max Estrella 
 
Les obres d’Eugenio Ampudia contenen una reflexió crítica sobre els processos artístics i les estratègies 
de creació de l’obra d’art. Així mateix, l’artista posa el focus d’atenció en la investigació de 
l’experiència del visitant i la seva interpretació de les peces artístiques. Precisament, aquest és el 
marc en el qual situa les seves obres, que indaguen en les definicions de l’art i els supòsits que 
l’envolten, en aquest cas amb referències al món animal.  
 
A Plaga, les paneroles fetes a partir de targetes d’invitació a exposicions envaeixen el mur i produeixen 
un efecte d’invasió massiva. El Perro de Tonetty (ubicat al Pati de les palmeres) llança a l’espectador 
diverses lectures sobre la qüestió del lloc artístic i sobre les marques en el territori que deixa l’art i/o 
els artistes.   
 
 
Marcel·lí Antúnez 
(Moià, Barcelona, 1959) 
 
Eskizos 
2017 
Instal·lació audiovisual interactiva 
Mides variables 
Edició: P.A. 
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 
Muntatge en Es Baluard, amb la col·laboració de BEEP 
 
Aquesta instal·lació interactiva s’inspira en les pintures dels anys 70 del grup Eskizos (conegut també 
com a Nueva figuración madrileña). L’espectador pot interactuar amb la peça a través de la interfície 
Boxcam (introduint el rostre en l’estructura de fusta) i crear, així, amb la seva pròpia cara, una nova 
màscara als personatges, que cobren vida a la projecció. La figura del caiman correspon al dictador 
espanyol, així com altres metàfores subtils vinculades a l’evolució sociopolítica de l’art. 
 
Antúnez, artista reconegut com una de les figures més rellevants de l’art electrònic i de 
l’experimentació escènica, se significa com a autor singular que ha desenvolupat un univers visual 
absolutament personal i iconoclasta, basat en una reflexió sobre sistemes de producció artística, el 
que ell anomena Sistematurgia, amb una iconografia particular i pròpia.  
 
 
Rosalía Banet 
(Madrid, 1972) 
 
Vestido de carne 
2011 
Reproducció en vinil de l’original (fotografía digital) 
70 x 54 cm 
Col·lecció de l'artista 
 
 



                        

 
El menjar és una de les constants en la seva obra. «El sistema alimentari em serveix com a vehicle per 
representar la societat de l’hiperconsumisme amb tots els seus horrors», explica l’artista. La seva 
estètica parteix d’una aparença innocent falsa, i en aquesta fotografia veim les siameses goloses, 
personatges recurrents en el seu treball, abillades amb un vestit de carn. Aquest vestit ens remet al 
famós model dissenyat per Jana Sterback, Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorexic (1987), i al que 
lluí Lady Gaga en uns premis de la MTV, fet íntegrament de trossos de vedella crua.  
 
El vestit de Sterback cercava emfatitzar el contrast entre la vanitat de com ens vestim i la ineludible 
descomposició del cos. Banet i Sterback ens conviden a reflexionar sobre el poc respecte als animals 
que criam per cobrir les nostres necessitats alimentàries i sobre les decisions a l’hora de vestir-nos.  
 
 
Miquel Barceló 
(Felanitx, Mallorca, 1957) 
 
Têtes de sardines 
1999 
Tècnica mixta damunt tela 
200 x 307 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, dipòsit Col·lecció Poltun 
 
Barceló és un artista emmarcat en el retorn a la pintura dels anys 80 des d’una sensibilitat matèrica. El 
primitivisme, el pas del temps i els seus efectes, les natures mortes i els motius marins són temes 
recurrents en la producció de Barceló. Utilitzant la natura i elements orgànics, algunes de les seves obres 
tenen el seu propi recorregut i evolucionen amb el pas del temps. N’és un exemple Cadaverina 15 (1976), 
en què exposà 225 caixes amb productes orgànics i inorgànics que s’anaren descomponent.  
 
El vincle amb el Mediterrani, constant a la seva obra, apareix com un mar que pot anar d’un blau tropical 
a un gris contaminat. A Têtes de sardines conflueixen dos dels seus interessos, les natures mortes i el 
mar. Barceló dissecciona l’animal en una representació del canvi; la vida i la mort emergeixen de la 
pintura i n’alteren la superfície.  
 
 
Joseph Beuys 
(Krefeld, 1921 - Düsseldorf, 1986)  
 
Die Eröffnung, 1965... irgend ein Strang ... Wie man der toten Hasen die Bilder erklärt 
1965 
Pel·lícula 16 mm transferida a vídeo, blanc i negre, sense so 
Duració: 6’ 22’’ 
Medienarchiv Joseph Beuys, ZKM, Karlsruhe 
 
L’obra projectada és una peça que forma part de la performance representada el 26 de novembre de 
1965 a la galeria Schmela a Düsseldorf. Amb el cap untat de mel i revestit de pa d’or, Beuys explica els 
quadres a una llebre morta, amb xiuxiuejos a cau d’orella, de manera inaudible i durant tres hores. 
Únicament trenquen el silenci el so dels seus passos, ja que porta una sabata recoberta amb una placa 
de ferro i l’altra amb feltre. Amb aquesta obra, Beuys critica la tendència a intel·lectualitzar l’art 
contemporani per part dels humans envers la intuïció i la imaginació necessàries per entendre’l, 
qualitats que Beuys atribueix als animals. «Fer-nos reconèixer el problema que suposa explicar les 
coses, més concretament les relacionades amb el treball creatiu […] i els animals, fins i tot els morts 
tenen probablement més capacitat d’intuïció que la majoria dels humans, amb la seva estúpida 
racionalitat», afirmava. 
 
Beuys és un dels artistes més influents del segle XX, amplià els límits d’allò que es concebia com a creació 
i instaurà un nou focus a partir del seu poder curatiu i la funció social de l’art. El 1974 realitzà una altra 
performance, també famosa perquè es va tancar amb un coiot salvatge a la galeria Rene Block dels Estats 
Units. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
Joan-Ramon Bonet 
(Palma, Mallorca, 1944) 
 
Sense títol. Sèrie «Matances» 
1991 
Tres fotografies 
Impressió inkject tinta de pigments damunt paper foto Harman Barita damunt alumini dibond 
70 x 100 cm  
Edició: 2/3 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 
A la sèrie «Matances», aquest fotògraf mallorquí, que s’inicià com a cantautor, reafirma la seva 
predilecció per allò quotidià i s’aboca en aquest projecte com a document antropològic. Bonet fotografia 
el procés complet del tradicional sacrifici del porc realitzat a Ariany (Mallorca). En total, són més de cent 
fotografies en blanc i negre, amb un domini clar de la llum, que mostren la matança des de l’inici –el porc 
lliure, abans de ser sacrificat– fins al final, quan acaba el dia i les dones han fet l’embotit, la característica 
sobrassada, i es dona per acabada la jornada. És el retrat d’una tradició rural que perdura en la cultura 
mallorquina i que uneix treball i festa. 
 
 
Adriaen Cornelisz Beeldemaker (Escola holandesa) 
(Rotterdam, 1618-1709 la Haia, Països Baixos)  
 
Retrato de un doncel con un perro 
1674 
Oli damunt tela  
86,4 x 73,3 cm  
Museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober 
 
 
Cercle de Bartholomew Dandridge (Escola anglesa) 
 
Presunto retrato de Mildred Drew con un cordero 
ca. 1740 
Oli damunt tela 
124,4 x 101,6 cm  
Museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober 
 
 
Atribuït a Giuseppe Dardarone Cavelli 
 
Perseu alliberant Andròmeda 
Primera meïtat s. XVIII 
Oli damunt tela 
131 x 110 cm  
Fons pictóric del Consell de Mallorca 
 
 
Antonio David (escola italiana) 
(1698 – 1750) 
 
Retrato de Charles Edward Stuart conocido como “Bonnie Price Charlie” (1720-1788) 
ca. 1925 
Oli damunt tela 
74 x 61 cm  
Museo Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 
Amparo Garrido 
(Valencia, 1962) 
 
No digas nada 
2006-2007 
Vídeo, monocanal, color, so 
Duració: 2’ 39’’ 
Edició: P.A. edició de 5  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donació de l'artista 
 
Amb No digas nada, Amparo Garrido continua un treball extens sobre la comunicació desvinculada de la 
paraula. Enregistra els goril·les del zoo de Madrid diàriament durant un any amb l’objectiu d’establir-hi 
vincles emocionals. Al vídeo juxtaposa el seu rostre al d’un goril·la per abordar el retrat de codis interns 
(mirades, expressions facials o gesticulacions), que revelen connexions més enllà d’allò comprensible. La 
idea sorgí després de llegir el llibre Bellas y bestias de Carole Jahme, que li despertà l’interès per viure 
el vincle emocional que havia unit, al llarg de la història, paleontòlogues (la majoria dones) i primats. El 
seu treball relacionat amb la condició animal continuà amb sèries de retrats de cans i simis, en què 
treballà la mirada com a mitjà de comunicació no verbal.  
 
 
Francisco de Goya y Lucientes 
(Fuendetodos, Saragossa, 1746-Burdeus, 1828) 
 
Asta su abuelo. Sèrie «Los Caprichos» 
ca. 1797-1798 (12ª ed. 1937) 
Aiguatinta 
21,4 x 15 cm  
Col·lecció Museo de Zaragoza 
 
Brabisimo!. Sèrie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed. 1937) 
Aiguafort, aiguatinta brunyida i punta seca 
21,5 x 15 cm  
Col·lecció Museo de Zaragoza 
 
De qué mal morirá?. Sèrie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed. 1937) 
Aiguafort, aiguatinta brunyida, punta seca i burí 
21,6 x 15,2 cm  
Col·lecció Museo de Zaragoza 
 
Miren que grabes!. Sèrie «Los Caprichos» 
ca. 1797-1798 (12ª ed. 1937) 
Aiguafort, aiguatinta i punta seca 
21,5 x 16,3 cm  
Col·lecció Museo de Zaragoza 
 
Ni más ni menos. Sèrie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed./ed. n. 12, 1937) 
Aiguafort, aiguatinta brunyida, punta seca i burí 
20 x 15,2 cm  
Col·lecció Museo de Zaragoza 
 
Si sabrá más el discípulo?. Sèrie «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed 1937) 
Aiguafort, aiguatinta brunyida i burí 
21,8 x 15,3 cm  
Col·lecció Museo de Zaragoza 
 
Tú que no puedes. Sèrie/Serie/Series «Los Caprichos» 
ca. 1797 - 1798 (12ª ed./ed. n. 12, 1937) 
Aiguafort i aiguatinta brunyida 
21,8 x15,2 cm  
Col·lecció Museo de Zaragoza 
 



                        

 
 
«Los Caprichos», editats el 1799, es conceben com una sàtira als vicis i als absurds del comportament 
humà i critiquen la societat contemporània, institucions i personatges concrets. Les estampes 
presentades són les anomenades «asnerías», imatges que arremeten contra la incultura i les males 
pràctiques en les arts i l’educació. Els ases realitzant treballs humans s’han interpretat com la 
personificació de Manuel Godoy ̶ favorit i primer ministre del rei Carles IV fins al motí d’Aranjuez de 
1808 ̶, interessat a reformar l’ensenyament, protector de l’Acadèmia de San Fernando i, a la vegada, 
posseïdor d’una col·lecció important de pintures. Goya, un dels grans artistes de la Il·lustració, fou 
gravador, dibuixant i pintor de la més alta aristocràcia i dels reis Carles III i Carles IV.  
 
 
Damien Hirst 
(Bristol, Regne Unit, 1965) 
 
Signature Deck Chair 
2008 
Fusta Merpauh i lona 
77,5 x 121,9 x 58,4 cm  
Museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober 
 
Signature Deckchair és l’obra amb la qual aquest artista contribuí al projecte «Deckchair Dreams», 
desenvolupat per la Royal Park Foundation de Londres amb la finalitat de recaptar fons per a la 
conservació dels parcs. La iniciativa encarrega a diverses personalitats dissenys per a les gandules que 
es poden llogar als jardins. La peça de Hirst incorpora un disseny de papallones, un dels seus motius 
més distintius. Ha declarat que se sent atret per les papallones a causa de l’aparença de vida que 
conserven quan són mortes. 
 
Hirst és famós per les polèmiques obres d’animals conservats en formol exposats en vitrines 
transparents, les més populars de les quals inclouen un tauró i una zebra. Recentment s’activaren les 
crítiques, ja que ha transcendit que al llarg dels trenta anys de trajectòria ha emprat quasi un milió 
d’animals, per la qual cosa ha estat criticat durament per grups de defensa dels animals.  
 
 
Rebecca Horn 
(Michelstadt, Alemanya, 1944) 
 
Luisa's Lover 
2009 
Papallona, metall, parts mecàniques, motor elèctric, caixa de metacril·lat 
30 x 22 x 22 cm  
Col·lecció particular 
 
Durant els anys 70 i 80, Horn realitzà nombroses obres en les quals incorporava plomes i els moviments 
d’aus o d’insectes, com a Luisa´s lover. Són peces delicades, amb una gran càrrega eròtica, que 
exposen les afinitats entre els humans, els animals i les màquines. L’obra Luisa´s lover té forma 
d’aparell cinètic, de gran precisió, que d’alguna manera representa un encontre sexual. La màquina 
imita els mecanismes del desig i expressa així el neguit i la sensualitat antropomòrfiques. 
 
Rebecca Horn és una artista amb una trajectòria extensa en el desenvolupament d’instal·lacions 
vinculades a la tecnologia i de performances. Una llarga convalescència a la seva joventut, arran d’un 
enverinament pulmonar, l’animà a crear les primeres extensions corporals per sortir del seu aïllament. 
La malaltia també la va portar a utilitzar materials suaus i fràgils, com ara embenatges i plomes.   
 
 
Veru Iché 
(Mar del Plata, Argentina, 1972) 
 
Diorama di sudoriazone fredda 
2018 
Instal·lació. Pell d'óssa amb cap taxidermitzat, fotografies, il·lustració anònima, guant de dama amb 
claus, text (“Violencia y pasión”. Tratado sobre la violencia, Wolfgang Sofsky, 1996), ganivet mallorquí 
de matançes 
Mides variables 
Col·lecció de l'artista/Colección del artista/Collection of the artist 
 
 



                        

 
Cada treball que realitza és el resultat d’una performance oculta al públic que intenta comunicar-se 
des de la fragmentació i no des de la pràctica artística convencional del projecte acabat. El seu treball 
consisteix en la creació de pautes performatives i coreogràfiques, que s’han de repetir fins a 
l’extenuació i que transmet a intèrprets (no-actors, generalment) per tal de conduir-los a certs estats, 
sensacions, llenguatges corporals, emocions i pensaments que documenta de diverses maneres, com 
ara amb la fotografia, el vídeo i el so.  
 
A partir d’aquests documents i materials (que funcionen com una «massa mare»), Iché ramifica els seus 
projectes amb formes plurals, com és el cas d’El diorama di sudorazione fredda. La instal·lació, creada 
expressament per a l’exposició, és una composició d’objectes (una pell d’ós amb el cap taxidermitzat, 
un ganivet de matances mallorquí o una caixa de vidre i fusta amb pèl animal), de textos (un fragment 
del llibre Tratado sobre la violencia del filòsof i escriptor alemany Wolfgang Sofsky) i de fotografies, 
fetes per l’autora, que reflexionen sobre la naturalesa de la violència humana. 
 
 
Joan Jonas 
(Nova York, 1936) 
 
Organic. Honey's vertical roll 
1973-1999 
Vídeo. Blanc i negre, so 
Duració: 15’ 
Cortesia de Electronic Arts Intermix, Nova York 
 
Explorant formes basades en el temps, les possibilitats escèniques i la inclusió de recursos màgics i/o 
poètics, Joan Jonas utilitza a les seves performances i instal·lacions un llenguatge simbòlic en què les 
influències del teatre japonès, la màscara i el ca ens situen en un relat mitològic. En aquesta obra inclou 
a més el dibuix, en aquest cas el dibuix d’un ca que repeteix en obres posteriors –els cans apareixen a la 
seva obra a partir d’aquesta peça–. Joan Jonas basa la seva investigació tecnològica en la desincronització 
entre imatge i so, l’alteració de la imatge, possibilitats que li brinda la càmera de vídeo, la Sony Portapak, 
descoberta al seu viatge al Japó el 1970. 
 
 
José Cirera 
 
Bou de Costitx 
1895 
Tres reproduccióons de l'original (placa de vidre) 
13x18 cm  
Col·lecció Museu de Mallorca 
 
La major part de la col·lecció de Juan Jeroni Tous, un fotògraf especialitzat en obres d’art, correspon 
a negatius de tres tipus: plaques de vidre simples, estereoscòpiques i pel·lícules sobre suport flexible. 
Juan Jeroni continuà usant les plaques de vidre quan la pel·lícula flexible ja les havia substituïdes al 
mercat. Les fotografies dels bous de Costitx seleccionades per a l’exposició es positivaren per contacte 
a partir d’aquestes plaques.  
 
La seva col·lecció fotogràfica, amb 30.000 imatges, fou adquirida pel Ministeri de Cultura i destinada al 
Museu de Mallorca, del qual és una de les col·lecciones més importants. Destaquen les reproduccions 
d’objectes artístics, obres en molts de casos de difícil accés perquè pertanyen a col·leccions privades, 
mentre que altres han desaparegut, motiu pel qual adquireixen avui un gran valor documental. 
 
 
Juan del Junco 
(Jerez de la Frontera, Cadis, 1972) 
 
Epílogo ornitológico sobre qué es antes, el artista o el ornitólogo 
2010 
Lightjet print 
35 x 30 cm  
Edició: 1/3 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 
 
 



                        

 
 
La peça exposada forma part d’un políptic compost per seixanta fotografies d’ous d’aus. El títol ens 
resumeix la tensió entre ambdós mètodes. Així, quan articula el políptic, no utilitza criteris objectius 
(espècie, edat o procedència), sinó que aplica pautes artístiques basades en la secció àuria (teoria que 
assenyala els punts principals d’una composició plàstica) i concentra els ous de mida més gran de la 
composició d’acord amb aquesta teoria. Del Junco, interessat en l’estudi de la natura per influència del 
seu pare, expert en ornitologia i entomologia, investiga la relació entre art i ciència i s’apropa a la figura 
científica del naturalista amb la mirada d’un artista que construeix arxius entre la lògica racional i 
l’emocional simbòlic. 
 
 
Eduardo Kac 
(Rio de Janeiro, Brasil, 1962) 
 
Lagoogleglifo II 
2015 
Impressió digital damunt lona 
10 x 12 m  
Col·lecció de l'artista 
 
L’any 2000 Kac adquirí fama mundial per la creació d’Alba, una conilla fluorescent, real i viva, que 
aconseguí generar una gran quantitat de discursos crítics sobre els aspectes legals, ètics o estètics de 
l’art, la ciència i la societat en relació amb els desenvolupaments de la tecnologia genètica. Davant 
aquests discursos i com a contrapunt, ha inventat un llenguatge visual derivat de la conilla, els anomenats 
Lagoglifos, una variació dels quals són els Lagoogleglifos, obres de satèl·lit creades específicament per 
ubicar-se en horitzontal en teulades o jardins i visualitzar-se a Google Earth. El primer es realitzà a la 
teulada de l’edifici Oi Futuro Art Center de Rio de Janeiro i el segon a la coberta d’Es Baluard. L’autor 
és, així mateix, un referent de l’art electrònic i destaquen els seus treballs de bioart. 
 
 
Guy Maddin 
(Winnipeg, Canadà, 1956) 
 
Spanky: To the Pier and Back 
2008 
Curtmetratge, blanc i negre, so 
Duració: 3’ 54’’ 
Cortesia de l'artista & Winnipeg Film Group  
 
Filmada el 2008, l’obra Spanky: To the Pier and Back és, com el títol suggereix, un curtmetratge centrat 
en el ca del director mentre fa la passejada diària. L’estil de muntatge ràpid, habitual en Maddin, 
s’observa perfectament al film. El passeig de Spanky és ple de talls, salts, zooms ràpids que l’ubiquen 
i desdibuixen en un collage d’imatges imparable. En aquesta obra de caire autobiogràfic hi ha una 
referència directa a les pel·lícules surrealistes i d’avantguarda del cinema europeu de finals dels anys 
20 i principis dels 30. 
 
Maddin, cineasta canadenc distingit i premiat per la seva original recreació de l’estètica del cinema 
mut i del primer cinema sonor, ha dedicat una bona part de la seva producció a ficcionar i a filmar els 
seus treballs des de la ciutat on va néixer, Winnipeg. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat 
uns elements constants al seu cinema, com ara la ironia i l’humor, per tamisar històries tràgiques, que 
han donat lloc a una barreja de gèneres i a l’experimentació formal.  
 
 
Nicolaes Maes (Escola flamenca) 
(Dordrecht, Holanda, 1634 - Ámsterdam, 1693)  
 
Retrato de una niña sentada con un cordero, un perro y un cervatillo 
1675 
Oli damunt tela 
69,7 x 58,3 cm  
Col·lecció Museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober 
 
 
 
 
 



                        

 
 
Joan Miró 
(Barcelona, 1893-Palma, Mallorca, 1983) 
 
Oiseau perché sur un arbre; Personnage 
1970 
Bronze 
97,5x38,5x27 cm  
Col·lecció Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
 
L’ocell, en l’univers mironià, apareix com a símbol de connexió entre el cel i la terra. El món celeste i 
terrestre queden units per una trajectòria, és a dir, el vol de l’ocell i la seva fascinació per l’infinit. 
L’extens catàleg d’obres de Miró es mou entre la pintura, l’escultura, el gravat, el tapís i la ceràmica, 
a més de peces relacionades amb l’àmbit del llibre, el teatre i altres arts. En definitiva, un artista total 
que mostra en cada una de les creacions la seva visió de la vida i una profunda reflexió interior. Els 
objectes actuaren de models per a les escultures i en la seva aplicació apareix la representació poètica 
de la seva visió del món. Objectes quotidians o trobats es converteixen, sota la seva mirada, en símbols 
amb múltiples significats.  
 
 
Juan Luís Moraza 
(Vitoria, 1960) 
 
Sufragium ex oficio (laberos) 
2017 
Instal·lació. Balises de delimitació d'espais i trànsits, urna de miralls, so 
Mides variables 
Cortesia de l’artista/Cortesía del artista/Courtesy of the artist & Galería Espacio Mínimo, Madrid 
 
A les seves obres, Juan Luis Moraza realitza canvis en les estructures preconcebudes, jocs de paraules 
i altres estratègies per extrapolar les característiques dels objectes amb els quals treballa. És el cas 
de les balises de senyalització, les quals, amb els colors negre i groc, ens recorden l’advertència davant 
un perill; o espècies animals com les abelles, o les cintes de seguretat, que a la vegada ens avisen d’un 
lloc paralitzat per obres. Un espai, en definitiva, en constant construcció, treball i repetició 
ecosistèmica.  
 
A les darreres obres, Moraza reflexiona sobre el concepte de treball absolut i les relacions entre les 
formes de productivitat i descans. L’artista aplica la idea de treball a qualsevol àmbit del dia a dia, ja 
que, a més, apareix de manera cada vegada més implícita en els cànons de la societat i el seu esdevenir.  
 
 
Paloma Navares 
(Burgos, 1947) 
 
Paisaje de interior con figura. Sèrie «Circuito cerrado» 
1985 
Videoinstal·lació. Vídeo analògic, color, so (1984) 
Duració: 9' 53'' 
Mides variables 
Col·lecció de l'artista 
 
En aquesta peça de Navares veim el deambular d’un tigre engabiat, el seu pas constant davant nostre 
multiplicat gràcies als miralls laterals que sostenen l’estructura de la instal·lació, en una mena de circuit 
tancat i infinit, en un recorregut que no porta enlloc. Un projecte històric d’enregistrament analògic que 
amb el temps permet noves lectures i en el qual es juxtaposa el concepte de l’animal engabiat vinculat a 
revisions socials i antropològiques. Navares ha creat un llenguatge plàstic propi caracteritzat per l’ús de 
noves tecnologies, la utilització de l’espai, la llum i la integració de diverses tècniques.  
 
Des dels seus inicis, el 1979, fins avui, la seva producció respon a diversos processos d’investigació en què 
indaga en temàtiques socials, aprofundeix en el món de la dona, els seus ritus, costums i tradicions. 
Fotografia, vídeo, so i llum s’unifiquen a les seves instal·lacions, escultures, objectes o collages. 
 
 
 
 
 



                        

 
 
Levi Orta 
(l’Havana, 1984) 
 
El heredero. Sèrie «Que Se Joda El Proletariado, Yo Quiero Ser El Pintor Oficial De La Familia Gunther» 
2017 
Videoinstal·lació. Vídeo, documents, fotografies i escultura 
Mides variables 
Duració: 7’ 36’’ 
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid 
 
Gunther IV és el ca més ric del món gràcies a l’herència de 124 milions de dòlars que la comtessa 
alemanya Karlotta Liebenstain deixà el 1992, any en què va morir, al seu amic fidel Gunther III 
(progenitor de l’hereu actual). El juliol de l’any 2000, els agents que actuen en nom seu compraren 
l’antiga residència de Madonna a Florida. Gràcies als negocis d’aquest carismàtic pastor alemany, 
podem veure pràctiques d’evasió fiscal i també noves relacions de poder i dominació. Levi Orta, amb 
aquest projecte, inicia els contactes necessaris per ser, presumptament, el pintor oficial de la família 
de Gunther i els ofereix els seus serveis com a artista. 
 
Aquest creador multidisciplinari investiga habitualment en les seves obres el component creatiu dintre 
d’allò polític i se centra en les imprecisions de la frontera art-política, interessat a ressaltar el matís 
subversiu de les realitats politicoartístiques, sempre des d’una postura analítica que qüestiona 
l’hegemònic visible. Les seves peces es desenvolupen des d’allò real, en què realitza les accions que 
posteriorment es presenten com a instal·lacions, vídeos i/o fotografies. 
 
 
Jean Painlevé 
(París, 1902-1989) 
 
Le Grand Cirque Calder 1927 
1955 
Pel.lícula 16 mm transferida a vídeo 2K HD. Color, so 
Duració: 43’ 
Cortesia Archives Jean Painlevé, París 
 
Jean Painlevé, amic d’Alexander Calder, i conegut pels seus documentals científics i d’animals, filmà 
el 1955 una representació del circ creat per l’artista. En aquesta filmació ens dona una visió únicament 
des de la posició de l’espectador i evitant els primers plans i els moviments de càmera.  
 
Fill d’artistes, Calder estudià enginyeria mecànica abans de dedicar-se a l’art i fou especialment 
cèlebre per les seves escultures mòbils. Fascinat pel circ des de la infantesa, creà i interpretà Le Grand 
Cirque Calder entre el 1926 i el 1931, un circ en miniatura. Calder realitzà amb tela, filferro i suro 
figures d’animals articulats, com ara un lleó, un cangur i cavalls, pallassos i acròbates; un total de 70 
figures de personatges i animals en miniatura. Calder donà vida als personatges i els va fer interpretar 
els clàssics del circ. Aquestes performances tenien un element cinètic, precursor de les famoses 
escultures mòbils.  
 
 
Paloma Pájaro 
(Madrid, 1977) 
 
Proyecto Zoosofías (5) 
Proyecto Zoosofías (6) 
Proyecto Zoosofías (7) 
Proyecto Zoosofías (1) 
Proyecto Zoosofías (2) 
2018 
Pintura acrílica i llapis de color damunt taula 
21 x 17 cm  
Col·lecció particular 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 
«Zoosofías» indaga en la confrontació que la complexitat de les societats actuals exerceix sobre l’individu 
i l’animal. El foc tenebrista remet a conflictes bèl·lics, dels quals només apareixen les conseqüències, 
plasmades en la conducta que presenten els animals, alguns que fugen i altres en conflicte. Al llarg de la 
seva trajectòria, Paloma Pájaro investiga la identitat de l’individu i la seva condició dins la vida animal 
humana i no-humana. A través de l’entorn i la vida que l’envolta tracta de comprendre l’ésser humà com 
a subjecte, aprofundeix en la concepció pròpia i reflexiona sobre l’humà com a subjecte dominant.  
 
L’anàlisi parteix de la relació de l’humà amb la vida animal, atesa la codependència i el procés gradual 
de cosificació de l’animal no-humà. El seu treball es pot inscriure dins la nova figuració conceptual, des 
de la qual revisa la tradició pictòrica. 
 
 
Pablo Picasso  
(Màlaga, 1881-Mougins, França, 1973) 
 
Paseo 
Banderilleros 
Pase de muleta 
La estocada 
Sèrie «La corrida de las Manchas» 
1959 
Conjunt de vuit plats rodons. Argila blanca cuita, decoració amb engalba, parcialment esmaltada, 
pàtina beix 
Diàmetre: 42 cm 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, dipòsit Col·lecció Serra 
 
La sèrie «La Corrida de las Manchas», formada per un conjunt de vuit plats, representa les diverses 
escenes d’una corrida de toros. La forma del plat li proporciona la recreació de la plaça, a l’interior 
de la qual es desenvolupa l’escena. L’aprofitament del format ceràmic per a aquest tema és un recurs 
habitual de l’artista. 
 
Picasso fou un artista polifacètic i innovador en tècniques, formes i estils. El 1946 comença els 
experiments ceràmics i hi incorpora el seu univers iconogràfic, centrat en la tauromàquia, la mitologia 
i l’univers animal. La passió pels toros, constant en la seva obra, es remunta a la infantesa. A més de 
la relació amb el món taurí i la seva tradició en la pintura espanyola, li interessa la simbologia que li 
atorga el tema (vida, lluita, sacrifici i mort).  
    
 
Johan Seirling (Escola alemana) 
 
Retrato del Principe Friedrich Hermann Otto von Hohenzollern-Hechingen (1712-1786) 
1717 
Oli damunt tela 
72,4 x 57,8 cm 
Museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober 
 
La col·lecció «Nins» està formada per 161 peces de diverses escoles pictòriques europees des del segle 
XVI fins al segle XIX. Aquesta tipologia de retrat cortesà infantil es vincula a la reialesa, la noblesa, 
l’aristocràcia i la burgesia. En definitiva, alts rangs que encarregaven el retrat dels seus fills en una 
edat primerenca. En alguns casos, aquests retrats servien per a ús familiar, per a la creació de nous 
llaços familiars entre cases reials o com a representació d’ostentació, poder i majestuositat. D’aquesta 
manera, vestidures i decorat accentuaven ambdós propòsits, ja que es representava una imatge de la 
infància idealitzada. Les peces presentades comparteixen, a més, el vincle directe amb l’animal a 
través del gest; en alguns casos un ca, en altres, un be o un cervatell, acompanyen el donzell, l’infant 
o el príncep. 
 
Guillermo Srodek-Hart 
(Buenos Aires, 1977) 
 
Chacinados Los Agapantos 
2014 
Reproducció de l'original (Impressió d’injecció de tinta perdurable) 
110 x 130 cm 
Col·lecció de l'artista 
 



                        

 
Cuajos 
2006 
Reproducció de l'original (Impressió d’injecció de tinta perdurable) 
110 x 130 cm 
Col·lecció de l'artista 
 
Peludos 
2007 
Reproducció de l'original (Impressió d’injecció de tinta perdurable) 
110 x 130 cm 
Col·lecció de l'artista 
 
Fotògraf documental interessat en les regions rurals de l’Argentina. Amb la seva obra mostra els canvis 
que les forces econòmiques i polítiques han generat en la fisonomia dels llocs: comerços antics que van 
desapareixent (sabaters, tintorers, carnissers) i la interacció de la gent amb el seu entorn i els seus 
animals. Chacinados Los Agapantos és un establiment precari on es produeixen chacinados (embotits) 
artesanals.  
 
Cuajos secándose mostra el procés d’assecament dels qualls (compartiment de l’estómac de l’ovella que 
té un enzim que qualla la llet utilitzada en l’elaboració del formatge). «El Peludo» és una mena 
d’armadillo particularment danyós per a les collites. La seva carn es pot menjar i, en el cas de l’obra 
Peludos, un vagabund rural menjava la carn de l’animal i en penjava les closques del tamarell sota el qual 
dormia per raons d’higiene i seguretat. 
 
 
Eulàlia Valldosera 
(Vilafranca del Penedès, 1963) 
 
Penélope tiene voz 
2017 
 
Sis video-missatges incrustats a una pàgina web. Vídeo HD, color, so. Idioma: Anglès, subtítols en 
espanyol: www.eulaliavalldosera.com/penelope/ 
 
Mensaje nº.1: ballenas (1ª parte). 7’ 38’’ 
Mensaje nº 2: delfines. 7’ 08’’ 
Mensaje nº 3: medusas (1ª parte). 6’ 22’’ 
Mensaje nº 4: medusas (2ª parte). 6’ 22’’ 
Mensaje nº 5: pingüinos. 7’ 58’’ 
Mensaje nº 6: ballenas (2ª parte). 5’ 39’’ 
2017 
Duració total: 42’20’’ 
Cortesia de l'artista (Col·laborador: Fundació Quo Artis, Barcelona i Antarctic Biennale 2017) 
 
El treball de Valldosera ha sofert una gran transformació els últims anys. En aquest projecte seleccionat 
per a l’exposició mostram una de les vies a les quals s’ha obert i que comparteix amb qui vulgui connectar-
se a aquest enteniment on l’extrasensorial adquireix una importància fonamental. Des de les muntanyes 
es connectà, mitjançat la telepatia, amb animals antàrtics com ara balenes, dofins, pingüins i meduses, i 
els demanà sobre els humans i els seus sentiments sobre el viatge de l’expedició. Es comunicà amb ells a 
través de vibracions. Transformà aquestes transmissions en missatges d’àudio i les envià a la tripulació 
del vaixell perquè les escoltassin a bord. En aquesta obra, l’artista encarna el paper de Penèlope a 
l’Odissea; no viatja, sinó que teixeix i desteixeix la xarxa espai-temps.  
 
Valldosera és coneguda per les seves instal·lacions de caràcter màgic i envolupant. Penélope has a voice 
fou creada per a la primera Biennal de l’Antàrtida, una expedició que portà una vintena d’artistes al 
continent austral. L’artista no es traslladà en el vaixell per raons mediambientals i optà per quedar-se als 
Pirineus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 
Esaias Van de Velde 
(Amsterdam, 1587-la Haia, 1630) 
 
Whale stranding of 1617: Whale Beached between Scheveningen and Katwijk on 20 or 21 January 1617, 
with elegant sightseers 
Reproducció de l’original (oli damunt tela)  
83,82x132,08 cm 
Cortesia de New Bedford Whaling Museum 
 
El quadre al·ludeix a un episodi ocorregut l’any 1617, gravat a partir d’unes notes ràpides i pintat 
posteriorment per Van de Velde. La vinculació holandesa amb la indústria pesquera i, especialment, 
balenera va fer que la pintura sobre temes marítims fos habitual. Als Països Baixos, de la balena 
s’extreia un oli que servia de base per als llums, els sabons i betums i per a la preparació de teles i 
pigments. La representació de la balena encallada reuneix els elements essencials d’aquestes escenes, 
comunes en altres artistes, i incorpora el detall dels observadors. Van de Velde fou un pintor de gènere 
(escenes sobre la vida quotidiana) i paisatge holandès, considerat un referent de l’escola de Haarlem, 
una de les escoles pictòriques del segle XVII que formaren l’anomenada «edat d’or de la pintura 
holandesa».  
 
 
Joana Vasconcelos 
(París, 1971) 
 
Conchita 
2008 
Ceràmica de Rafael Bordalo Pinheiro. Pintura vitrificada i ganxet 
31x115x90 cm 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
L’obra pertany a un grup de peces realitzades en ceràmica i ganxet que segueixen la voluntat de l’artista, 
el treball de la qual es basa en l’apropiació i la reconversió d’objectes quotidians per dotar-los de 
significats nous. Utilitza la representació en grans dimensions d’animals, els quals, en la proximitat a les 
persones, generen malestar o temor (vespes, llangardaixos, serps, crancs, etc.). Aquests animals, no-
domèstics, es troben ambiguament empresonats o protegits per una segona pell de ganxet que els 
domestica i atrapa.  
 
Aquestes associacions li serveixen per qüestionar la societat contemporània en què vivim en temes 
relacionats amb el paper de la dona o la classe social. La relació de contraris entre públic/privat, 
artesanal/industrial i tradició/modernitat són constants en el seu treball.  
 
 
Marie Voignier 
(Ris-Orangis, França, 1974) 
 
Les immobiles 
2013 
Vídeo HD, color, so estéreo. Idioma: francès, subtítols en anglès 
Duració: 14' 54'' 
Cortesia de l'artista & Marcelle Alix, París 
 
L’obra Les Immobiles és una guia de caça, que actua com a memòria del passat, en què el dispositiu és 
mínim: una càmera en un pla fix capta la mà del protagonista, a la vegada que l’escoltam comentar el 
llibre que sosté. Entre la diversió i la nostàlgia, la veu en off recorda les caceres que visqué a l’Àfrica 
entre les dècades dels 70 i els 80 del segle passat. A les pàgines del llibre veim europeus orgullosos i 
adinerats que posen ociosos al costat dels trofeus jacents. Així, els cadàvers es van acumulant sense 
responsabilitat aparent en una lectura alternativa de la història de l’Àfrica postcolonial. 
 
Voignier fou elegida per presentar aquest treball a la passada Biennal de Venècia. L’autora, després 
d’estudiar ciències a Berlín, tornà a l’Escola de Belles Arts de Lió, on realitzà les primeres peces. Ella 
mateixa produeix els vídeos, seleccionats tant en festivals de cinema com en museus i sales 
d’exposicions d’art com a mitjà i instrument de revisió de la mirada i la memòria. 
 
 
 



                        

 

Llibres 

David Douglas Duncan 
(Kansas City, 1916- Grasse, Francia, 2018) 
 
Nomada del Mundo. Una odisea fotográfica.  
1967 
Llibre. Edicions Nauta, Barcelona 
Col·lecció particular 
 
Adiós Picasso 
1974 
Llibre. Edicions Nauta, Barcelona 
Col·lecció particular 
 
Durant la primavera de 1957 Duncan arribà a La Californie, la vil·la on vivia Picasso prop de Canes, acompanyat d’un 
ca dachshund anomenat Lump que finalment acabà formant part del peculiar ecosistema de la vil·la, on hi havia una 
cabra, coloms i un bòxer, dit Yan. La relació del pintor malagueny amb els animals, inspiració i convivència, sempre 
fou intensa. L’amistat de Duncan amb Picasso i la seva dona Jacqueline li va permetre fotografiar-lo en múltiples 
facetes, públiques i privades. Amb tot, aquest fotògraf, premiat amb la Medalla d’Or Robert Capa el 1967, es dedicà 
fonamentalment a treballar com a fotoperiodista i cobrí conflictes bèl·lics com la Segona Guerra Mundial, els últims 
moments de l’ocupació britànica de l’Índia, la guerra civil de Grècia i les guerres de Corea i el Vietnam, entre d’altres. 
Revistes com el National Geographic o Life publicaren els seus reportatges, que també publicà en llibres, en què relata 
i mostra l’esdevenir d’una època i d’una vida dedicada a la fotografia. 
 
Walter Chandoha 
(Bayonne, Nova Jersey, EUA, 1920) 
 
All Kinds of Cats  
1952 
Llibre. Alfred-A-Knopf Publisher, Nova York 
Col·lecció particular 
 
The Literary Cat 
1977 
Llibre J.B. Lippincott Company. Filadelfia/Nova York 
Col·lecció particular 
 
Walter Chandoha's Book of Puppies and Dogs  
1959 
Llibre. Bonanza Books, Nova York 
 
Les seves fotografies de moixos han aparegut a les pàgines de revistes com el National Geographic o Life, en llibres 
i en nombrosos anuncis. Precursor de les postals d’animals kitsch i dels actuals virals, per al delit dels fans felins, 
Walter Chandoha és el fotògraf dels moixos per excel·lència, tot i que també és un mestre de la fotografia d’altres 
animals domèstics i de la natura. Així ho mostra en les captures d’estudi de felins en diferents postures i situacions, 
en què els elements lumínics tenen un paper prioritari i converteixen l’animal en el protagonista absolut de les 
fotografies, per a les quals ha creat un vocabulari propi basat en la lluminositat, la intensitat dels colors o el contrast 
del blanc i negre i la fascinació per l’animal. Tot plegat fa que les seves fotografies s’identifiquin per si mateixes 
per la força de la seva presència en l’imaginari col·lectiu. 
 
Auguste André Lançon 
(Saint-Claude, França, 1836-París, 1887) 
 
Les Animaux. Chez eux 
1882 
Llibre amb gravats de A. Lançon i textes de diversos autors 
44,5 x 32,3 cm 
Col·lecció particular 
 
Escrit per diversos autors, Les animaux chez eux, completament il·lustrat per Lançon, mostra animals de diferents 
parts del món en el seu hàbitat, tant en un context natural com domèstic. Hi destaca la precisió i la plasmació 
gràfica del medi, característica singular en el conjunt de compendis sobre animals. Una obra gràfica única i brillant 
que és l’antecedent històric de la col·lecció enciclopedista de fauna de tot el món i el que seran després els àlbums 
d’animals com a coneixement exòtic i històric. Pintor, gravador, il·lustrador i escultor, debutà al Saló de París el 
1861 amb una mostra de gravats sobre animals, molts dels quals podia contemplar, entre altres llocs, a la Ménagerie 
du Jardin des plantes a París. Les seves obres a l’oli, aquarel·les o gravats se centraren sobretot en la representació 
exquisida d’animals, amb un virtuosisme que admirà els seus col·legues de l’època. A més, vinculat a la il·lustració 
en premsa, col·laborà en diversos diaris com Le Temps i realitzà il·lustracions amb una vessant política i de batalla 
amb la recreació d’escenes militars.  

 
 



                        

 

Crèdits imatges 

 

 

    

Marcel·lí Antúnez, Eskizos, 2017. Instal·lació audiovisual interactiva. Mesures variables. col·lecció del 
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. © de l’obra, Marcel·lí Antúnez, VEGAP, Palma, 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Francis Alÿs, The Night Watch, 2004 (fotograma del vídeo). Documentació en vídeo d'una acció, National 
Portrait Gallery, Londres. Monocanal, color, sense so. Duració: 17’ 23’’. Col·lecció Ella Fontanals-
Cisneros, Miami. © de l’obra, Francis Alÿs, 2018 © Peter Harholdt, 2008 
 
 
 
 
 

  
 
Rosalía Banet, Vestido de carne, 2011. Fotografia digital. Col·lecció de l’artista © de l’obra, Rosalía 
Banet, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 

               
 

 
 
Joan-Ramon Bonet, Sin título, Sèrie «Matances», 1991. Impressió inkjet tinta de pigments sobre paper 
foto Harman Barita sobre alumini dibond. Edició: 2/3. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de 
Palma. © de l’obra, Joan-Ramon Bonet, 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Adriaen Cornelisz Beeldemaker, Retrato de un doncel con perro, 1674. Oli sobre llenç, 86,4 x 73,3 cm. 
Museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober 
 
 
 
 
 

 
 
Cercle de Bartolomew Danridge (escola anglesa), Presunto retrato de Mildred Drew con un cordero, ca. 
1740. Oli sobre llenç, 124,4 x 101,6 cm. Museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober 



                        

 
 

 
 
Amparo Garrido, No digas nada, 2006-2007 (fotograma del video). Vídeo. Monocanal, color, so. Duració: 
2’ 3’’. Edició: P.A. d’edició de 5. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donació de 
l’artista. © de l’obra, Amparo Garrido, VEGAP, Palma, 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Francisco de Goya y Lucientes, Ni más ni menos. Sèrie «Los Caprichos», ca. 1797 - 1798 (12ª ed, 1937). 
Aiguafort, aiguatinta brunyida, punta seca i burí. Col·lecció Museo de Zaragoza. © fotografia, José 
Garrido Lapeña 
 
 
 
 
 

 
 
Eduardo Kac, Lagoogleglifo II, 2015. Impressió digital sobre lona, 10 x12 m. Cortesia de l’artista. © de 
l’obra, Eduardo Kac, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 

 
 
Paloma Navares, Paisaje de interior con figura. Sèrie «Circuito cerrado», 1985. Videoinstal·lació. Vídeo 
analògic, color, so (1984). Duració: 9' 53''. Col·lecció de l’artista. © de l’obra, Paloma Navares, VEGAP, 
2018 
 
 
 
 
 

 
 
Paloma Pájaro, Proyecto Zoosofías (1), 2018.  Acrílic i llapis sobre taula, 17x21 cm. Col·lecció 
particular. © de l’obra, Paloma Pájaro, 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Alexander Painlevé, Le Grand Cirque Calder 1927, 1955 (fotograma del video). Pel·lícula de 16 mm 
transferida a vídeo 2K HD. Color, so. Duració: 43’. © Les Documents Cinématographiques, Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 

           
 
Guillermo Srodeck-Hart, Chacinados. Los Agapantos, 2014. Fotografia. Impressió d'injecció de tinta 
perdurable, 110 x 130 cm. Cortesia de l’artista. © de l’obra, Guillermo Srodek-Hart, 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Guillermo Srodeck-Hart, Cuajos, 2006. Fotografia. Impressió d'injecció de tinta perdurable, 110 x 130 
cm. Cortesia de l’artista. © de l’obra, Guillermo Srodek-Hart, 2018 
 
 
 
 
 

    
 
Guillermo Srodeck-Hart, Peludos, 2007. Fotografia. Impressió d'injecció de tinta perdurable, 110 x 130 
cm. Cortesia de l’artista. © de l’obra, Guillermo Srodek-Hart, 2018 
 
 
 
 
 



                        

 
 

 
 
Joana Vasconcelos, Conchita, 2008. Ceràmica de Rafael Bordalo Pinheiro. Pintura vitrificada i ganxet, 31 
x 115 x 90 cm. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma © de l’obra, Joana Vasconcelos, 
VEGAP, Palma, 2018 
 
 
 
 
 

 

Esaias Van den Velde, Whale stranding of 1617: Whale Beached between Scheveningen and Katwijk on 

20 or 21 January 1617, with elegant sightseers, 1617. Reproducció de l'obra original (oli sobre llenç, 

98.4 x 145.4 cm). Cortesia de New Bedford Whaling Museum 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        

 
 
 
Agraïments 

 
BEEP (Andreu Rodríguez), Cisneros Fontanals Art Fundation, Consell de Mallorca, Electronic Arts Intermix 
(EAI), Fundación Goya en Aragón, Fundación Montemadrid, Galeria Toni Tàpies (Shakira Bagan), Galería 
Espacio Mínimo, Galería Estrany de la Mota, Galería La Gran, Galería Max Estrella, Les Documents 
Cinématographiques-Archives Jean Painlevé, Miró Mallorca Fundació, Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid, Musée d'art et histoire of Genève Collection, Museo de Zaragoza, Museu de Mallorca, Museu Sa 
Bassa Blanca, New Bedford Whaling Museum, Winnipeg Film Group, ZKM Zentrum für Kunst und Medien 
Karlsuhe. 
 
Francis Alÿs, Joan Jonas, Paloma Navares, Joana Vasconcelos, Miquel Barceló, Rebecca Horn, Guy Maddin, 
Damien Hirst, Marie Voignier, Marcel·lí Antúnez, Guillermo Srodek-Hart, Joan-Ramon Bonet, Eulàlia 
Valldosera, Rosalía Banet, Levi Orta, Paloma Pájaro, Juan Luis Moraza, Juan del Junco, Eugenio Ampudia, 
Amparo Garrido, Veru Iché, Eduardo Kac, Walter Chandoha, David Douglas Duncan. 
 
Solange Artiles, Rosa Maria Aguiló Fiol, Isidro Aguilera Aragón, Isabelle Alfonsi, Marisa Arguis, Laura 
Ballesteros (Embajada de Canadá), Brigitte Berg, Josefina Blanca, Maryline Billod, Susana Blas, Christina 
Connett, Nerea Díez de Pinos, Rafael Doctor Roncero, Clàudia Elies, Ella Fontanals Cisneros, María García 
Yelo, Marie Jager, Ben Jakober, Alberto de Juan, Àngels de la Mota, Miguel Falomir, Sergio Fontanella. 
 
Pedro Gallego de Lerma, Hartmut Jörg, Cornelia Lauf, Paula Leitao, Óscar López, Monica Lowe, Jean-Yves 
Marin, Karina Marotta, José Martínez Calvo, Karl McCool, Eva Mulet, Rosa Olivares, Mark D. Procknick, 
Barbara Quintin, Francesc Ramis Oliver, Inmaculada Rigo, Yolanda Rodríguez, Juan Roig, María Ángeles 
Salvador, Bartomeu Salvà Simonet, Maco Sánchez Blanco, Cristóbal Sánchez Blesa, Luisa del Valle, Luis 
Valverde Espejo, Yannick Vu. 
 
Plataforma balear para la defensa de los animales, integrada per Amics dels Animals d’Esporles, Asociación 
Centro Canino Internacional, Asociación defensa de los Animales de Mallorca, Asociación defensa de los 
Animales de las Islas Baleares, Asociación Sin Hogar Mallorca, Asociación SOS Animal, Baldea-Plataforma 
para la Defensa de los Animales, Miaus Mallorca, Robinas Voluntarias, Animaerea, Sonrisa Animal, Colegio 
de Veterinarios, Colegio de Abogados, Palma Aquarium, s’Hort Vell, Foto Ruano, ONCE, Malla Publicidad, 
Restaurant Bon Lloc, Raúl Mérida, Luis Bovino, Nieves Martín i Pedro Vidal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu /  
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