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Introducció

Aquest text comença presentant els termes institució�art, crítica�institucional

i espai�públic amb la finalitat d'aclarir algunes confusions que es produeixen

amb freqüència a causa de la manca de precisió en el seu ús. Aquest aclariment

també implica adoptar un punt de vista, i alhora dirigir-se cap a uns objectius.

El punt de vista i els objectius que guien aquesta exposició són assenyalar les

aportacions de la crítica institucional al coneixement situat en el camp de

l'art i a la seva transformació democràtica i desjerarquitzada. De la mateixa

manera, un altre dels objectius és fer que aquestes aportacions resultin útils

com a material per a l'assignatura d'escultura i, més endavant, per a la pràctica

professional en l'àmbit artístic.

El segon apartat introdueix i situa en el seu marc social, històric i teòrico-artís-

tic les pràctiques de crítica institucional i presenta tot allò que defineix més sig-

nificativament la primera, segona i tercera onades. En el tercer apartat aques-

tes pràctiques s'aniran exposant de manera detallada, incidint en els punts de

vista que les guien, els paradigmes que intenten introduir, o les resistències

que hi troben. Així doncs, s'entén que les tres parts es complementen i van

guanyant en concreció i detall.

Les intervencions artístiques que es presenten serviran per donar a conèixer el

funcionament de l'art en diferents moments i llocs. I, principalment, serviran

per fixar-se de manera específica en els canvis que introdueixen i en la seva

contribució a la democratització del camp de l'art entès sempre en connexió

amb qualsevol altre àmbit socialment creat i compartit.

L'anàlisi contextualitzada i políticament situada, juntament amb la crítica re-

flexiva que acompanya aquestes pràctiques, i en conseqüència el coneixement

que aporten respecte del terreny de l'art, són elements bàsics que cal tenir en

compte com a estudiants d'escultura. No solament contribueixen a situar-nos

en aquest àmbit, sinó que també ens ofereixen un testimoni valuós per conti-

nuar democratitzant i desjerarquitzant el terreny de l'art, per buscar vies amb

les quals enriquir la nostra experiència i coneixement, així com els del comú.
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1. De què parlem quan parlem d'institució art,
de crítica institucional i d'espai públic? Alguns
aclariments necessaris

En la premsa divulgativa, i fins i tot en la crítica, és freqüent un ús del terme

institució art que connota una estructura de poder difusa, impura, que ens atra-

pa i ens fa actuar irremeiablement de manera «incorrecta», poc ètica, com si

fos «contra la nostra voluntat». De vegades s'utilitza per parlar de museus, de

centres d'art, o de pràctiques implícitament obscurantistes que, aparentment,

guien aquests espais. La imatge negativa del terme projecta el seu revers: un

«enfora» institucional pur que ens emplaça/interpel·la imaginàriament i ide-

alment com a immaculats.

Aquestes associacions, convenientment articulades com a oposats radicals, te-

nen la virtut de fer-nos entendre el món i el nostre lloc en ell des de punts de

vista que tenen poc a veure amb la realitat de les nostres vides. I poden desac-

tivar iniciatives d'acció transformadora que en la seva quotidianitat s'orienten

cap a la democratització i desjerarquització del terreny de l'art. Així doncs, la

primera tasca consistirà a definir, o fixar en la mesura del possible, a què ens

referirem quan parlem d'institució art.

Escrit així, en minúscules, la institució art engloba tant l'aparell de producció

i distribució de l'art com les idees o concepcions dominants que es tenen de

l'art en una època determinada, que són les que defineixen la seva recepció

(Bürger, 2009, pàg. 31).

Com veurem al llarg del mòdul, i sobretot en l'última part dedicada a presen-

tar una selecció d'obres de crítica institucional, aquestes obres paren atenció

específicament a la manera en què seran produïdes, distribuïdes i exposades,

així com també la idea d'art que promouen. Aquests són els aspectes que ens

interessen aquí, atesa la seva utilitat.

Així doncs, a partir de la idea d'institució art, entenem que les maneres de

producció i distribució d'obres d'art tal com funcionen en la societat burgesa

capitalista, i més recentment neoliberal, contribueixen a produir una determi-

nada idea d'art.

La idea d'art que predomina en la societat burgesa és que l'art és autònom.

És a dir, que l'art està completament separat d'altres activitats com poden ser

l'economia o la política. Per tant, perquè una obra pugui ser considerada art

no ha d'ocupar-se d'aspectes o situacions concretes de caràcter econòmic, po-

lític o social que ens afecten en el nostre dia a dia. I molt menys encara es

considera la possibilitat que l'art s'ocupi específicament de les qüestions eco-

nòmiques i polítiques que l'influencien directament. Pensem, per exemple,
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en la influència que pot tenir el patrocinador d'una marca comercial sobre el

tipus d'art que es produeix. Com veurem, d'aquestes qüestions s'encarregarà

la crítica institucional.

Així doncs, ja podem extreure una primera conclusió: la crítica institu-

cional s'enfronta a la concepció de l'art que predomina en la societat

burgesa. Aquesta concepció de l'art característica de la societat burgesa

es coneix com a autonomia�de�l'art.

El terme crítica� institucional defineix o engloba un conjunt de pràctiques

artístiques que, tot i ser molt diverses entre elles, tenen en comú el fet que

prenen la institució art com a matèria primera de les seves intervencions. Això

es concreta en el fet que tenen en compte la manera en què habitualment es

produeixen les obres, així com els llocs en els quals es presenten o l'economia

que produeixen, el mercat de l'art, els beneficis que generen i el fet de per a

qui són útils aquests beneficis.

Totes aquestes pràctiques de crítica institucional tenen en comú el fet de ser

reflexives i crítiques respecte de les seves condicions de producció, exposició

i recepció. I utilitzen aquestes mateixes condicions com a matèria primera del

seu treball.

Els seus productors, dones i homes, entenen que l'art és una pràctica social,

igual que qualsevol altra, i que a més està directament imbricat en qüestions

econòmiques i polítiques. A més, assumeixen la seva responsabilitat com a

subjectes productors que mitjançant les seves accions poden contribuir a can-

viar, en certa mesura, les relacions de forces que constitueixen el terreny social

de l'art. El seu treball s'orienta a desjerarquitzar-lo, a fer-lo més democràtic,

plural i igualitari.

Com veurem més endavant, els seus treballs artístics ens situen enfront de

qüestions pràctiques que vivim en la nostra activitat quotidiana. Així, per

exemple, plantegen preguntes als espectadors i espectadores sobre la seva situ-

ació personal i al mateix temps sobre assumptes d'actualitat política (Hans Ha-

acke, 1986, pàg. 103). Aquests artistes, per tant, pretenen activar una produc-

ció artística que ens connecti amb la nostra realitat, que faciliti que tinguem

en compte les condicions materials, socials i polítiques en les quals vivim.
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H. Haacke (1973). John Weber Gallery Visitors’
Profile 2. Col·lecció de Gilbert i Lila Silverman

Font: https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-
papers/12/lessons-learned

Es plantegen igualment fer una crítica als imaginaris col·lectius que es produ-

eixen, també, en l'àmbit de l'art, amb els quals creixem i ens identifiquem.

Per exemple, una de les imatges més habituals de les dones en l'art és quan

apareixen pintades nues per a la seva contemplació, mentre que les obres d'art

produïdes per dones amb prou feines s'exposen als museus.

La intenció de la crítica institucional és igualment produir altres imaginaris

diferents que mostrin aspectes poc coneguts sobre el món de l'art, de manera

que el públic pugui ser conscient i fins i tot actuar a partir d'aquest coneixe-

ment. De fet, l'orientació democràtica d'aquestes pràctiques rau en bona me-

sura a aportar coneixement al públic sobre els interessos de caràcter econòmic

i polític, així com sobre les idees que estan en joc en el terreny de l'art per

convidar-lo a canviar les coses.

Les pràctiques artístiques de crítica institucional no tenen per objectiu dina-

mitar la institució, ni plantegen un enfora pur cap a on escapar, sinó que in-

tenten transformar-la. La seva tasca més aviat s'orienta, en un principi, a con-

trastar la ideologia de l'autonomia de l'art dominant en la societat capitalista

burgesa amb les pràctiques poc ètiques, jeràrquiques i antidemocràtiques en

les quals se sosté en bona mesura. Més recentment, s'orienta a donar a conèixer

la situació que juga l'art en el capitalisme avançat i incidir en la seva possible

transformació. Aquestes qüestions les veurem exemplificades en les obres que

es presenten en l'última part del text.

Els plantejaments i les intervencions que s'han fet en aquests últims cinquanta

anys de crítica institucional comporten un exemple eticopolític i professional

que pot ser de gran utilitat per als qui s'inicien en aquest terreny i el transi-

ten, com és justament la situació d'un estudiant d'una assignatura d'escultura.

També són una font de coneixement del camp de l'art i de la seva influència

en l'espai públic.

Atès el coneixement de caràcter reflexiu que la crítica institucional aporta res-

pecte a l'àmbit de l'art, els seus ensenyaments resulten tremendament perti-

nents i útils en la formació dels estudiants de Belles Arts. En el cas d'una as-

https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/12/lessons-learned
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/12/lessons-learned
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signatura com l'escultura, la crítica institucional ens posa en contacte amb as-

pectes el coneixement dels quals és bàsic de cara a plantejar qualsevol projecte

o intervenció.

Així, veurem la importància de tenir en compte, per exemple, les formes de

finançament de l'art, i també la diferència i les contradiccions que es donen

entre els discursos i les pràctiques de l'art, els condicionants espacials, tempo-

rals, simbòlics i econòmics dels llocs en què es presenten els treballs, el paper

que hi pot tenir el productor, el tipus de manteniment econòmic que volem

per desenvolupar el treball, el paper que s'atribueix al públic, les maneres en

què l'art propicia una determinada construcció de sentits, i com tot això re-

verteix sobre la idea que es produeix d'espai públic.

Amb espai�públic ens referim a l'espai urbà que transitem dia a dia. Aquest

espai va prenent forma a partir d'una sèrie de decisions i influències polítiques

i econòmiques. L'espai públic es construeix anteposant uns objectius, com en

alguns casos el benefici econòmic, a uns altres, com pot ser el benestar social.

I, en funció de quins siguin els objectius que guien la construcció de l'espai

públic, es posen en valor uns aspectes i idees o uns altres.

Pensem en l'escultura de l'euro de l'artista Ottmar Hörl, a Frankfurt; quina idea

d'espai públic està afavorint?

O. Hörl (2001). Escultura de l'euro. Frankfurt

Font: http://meinewanderlust.com/blog/alemania/frankfurt-alemania-parte-3-toda-la-relacion-de-frankfurt-con-el-euro-y-su-
importancia-economica-en-el-mundo/

En la societat burgesa capitalista els museus, els monuments commemoratius

i l'escultura en l'espai públic legitimen individus concrets i les idees de nació i

de progrés. Aquest tipus de representacions artístiques, presentades en l'espai

públic, afavoreixen el fet que ens identifiquem amb elles i amb els valors indi-

Elements que construeixen
l'espai públic

Els traçats urbanístics de grans
avingudes o de circuits que
guien els turistes, la divisió de
l'espai urbà en parcel·les pri-
vades, la distribució dels bar-
ris i de les persones que els ha-
biten, la ubicació de museus,
de monuments commemora-
tius, o d'escultures en parcs,
rotondes i llocs que es volen
assenyalar com a emblemà-
tics contribueixen a la cons-
trucció de l'espai públic. Tots
aquests elements que hi inter-
venen van donant forma i le-
gitimant una sèrie d'idees i de
valors, van afavorint un tipus
de polítiques i pràctiques eco-
nòmiques i, per tant, van re-
butjant-ne altres de possibles.

http://meinewanderlust.com/blog/alemania/frankfurt-alemania-parte-3-toda-la-relacion-de-frankfurt-con-el-euro-y-su-importancia-economica-en-el-mundo/
http://meinewanderlust.com/blog/alemania/frankfurt-alemania-parte-3-toda-la-relacion-de-frankfurt-con-el-euro-y-su-importancia-economica-en-el-mundo/
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vidualistes, nacionalistes, etc., que promouen. Atès que es presenten pública-

ment se'ls dona una validesa universal, com si representessin totes i cadascuna

de les persones que transitem aquests espais.

L'espai públic es va construint com una representació feta a mida de la clas-

se dirigent, de la burgesia. I la finalitat d'aquesta construcció és produir una

experiència de fraternitat i igualtat universals. No obstant això, aquesta expe-

riència de fraternitat i igualtat no és real. És una aparença que es basa en les

bones formes socials, en fórmules de comportament cívic com poden ser, per

exemple, no cridar al carrer, ser cortesos, saludar, cedir el pas a altres vianants,

etc. i que fem quotidianament. A l'espai públic, el civisme i la urbanitat fun-

cionen com a principis conciliadors i contribueixen a escenificar un ordre po-

lític que en teoria és equitatiu, però no en la pràctica. Aquestes bones formes

fetes costum a l'espai públic fan que qualsevol conflicte o plantejament anta-

gonista quedi fora de lloc (Delgado, 2011, pàg. 31-32).

L'espai públic en la societat burgesa capitalista, i neoliberal, exclou directa-

ment o indirectament els immigrants pobres, la gent sense feina i encara en

bona mesura les dones, a qui s'associa tradicionalment a l'espai domèstic pri-

vat. L'espai públic es construeix de manera que no es visibilitzi la desigualtat

social (entre rics i pobres, entre els qui posseeixen les fàbriques i els qui sola-

ment han d'oferir la seva capacitat per treballar, entre els qui especulen amb

les finances i els qui pateixen els efectes de l'especulació, entre homes i dones,

etc.), en la qual se sosté el capitalisme burgès primer i, més recentment, el seu

vessant neoliberal.

Atès que l'art, per mitjà dels museus, d'altres monuments emblemàtics, i

de l'escultura en espais urbans té un paper significatiu en la construcció

de l'espai públic, des de la crítica institucional s'analitza el paper que

tenen aquestes construccions a l'hora de legitimar les classes dominants

i les seves polítiques, i els efectes que tenen sobre la resta de la població.

Alhora es presentarà un altre tipus d'objectes i d'intervencions artísti-

ques que portin el públic a qüestionar els usos tradicionals de l'art en

l'espai públic.
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2. Conceptes bàsics sobre la crítica institucional

2.1. Context sociopolític i artístic del naixement de la crítica

institucional

Així comença Lucy�Lippard (2004, pàg. 7) el seu Seis años: La desmaterializa-

ción del objeto artístico de 1966 a 1972 per referir-se al clima sociopolític que

apareixia amb força en aquell moment:

«La época del arte conceptual –que fue también la del movimiento por los derechos civi-
les, la guerra de Vietnam, el movimiento de liberación de la mujer y la contracultura– fue
realmente contestataria, y las implicaciones democráticas que tiene esta frase resultan
perfectamente adecuadas...»

Efectivament, aquesta és l'època en la qual afloren un conjunt de reivindica-

cions específiques alhora que va desapareixent el subjecte revolucionari com

a ens unitari de totes les lluites socials. El maig francès és l'exponent més as-

senyalat a Europa, mentre que als EUA la defensa dels drets civils i la forta

oposició a les intervencions militars al Vietnam tenien una visibilitat creixent.

Aquests moviments socials contestataris es faran ben visibles a l'espai públic

i tindran una influència directa i un desenvolupament propi en el terreny de

l'art.

Al gener de 1969 es funda a Nova York l'Art�Workers’�Coalition�(AWC). A la

seva Declaració de demandes apunten, entre altres coses:

• Que la composició de les juntes directives dels museus estiguin conforma-

des a parts iguals per treballadors, patrons i artistes.

• Que l'entrada per al públic sigui gratuïta.

• Que hi hagi una descentralització museística i una consegüent obertura

d'espais de producció i centres culturals.

• Que es doni cabuda en els museus a artistes porto-riquenys, negres, i altres

comunitats.

• Que s'estableixi una representació igualitària de dones i homes artistes.

• Que s'afavoreixi la mostra de treballs que no encaixen en galeries comer-

cials.
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• Que els artistes puguin exercir control sobre els usos i beneficis que pro-

porciona el seu treball; entre aquestes qüestions inclouen, per exemple, el

pagament per exposició i revenda de l'obra.

• Que es creï un fons econòmic d'ajuda per a artistes.

Els artistes, conscients de l'especulació econòmica a la qual estan subjectes

les seves produccions, comencen a articular i exigir una sèrie de drets bàsics

que els permetin treballar en unes condicions materials adequades. Al mateix

temps volen evitar que les seves produccions serveixin per a l'enriquiment

d'una minoria que és, a més, responsable d'unes polítiques públiques que són

nefastes per a la comunitat mundial.

En l'assemblea oberta que es va celebrar a l'abril d'aquell mateix any, Jean

Toche va defensar una orientació radicalment democràtica de l'AWC. La seva

estructura hauria d'adoptar la forma d'una comuna, sense líders ni jerarquies i

respectant totes les idees, per minoritàries que fossin. En la presentació, Gre-

gory�Battcock posava l'accent en el fet que els consells d'administració dels

museus estan composts per les mateixes persones que controlen els principals

mitjans de comunicació, com la CBS, l'NBC, el New York Times o l'Agència de

Premsa; que són al mateix temps els qui dirigeixen les principals empreses del

país, entre d'altres Ford, General Motors o Alcoa, a més de les grans fundacions

multibilionàries. Battcok (2011, pàg. 15-16) alertava de les conseqüències que

estaven tenint aquestes filiacions en aquell moment:

«¿Somos conscientes de que estos directivos amantes del arte y culturalmente compro-
metidos son quienes están apoyando la guerra en Vietnam?»

A més, animava les persones allà reunides en assemblea democràtica a conèixer

les estructures, motivacions, comportaments i implicacions que sustenten l'art

contemporani. La seva proposta d'aportar coneixement sobre el funcionament

del camp de l'art incloïa portar a declarar davant un tribunal democràtic a al

director del MoMA d'aleshores, Bats Lowry.

En els plantejaments de l'AWC s'expressen amb claredat tant la necessitat per

part dels artistes i agents de l'art de conèixer el seu àmbit de treball, com

l'incipient interès a transformar-lo, a orientar les seves pràctiques més demo-

cràticament. Aquests dos aspectes són clau a l'hora de tenir en compte les

aportacions de la crítica institucional al llarg d'aquests cinquanta anys; tot i

això, les seves intervencions, com anirem veient, es materialitzaran amb altres

procediments.

Per la mateixa època, la Guerrilla Art Action Group (GAAG) va demanar la di-

missió dels Rockefeller de la junta directiva del MoMA. Els seus arguments se

sustentaven en la denúncia de les pràctiques empresarials de la família. Con-

cretament en la seva implicació en la fabricació del napalm, en el suport a les

recerques en armes químiques, i, en definitiva, a la guerra del Vietnam de la
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qual es beneficiaven a escala empresarial (2011, pàg. 86). Aquests són alguns

dels plantejaments que emergeixen en l'època i que en si mateixos comporten

un qüestionament radical de les idees dominants en l'àmbit de l'art del mo-

ment, és a dir, de l'autonomia de l'art. Com veiem, aquestes pràctiques posen

de manifest que aquesta autonomia de l'art no existeix a la pràctica, i que és

simplement un discurs que no deixa veure amb claredat el que succeeix en la

realitat de l'art. Aquests artistes estan més que disposats a desmentir el discurs

de l'autonomia i a posar en evidència el funcionament real de l'àmbit de l'art

a la pràctica.

El 1969, Gyorgy Kepes va convidar Hans Haacke a participar en la Biennal de

Sao Paulo en representació dels EUA. L'artista va declinar l'oferta després de

considerar els efectes que podrien derivar-se d'aquesta representació. En una

atenta carta dirigida a l'organitzador de l'exposició, Haacke (2016, pàg. 29)

explicava els seus motius:

«...el gobierno estadounidense está combatiendo en una guerra inmoral en Vietnam y
apoyando sin reservas regímenes fascistas en Brasil y en otros lugares del mundo. En
este momento cualquier exposición hecha bajo los auspicios del gobierno de los EE. UU.
está promoviendo su imagen y sus políticas. […] Con una tolerancia represiva, se están
desviando las energías de los artistas de manera que sirvan a las mismas políticas que
los artistas legítimamente desprecian. Si no quieren ser cómplices involuntarios la única
elección que tienen es rechazar la muestra de su trabajo en una representación nacional
en el extranjero.»

Un altre exemple clar de la connexió i influència entre camps socials de la qual

parteixen i amb la qual treballen els artistes vinculats a la crítica institucional

és el següent.

L'any 1970, Hans Haacke va participar en la mostra «Information», amb l'obra

titulada MoMA Poll. Consistia en la instal·lació de dues urnes en què el públic

podia introduir els seus tiquets d'entrada identificats per colors segons si fos

gratuïta, amb descompte, d'amics del museu, etc., per respondre a la pregunta

que se'ls formulava: «El fet que el governador Rockefeller no hagi denunciat

les polítiques del president Nixon a la Indoxina és un motiu perquè no el votis

al novembre?» David Rockefeller es presentava per a la seva reelecció com a

governador en aquell moment. Convé tenir en compte que la família Rocke-

feller va ser un dels pilars fundadors del MoMA. Haacke, aquí, estava utilitzant

el museu i la conjuntura política, electoral i de conflicte internacional, com

a matèria primera del seu treball. Estava posant en pràctica una metodologia

d'intervenció específica en termes de lloc i temps que assenyalava els respon-

sables de les polítiques del museu i de les polítiques públiques. I, al mateix

temps, interpel·lava de manera directa el públic en la seva capacitat per triar

els seus representants.

En el seu text, Lucy Lippard ens recorda igualment la intervenció del grup

Ad�hoc�Women�Artist�Committee, una ramificació de l'AWC, en l'exposició

anual del Whitney Museum. El grup, anònim, va falsificar un anunci del mu-

seu per a la premsa en el qual es feia pública una participació del 50% d'artistes

dones, de les quals la meitat no serien blanques. Es van fer, a més, invitacions
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falses per a la inauguració, i es van projectar en els murs exteriors del museu

imatges de dones, al mateix temps que s'ocupava físicament l'edifici. Aquesta

estratègia de caràcter i mètode obertament activista ens posa en sintonia amb

les més conegudes i properes en el temps Guerrilla�Girls.

Lucy Lippard fa notar la quantitat i qualitat de les obres de les dones artistes

de l'època. En posa com a exemple la seva selecció per a l'exposició internaci-

onal d'art conceptual realitzat per dones. La mostra, que formava part d'una

sèrie de quatre, es va inaugurar el 1969 en el California Institute of Arts i va

acabar a Londres després de viatjar per set ciutats. Mierle�Laderman�Ukeles

va ser una de les artistes participants. El seu Maintenance Art (art de manteni-

ment) és un dels exemples de crítica feminista a la institució art, que es basa en

una metodologia d'intervenció específica a l'espai de manera temporal. Ukeles

destacava els treballs realitzats habitualment per dones en l'àmbit privat, do-

mèstic, traslladant-los a l'espai públic i situant-los al nivell de la contemplació

estètica. En fer això connectava la construcció neutral de la institució, els seus

espais blancs i immaculats, amb les tasques de neteja i manteniment. És a dir,

feia veure que la ideologia de l'autonomia de l'art se sosté, també, en aquest

tipus de treballs.

M. L. Ukeles (1973). Washing/Tracks/Maintenance: Inside.
Wadsworth Atheneum, Hartford

Font: https://timeline.com/mierle-ukeles-cleaning-museum-64d274a0a19c

https://timeline.com/mierle-ukeles-cleaning-museum-64d274a0a19c
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2.2. Primera, segona i tercera onades de crítica institucional.

Orientacions, aportacions significatives i artistes que

s'integren en cadascuna d'elles

Agrupar els treballs de crítica institucional per onades, és a dir, per autors i

temps cronològics, té aquí la funció d'ajudar-nos a situar-los en el temps i a

distingir-los en els seus plantejaments més evidents. En qualsevol cas, cal tenir

en compte que la majoria d'aquests artistes, fins i tot els de la primera onada,

continuen fent crítica a la institució de l'art.

El reconeixement dels artistes dins d'aquestes onades es deu al fet que la seva

trajectòria ha estat enfocada de manera continuada a fer una crítica d'aspectes

i maneres de funcionar de la institució de l'art, i també a transformar-la.

Ha estat des de la publicació nord-americana October, revista que edita MIT

Press, fundada per Rosalind I. Krauss i Anette Michelson (a qui es van unir

en els anys noranta altres crítics i teòrics com Benjamin H. D. Buchloh i Hal

Foster), des d'on s'ha anat difonent el treball de crítica institucional dels artis-

tes que aquí es presenten. D'altra banda, el projecte transform que s'inscriu en

l'institut europeu per a polítiques culturals progressives (eipcp), del qual for-

men part l'artista Marcelo Expósito o el filòsof Gerald Raunig, entre d'altres,

ha contribuït a la difusió d'una tercera onada de crítica institucional.

En aquest punt es presenten succintament una selecció d'artistes que compo-

nen cadascuna d'aquestes tres onades. A l'apartat d'exposició de casos concrets

es podrà observar detalladament la labor d'aquests artistes i algunes de les se-

ves obres.

Quan parlem de crítica institucional de la primera�onada ens referim a un

temps que oscil·la entre mitjan anys seixanta i començament dels vuitanta. Es

tracta d'unes pràctiques artístiques que posen en evidència el fet que l'art està

directament connectat amb assumptes econòmics i polítics que ens afecten.

Un exemple, que ja hem assenyalat unes línies més amunt, és el cas de la

família Rockefeller, principal fundadora del MoMA, que té interessos directes

en l'economia de la guerra del Vietnam i en la política del país. Així doncs,

des d'aquesta primera onada de crítica institucional es posarà l'accent en les

contradiccions i conseqüències que encarna la idea de l'autonomia de l'art

que, com recordem, dictamina que perquè una obra pugui ser considerada art

no ha de presentar assumptes concrets de caràcter polític o econòmic de la

realitat en la qual vivim, i menys encara si afecten el món de l'art.

Aquesta primera onada també assenyala la influència que tenen els espais

d'exposició i les seves convencions expositives (parets llises, blanques i aïlla-

des de l'exterior, agrupació d'obres per autors i escoles, assenyalament d'obres

mestres, etc.) sobre la manera en què entenem l'art.
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L'aportació específica, el paradigma, que introdueix la crítica institucional de

la primera onada, consisteix a prendre les condicions materials de producció,

distribució i exhibició, i fins i tot la idea mateixa d'art com a material de treball

amb la finalitat de transformar-les. Un dels mètodes que la caracteritza és el fet

d'intervenir específicament en un espai i/o temps determinats. Això implica

que ja no es produeix a l'estudi i s'exposa a la galeria o el museu, sinó que la

feina a l'estudi desapareix i passa a fer-se al lloc d'exposició. Amb això, aspectes

del mateix espai expositiu, com per exemple les persones que componen el

patronat del museu, com presenta aquest museu o galeria les seves obres, quina

relació té el museu amb l'espai urbà que l'envolta, etc., es prenen com a matèria

primera del treball.

Vegem a continuació la primera selecció d'artistes que són considerats dins

d'aquesta primera onada.

Unes línies més amunt ja s'ha fet referència a la pràctica de Hans�Haacke.

Aquest artista va néixer a Colònia (Alemanya) el 1936 i es va establir a Nova

York a mitjan anys seixanta. Haacke és considerat habitualment el pare fun-

dador de la crítica institucional. Abans de marxar als EUA, i sent encara un

estudiant, va treballar com a ajudant a la Documenta II de Kassel, on va poder

observar de prop els aspectes menys visibles i menys coneguts del món de l'art.

Haacke utilitza informació d'actualitat que recull de la premsa o dels registres

públics (de la propietat, per exemple) i els presenta a l'espai de l'art en el mo-

ment en què poden suscitar més interès públic. Un dels seus temes recurrents

és la manera en què es finança l'art, i per aquest motiu para especial atenció a

les maneres de patrocini empresarials i les seves conseqüències sobre el tipus

d'art que es produeix. Les seves obres han estat censurades diverses vegades.

Haacke va proposar i va desenvolupar treballs que va anomenar sistemes�soci-

als�en�temps�real. En aquests sistemes utilitza informació verídica d'actualitat

que incorpora des de diferents contextos, com per exemple les propietats im-

mobiliàries, la composició dels patronats de museus, o els directius de grans

empreses i els posa en relació. Haacke fa ús d'un llenguatge impersonal i infor-

matiu, i d'una fotografia que evita caires artístics per aproximar-se a les imatges

d'edificis que podem veure en els anuncis d'immobiliàries o en fotografies de

caràcter administratiu, com són les dels carnets d'identitat. La informació que

contenen aquests sistemes socials es va actualitzant en el temps; per aquest

motiu se'ls anomena «en temps real».

El sistema social de Haacke, que es desenvolupa en el proper apartat, ens in-

forma de les operacions encobertes del clan Shapolsky a Nova York i els seus

efectes en la gentrificació de les zones de Manhattan que envolten el Guggen-

heim. Aquesta obra va ser censurada per la directiva del museu i quinze anys

després va poder ser exposada a Nova York. Com veurem, Hans Haacke va in-

corporar la censura a aquest sistema social en temps real.
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Daniel�Buren és un artista d'origen francès, nascut a Boulogne-Billancourt el

1938. Les seves aportacions més significatives a la crítica institucional consis-

teixen a assenyalar les convencions amb les quals els espais de l'art exposen

les obres. Segons Buren, la funció d'aquestes convencions és emmascarar la

realitat. Buren aposta igualment per l'anonimat de l'artista i planteja que la

funció de l'art és provocar preguntes en contextos concrets.

Buren escriu textos crítics alhora que desenvolupa el seu treball visual. Les du-

es activitats es complementen, encara que rares vegades es presenten conjun-

tament. El seu treball visual consisteix en teles o papers on la seva cara i dors

són exactament iguals. Aquestes teles o papers estan estampats amb ratlles

verticals de 8,7 cm d'ample cadascuna i alternen el blanc amb un altre color.

La mida del suport varia en funció de l'espai en el qual es troba. Habitualment

Buren utilitza aquestes eines visuals al mateix temps dins del museu o sala

d'exposicions i fora d'ells, a la mateixa ciutat. Els presenta, per exemple, en

tanques publicitàries, en autobusos i fins i tot per mitjà de persones que van en

parella recorrent els carrers, com és el cas dels seus «homes sandvitx». Aquesta

eina la presenta com a grau zero de significat. Així doncs, la seva funció no

és traslladar o comunicar un missatge o una idea, sinó assenyalar els espais en

els quals es presenta amb la intenció que sorgeixin preguntes entre el públic

sobre els usos als quals es destinen aquests espais i les funcions culturals que

compleixen.

D. Buren (1973). Within and Beyond the Frame.
John Weber Gallery. Nova York

Font: https://bortolamigallery.com/exhibitions/within-and-
beyond-the-frame/238/

Buren es refereix a l'estudi dels artistes com una torre d'ivori que els allunya

del món real, i al museu com un espai que organitza la presentació de les obres

de manera arbitrària, i que construeix la idea que les obres d'art són eternes

o atemporals. Buren ha cridat l'atenció sobre el paper del museu i de l'espai

urbà en la creació de sentits, ja siguin nacionalistes o corporatius espectaculars.

Aquest aspecte del seu treball s'aprecia en la seva obra Les couleurs: Sculptures

(1975-1977) que va realitzar al Centre Pompidou.

Michael�Asher va ser un artista d'origen nord-americà, establert a Los Ange-

les. Va néixer en aquesta mateixa ciutat el 1943, i hi va morir fa uns quants

anys, l'any 2012. Va ser professor en el California Institute of the Arts (CalArts)

des del 1976 fins al 2008. Asher parteix de la idea que les obres d'art criden

l'atenció del públic de tal manera que no deixen que es vegi o que es tingui

https://bortolamigallery.com/exhibitions/within-and-beyond-the-frame/238/
https://bortolamigallery.com/exhibitions/within-and-beyond-the-frame/238/
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en compte el lloc en el qual es presenten: el contenidor d'art. És per aquesta

raó que ell decideix no introduir objectes, sinó treballar amb els materials que

donen forma a l'espai d'exposició com, per exemple, els falsos murs de pladur,

la pintura amb què es cobreixen les parets, la il·luminació, etc.

Aquest artista va introduir la idea d'«estètiques contextualitzades» per deno-

minar les intervencions que realitzava als espais d'exposició. En les seves estè-

tiques en context, Asher utilitza in situ procediments d'addició, substracció i

assenyalament. Així, per exemple, pot pintar de blanc i/o negre algunes parets

de la sala d'exposicions (addició), o bé pot retirar un mur que separa unes zo-

nes d'altres (substracció), o bé pot cridar l'atenció sobre aspectes concrets de

la sala (assenyalament). En l'apartat següent veurem, entre altres coses, com

reflexiona sobre l'ús de l'escultura en l'espai públic a partir de les seves repeti-

des intervencions a Münster, i també els canvis que introdueix en l'economia

en la qual habitualment se sosté el treball artístic.

Quan parlem de crítica institucional de la segona�onada, ens referim a una

franja temporal que parteix dels anys vuitanta i arriba fins a finals del segle

XX. Els artistes que s'engloben en la segona onada, majoritàriament dones,

recullen el testimoni de l'onada anterior. La seva aportació més significativa

consisteix a incorporar un enfocament feminista. Aquest enfocament té en

compte el paper que tenen les dones com a artistes en el funcionament jeràr-

quic de la institució i igualment els sentits de l'art, i també del món, que es

construeixen i difonen tant en els museus com per les imatges fotogràfiques.

Vegem a continuació una selecció d'artistes que són considerades dins de la

segona onada de crítica institucional.

Louise�Lawler va néixer a Bronksville, Nova York, el 1947. A la fi dels anys

seixanta es va instal·lar a Manhattan i va començar a treballar a la Galeria

Leo Castelli, on va conèixer Janelli Reiring, qui va acabar sent cofundadora

juntament amb Helene Winer de la Galeria Metro Pictures, que va obrir als

anys vuitanta a Nova York. Aquesta galeria es va especialitzar en la mostra d'un

tipus de fotografia que és crítica amb la representació, és a dir, amb l'aparença

real que transmet la imatge fotogràfica. Lawler va realitzar diversos projectes

amb aquesta galeria.

Lawler utilitza la fotografia per a construir imatges que ens mostren les obres

d'art en el seu pas pel magatzem i les sales d'exposició del museu, per la galeria,

la casa de subhastes, a l'entrada de la seu d'una empresa multinacional, a la

llar burgesa, etc. Aquesta artista realitza fotografies des d'angles esbiaixats amb

els quals posa en evidència la construcció de la imatge, o el que és el mateix,

que la fotografia no és un fidel reflex de la realitat, sinó que busca transmetre

determinades idees. En aquestes fotografies, Lawler crea composicions que in-

tegren detalls dels espais pels quals transiten les obres que habitualment no

es tenen en compte. El que aconsegueix així no és solament desnaturalitzar
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la imatge fotogràfica, sinó també la manera en què les obres es presenten ha-

bitualment al públic en els museus i la idea que l'art no té res a veure amb

assumptes econòmics.

Les fotografies de Lawler introdueixen un enfocament de gènere sobre la con-

formació i el caràcter obertament masculins (i patriarcals) de la institució art,

per burlar-se'n. Ho veurem detalladament en la seva obra fotogràfica Statue

Before Painting, Perseus with Head of Medusa by Canova (1982).

Andrea�Fraser és una artista nord-americana nascuda a Billings, Montana, el

1965. Fraser va abandonar la universitat i es va traslladar a Nova York, on va

assistir al programa d'estudis independents del Whitney Museum. Va tenir-hi

com a docents l'historiador i teòric d'origen alemany Benjamin H. D. Buchloh,

i el crític, comissari i activista Douglas Crimp, entre d'altres. Fraser és actual-

ment una de les artistes de crítica institucional més reconegudes al món de

l'art.

A la fi dels anys vuitanta, Andrea Fraser comença a tematitzar en els seus textos

crítics i en els seus guions per a performances les posicions de reconeixement

institucional que ocupen els artistes en l'estructura jeràrquica del món de l'art.

A més, posa de manifest com afecten aquestes jerarquies els rols (per exemple

el de guia de museu, patró, artista, etc.) que s'exerceixen dins de la institució

art en funció del gènere i la classe social.

Fraser introdueix una aproximació i un tractament obertament feministes per

mitjà de l'escriptura crítica i de la producció de guions que després posa en es-

cena. L'aportació més significativa de Fraser és la seva posició reflexiva aplica-

da a contextos i temps específics i exposada en aquests. Això implica fer visible

el seu rol, estatus i manera de legitimació institucional com a artista. Una mica

més endavant, a l'apartat dedicat al seu treball, ho veurem detalladament, així

com una selecció de les seves obres.

Quan parlem de tercera�onada de crítica institucional ens referim a un plan-

tejament que arrenca en els inicis dels anys 2000 i que continua en el present.

Des d'aquesta tercera onada, encara que es tenen en compte les aportacions

de les dues onades anteriors, es vol introduir una pràctica més transversal. Per

transversal s'entén, en aquest cas, que la transformació de la institució art a

la qual s'orienten les dues onades precedents es desbordi fins a arribar a altres

institucions (universitàries, polítiques, socials, etc.), de manera que puguin

transformar-se totes elles, i no solament la institució art. La tercera onada vol

transformar les maneres en què es produeix coneixement, es gestiona allò so-

cial, funciona la política o l'economia, etc. És a dir, es busca una col·laboració

entre persones que estan lligades a diferents institucions de manera que, en

col·laboració, intentin crear un altre tipus d'institucions més democràtiques,

més igualitàries. En aquest cas veurem únicament el treball d'una de les artis-

tes que es vincula a aquesta tercera onada.
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Hito�Steyerl va néixer a Munic el 1966. És artista i assagista, a més de doctora

en filosofia per la Universitat de Viena i professora de New Art Media a la Uni-

versitat de Berlín. Va ser deixebla del cineasta alemany Harun Farocki. Steyerl

es dedica al camp dels mitjans de comunicació i a l'anàlisi i circulació massiva

d'imatges. Els seus assajos escrits i audiovisuals aborden temes com el femi-

nisme, la violència política i les tecnologies digitals. Aquesta autora afronta

aquestes temàtiques mitjançant l'ús de la ironia i de l'apropiació de materials

visuals i textuals aliens. Hito Steyerl incorpora en el seu treball bones dosis

del llenguatge audiovisual de la cultura de masses. Amb aquesta apropiació

apunta, entre altres coses, a facilitar una recepció empàtica i alhora reflexiva

en el públic.

Steyerl tracta de manera específica les relacions de patrocini que s'estableixen

entre fabricants d'armes, museus franquícia i biennals d'art dins de l'economia

neoliberal. També introdueix la necessitat que coneguem els moviments eco-

nòmics i polítics que van lligats als conflictes bèl·lics i que actuem amb la fi-

nalitat d'evitar-los. Això es pot apreciar detalladament en l'apartat següent, a

partir de la seva obra Is the Museum a Battlefield? ('És el museu un camp de

batalla?'), que va realitzar expressament per a la Biennal d'Istanbul de 2013.
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3. Exposició de casos concrets

3.1. Primera onada

3.1.1. Museus i altres gestors de l'espai i de la consciència. Els

marcs institucionals

Hans Haacke

El 1970, Hans Haacke (Colònia, 1936) és convidat per Thomas Messer, director

del Guggenheim de Nova York, a realitzar una exposició individual. A tren-

ta-quatre anys Haacke havia aconseguit un cert reconeixement en l'àmbit de

l'art. De fet, va haver de rebutjar altres tres ofertes internacionals, a París, Kre-

feld i Buenos Aires, per dedicar tota la seva atenció a la mostra al museu de

Nova York.

Per aquelles dates, Haacke va fer un pas important i conseqüent en el seu tre-

ball. Mogut pels esdeveniments de l'època, va començar a treballar en sistemes

socials en temps real. Així és com ho explica Haacke (2016, pàg. 50-51):

«Habiendo dado el paso del uso de la imaginería de las artes visuales a la presentación o
interferencias en sistemas físicos y/o biológicos en tiempo real, vi la necesidad de com-
pletar mi trabajo incluyendo el campo sociopolítico. Éste afecta a nuestras vidas al me-
nos tanto como lo hacen las cuestiones físicas y biológicas sobre nuestros cuerpos y el
medioambiente. Sin duda, lo que me empujó en esta dirección fue el despertar político
que siguió a los años de apatía total tras la 2ª Guerra Mundial.»

Per a la mostra en el Guggenheim estava previst que Haacke presentés tres

nous sistemes socials, tots ells en temps real. Un era en forma d'enquesta dis-

senyada específicament per a la seva realització en el museu i els dos restants

estaven articulats a partir d'informació recollida dels registres públics de la

propietat, seleccionada i convenientment relacionada per a la seva exposició.

Es tractava d'una recerca exhaustiva sobre l'espai urbà pròxim al museu. Es

tractava d'un espai que havia començat a degradar-se en els anys cinquanta

com a conseqüència del desplaçament de les classes treballadores industrials,

o de coll blau, per l'economia basada en els negocis, i la consegüent arribada

de treballadors de coll blanc. Els sistemes socials de Haacke tenien en compte

les operacions especulatives que, com ja sabem atesa la seva freqüència també

en els nostres dies, habitualment estan lligades als processos de gentrificació

urbana.

La metodologia que utilitza Haacke aquí consisteix en la cerca, selecció i reco-

pilació de dades relacionades amb la compravenda dels blocs de pisos i terrenys

situats a les zones properes al Guggenheim. La informació, que és pública i de
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caràcter administratiu, està a disposició ciutadana en les oficines del comtat

de Nova York (New York County Clerk’s Office). És allà on Haacke té accés a la

informació sobre un conjunt d'operacions immobiliàries que comprenen un

període de vint anys: des del 1950 fins al 1970. La recerca de l'artista (2016,

pàg. 46) ens diu el següent:

«El grupo Shapolsky lo componían unas 70 empresas diferentes que habitualmente com-
praban, vendían e hipotecaban propiedades inmobiliarias dentro del propio grupo. Entre
los directivos se incluía al menos a un miembro de la familia Shapolsky o a alguien muy
próximo a ella. Las propiedades estaban localizadas principalmente en el Lower East Side
y en Harlem –que en 1971 eran zonas socialmente deprimidas de la ciudad– donde se
daba la mayor concentración de propiedades inmobiliarias en manos de un solo grupo.
Estas prácticas les procuraban beneficios en forma de deducción de impuestos y hacían
muy difícil la identificación de los verdaderos propietarios. […]

Harry Shapolsky parecía ser la figura principal del grupo. […] Fue acusado de sobornar a
inspectores de vivienda. En 1959 fue condenado por hacer que subieran los precios de los
alquileres al haber recibido bajo cuerda dinero de arrendatarios portorriqueños a cambio
de permitirles realquilar apartamentos en sus edificios del Lower East Side.

Harry Shapolsky va eludir la condemna de quatre anys de presó amb el paga-

ment d'una multa de 4.000 dòlars, la qual cosa el fiscal del districte va criticar

amb duresa argumentant que casos molt menys notoris havien assumit con-

demnes de presó. El grup Shapolsky incloïa membres importants i influents

de les classes altes novaiorqueses, també vinculats a la comunitat jueva, que

no van tenir inconvenient a declarar a favor de l'acusat.

H. Haacke (1971). Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as
of May 1, 1971. MACBA

Font: https://www.macba.cat/es/shapolsky-et-al-manhattan-real-estate-holdings-a-real-time-social-system-as-of-
may-1-1971-3102

Haacke va organitzar per a la seva exposició al Guggenheim tota la informa-

ció recollida i la va formalitzar en 142 fotografies de façanes d'edificis i de

terrenys sense edificar, acompanyades de la informació mecanografiada que

havia recollit dels registres del comtat. Les imatges mostraven el perímetre de

https://www.macba.cat/es/shapolsky-et-al-manhattan-real-estate-holdings-a-real-time-social-system-as-of-may-1-1971-3102
https://www.macba.cat/es/shapolsky-et-al-manhattan-real-estate-holdings-a-real-time-social-system-as-of-may-1-1971-3102
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la propietat eludint qualsevol aspecte estètic. Funcionaven, igual que el text,

aportant un tipus d'informació administrativa. Esquivaven així tota expressió

subjectiva que pogués relacionar allò exposat amb una visió personal. En fer

això Haacke contravenia la idea, defensada per la concepció autònoma de l'art,

que l'obra ha de ser l'expressió subjectiva de l'artista individual. S'hi incloïen a

més els dos fragments d'un mapa de Nova York, que es corresponien amb les

zones estudiades, i dos gràfics explicatius dels negocis del grup immobiliari.

L'emplaçament específic, també en termes de temporalitat, és un procediment

habitual en el treball d'aquest artista que s'entrellaça amb la idea mateixa de

sistema, ja sigui biològic, físic o social, en temps real. El plantejament de sis-

tema obert en temps real resultarà determinant en el seu desenvolupament

justament a causa de la censura que pateix.

En aquest cas, Haacke està recollint informació real i d'actualitat sobre les pràc-

tiques econòmiques especulatives que es produeixen a l'espai urbà que envolta

el museu, i per tant està assenyalant indirectament el rol que el museu pot

estar jugant en aquesta conjuntura. L'especulació amb el sòl urbà que envolta

el museu està contribuint al desplaçament d'un tipus de població a la qual fa

temps que es priva de drets, i en paral·lel a l'assentament de treballadors amb

més poder adquisitiu. Les pràctiques dels Shapolsky i altres grups que especu-

len amb el sòl i l'habitatge consisteixen a degradar unes àrees de l'espai urbà

concretes per remodelar-les després i llogar-les a preus molt més alts.

L'edifici actual del museu, de l'arquitecte Frank Lloyd Wright, es construeix

l'any 1959 a l'Upper East Side. I a la zona de l'East Down Side comencen a

instal·lar-se galeries i grans peces d'escultura pública que es presenten en ter-

mes d'emplaçament específic per a l'embelliment de l'espai urbà. Fins i tot

els bancs i empreses multinacionals que es van assentant a la zona omplen

l'interior dels seus edificis amb obres d'art, i obren galeries d'art pròpies a les

seves seus de Manhattan com a reclam per als seus clients potencials.
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H. Haacke (1971). Shapolsky et al. Manhattan Real Estate
Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971.
Galeria Françoise Lambert, Milà

Font: https://www.macba.cat/es/shapolsky-et-al-manhattan-real-estate-
holdings-a-real-time-social-system-as-of-may-1-1971-3102

L'art, en aquest cas, estava sent utilitzat, conscientment o no, per oferir una

experiència estètica a l'espai públic deslligada de les condicions econòmiques,

polítiques i socials que la sostenen i, per tant, es deixava al marge l'especulació

immobiliària, l'expulsió de la població habitual de la zona i la remodelació

de l'espai públic en termes especulars o de consum. Aquestes qüestions, que

les obres emplaçades a l'espai urbà deixaven fora de tota consideració, són

justament les que incorpora el sistema social en temps real que Hans Haacke

preparava per a la seva exposició al Guggenheim.

Com recull Alberro (2016, pàg. 43), mes i mig abans de la data prevista per a

la inauguració de l'exposició, Thomas Messer comunica a l'artista el següent:

«el museo tiene una política muy estricta que restringe la muestra de obras que abordan
cuestiones sociales, a no ser que se haga en términos simbólicos, indirectamente o de
manera muy generalizadora».

Messer va posar com a condició per continuar amb l'exposició que Haacke

modifiqués o eliminés els tres sistemes socials que proposava. La reacció de

Haacke (2016, pàg. 43 i 44), utilitzant un text en el qual apareixien les seves

declaracions, va formar part d'una circular que va ser àmpliament distribuïda:

«Si quería ser fiel a mis premisas filosóficas no podía seguir las indicaciones de Messer
[…] La comprobación, o verificación, de la información que se presenta es uno de los
factores principales de los sistemas sociales, […], que considero partes complementarias
de un conjunto. Cualquiera que sea la opinión estética que tengamos, es evidente que el
Museo no tiene derecho a censurar el trabajo de un artista invitado porque aborde cues-
tiones políticas o sociales. Al hacerlo, el Sr. Messer es culpable de ejercer la censura y está
infringiendo el derecho de libre expresión de los artistas en el espacio del Guggenheim.»

https://www.macba.cat/es/shapolsky-et-al-manhattan-real-estate-holdings-a-real-time-social-system-as-of-may-1-1971-3102
https://www.macba.cat/es/shapolsky-et-al-manhattan-real-estate-holdings-a-real-time-social-system-as-of-may-1-1971-3102
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Així, l'artista va incorporar la censura al sistema social en temps real i va uti-

litzar tots els mitjans al seu abast per difondre-ho. Això va fer possible situar

en el punt de mira el paper que estava tenint el museu en la construcció ideo-

lògica tant de l'espai públic com del que entenem per art, però també va cridar

l'atenció cap a les pràctiques del museu la censura del qual implicava alhora

l'encobriment d'operacions fraudulentes i contràries al bé comú.

A conseqüència de la censura, més de cent artistes van denunciar públicament

el fet i es van negar a exposar en el museu. L'AWC va editar un volant dissenyat

per Carl André en el qual resumia el que havia succeït: censura, acomiadament

del comissari de la mostra Edward Fry per mostrar suport a Haacke, manifes-

tació al Guggenheim en suport a l'artista i petició de suport internacional per

censurar el museu i el seu director (2016, pàg. 41).

Va ser quinze anys més tard quan els sistemes socials que Haacke va preparar

per al Guggenheim van ser exposats a Nova York, concretament a The New

Museum of Contemporary Art, sota la direcció de Marcia Tucker. Al catàleg

editat per Brian Wallis per a l'ocasió els sistemes es presenten amb informació

actualitzada en el temps.

Com veiem, Haacke està utilitzant estratègies discursives de caràcter neutre,

administratiu o informatiu, i d'actualitat; dades que són verificables. L'artista

les relaciona amb la manera en què afecten el teixit urbà i social que envolta

el museu i assenyala el paper que pot estar tenint l'art en els processos de

gentrificació. En fer-ho, la sustentació que ofereix el relat de l'autonomia de

l'art a la comprensió i maneres de fer altament legitimades i dominants en

el camp de l'art en aquest moment perd força, s'enfonsa. I més encara quan

s'incorpora al sistema social un element no esperat: la censura exercida per la

directiva del museu.

La interpel·lació que haurien provocat els tres sistemes socials, si s'haguessin

exposat en el Guggenheim, hauria situat el públic com a agent actiu en el

cas de l'enquesta i com a persones possiblement afectades per les polítiques

estètiques i especulatives en l'espai urbà. I és que la lògica dels sistemes soci-

als en temps real consisteix a posar en relació un conjunt de factors i veure

com s'afecten entre ells. Un sistema no és quelcom tancat que funcioni sota

constants predictibles, sinó al contrari: qualsevol element nou que s'integri en

el sistema pot alterar-ne el funcionament. Així doncs, el públic, i el conjunt

d'agents de la institució art, és un element a tenir molt en compte en termes de

propiciar canvis en el sistema. És evident que l'artista té això molt en compte.

I ho tindrà més encara a partir de la censura d'aquest treball.

Com sabem, avui continuen donant-se aquest tipus de pràctiques especulati-

ves urbanístiques i segueixen estant lligades, cada vegada més, a la construc-

ció d'un espai públic espectacular en el qual a les persones se'ns té en comp-

te en qualitat de consumidores solvents. Castells en l'aire (2012), el treball

que Haacke va realitzar per al Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía (MN-

C.�Andre�(design)�(1971).
«Correspondence:

Guggenheim».�Art�Workers’
Coalition�leaflet

Font: The Art Story

https://www.theartstory.org/artist-haacke-hans-life-and-legacy.htm
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CARS), és un exemple de com s'estava utilitzant l'art en una zona en construc-

ció de l'extraradi de Madrid -l'Eixample de Vallecas- com a reclam per a possi-

bles compradors en els anys d'especulació previs a la crisi del 2008. En aquest

treball, Haacke presentava fotografies d'aquest barri, la construcció del qual

s'havia aturat amb la crisi. S'hi aprecien uns quants pisos habitats juntament

amb les estructures d'uns altres la construcció de les quals s'ha aturat. Aquests

blocs apareixen com a abandonats sobtadament. Veiem, per exemple, restes

de materials trencats i tirats per terra, la qual cosa sembla indicar que el treball

de construcció es va aturar sense donar temps si més no a deixar l'entorn més

presentable. El que és peculiar d'aquest barri és que els seus carrers havien estat

anomenats amb moviments artístics del segle XX, per exemple: calle del Arte

Expresionista, calle del Arte Conceptual, calle de la Escuela de Vallecas, etc.

En aquest treball Haacke presenta en el museu una obra d'art representativa del

moviment que dona nom a cada carrer (per exemple, un paisatge de Benjamín

Palencia del 1930) al costat de fotografies que recullen el cartell que dona nom

al carrer al barri (en aquest cas, del carrer dedicat a l'Escola de Vallecas). Al

costat col·loca la informació del cadastre referida a les propietats que veiem a

les imatges fotogràfiques. És així com se'ns informa que aquests terrenys els va

comprar la immobiliària Ibercaja just abans que passessin de ser rústics a ser

urbanitzables, i que el 2007 van passar a ser propietat de la immobiliària Urbis.

H. Haacke (2012). Castells en l'aire. MNCARS

Font: https://m.elcultural.com/galerias/galeria_de_imagenes/426/arte/hans_haacke-_castillos_en_el_aire

https://m.elcultural.com/galerias/galeria_de_imagenes/426/ARTE/Hans_Haacke-_Castillos_en_el_aire
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El treball de Hans Haacke, igual que els que apareixen a continuació,

ens aporten un coneixement valuós sobre la institució art, a més de

mètodes, pràctiques i procediments que podem tenir en compte per

activar-los avui. De fet, aquest tema pot ser útil de cara a pensar com

aconseguir aquesta activació en el present. Els efectes que van tenir les

seves intervencions sobre la institució art ens serveixen per conèixer les

tendències i maneres de fer en els darrers cinquanta anys d'alguns dels

principals museus, els seus directius, comissaris, etc. El nostre objectiu

ara és tenir tot això en compte perquè ens ajudi a orientar el nostre

treball.

Daniel Buren

Cal entendre la producció de Daniel Buren (Boulogne-Billancourt, 1938) com

una conjugació complementària d'escriptura i pintura. La seva és una pràcti-

ca teòrica que apunta a la ruptura radical, de caràcter epistemològic, amb les

normes establertes en el camp de l'art. Buren comenta en els seus primerencs

Écrits que no es donen les condicions perquè aquesta ruptura pugui donar-se,

però sí la possibilitat d'assenyalar els marcs, els condicionaments de l'art.

Aquest artista considera necessari trencar amb les idees que defineixen l'art

des del segle XIX (principalment l'autonomia de l'art, la idea d'artista com a

individu singular que ens ofereix la seva visió particular del món, i d'un espec-

tador que ha d'apropar-se a l'art deixant de costat qualsevol aspecte concret de

la seva vida quotidiana) i que es mantenen vigents en el present. Això implica

trencar amb la construcció de la història de l'art tal com és difosa i amb les

maneres de producció, difusió i exhibició que es repeteixen i normalitzen amb

la finalitat d'assegurar que res no canviï en l'aspecte essencial. El que importa,

segons Buren, i és aquí on enfoca una bona part de la seva pràctica, és qüesti-

onar, introduir preguntes obertes, no buscar solucions. La cerca de solucions,

segons argumenta l'any setanta a «Rèperes», ha conduït repetidament a neu-

tralitzar les possibilitats perquè es produeixi la ruptura a la qual apunta (1990,

pàg. 151-157).

Per a Buren la institució art, tal com ha estat funcionant, posa límits al conei-

xement i mistifica la realitat. A això contribueixen no solament la separació

entre llocs de producció i exhibició, o el fet que els artistes imposin les seves

interpretacions particulars del món, sinó també el conjunt de convencions o

marcs institucionals. A continuació es presenta una cita d'Aldaz (2017, pàg.

102) que resumeix la idea de Buren sobre els museus.

«[El museo] es un marco cultural –histórico e ideológico– que condiciona directa y ex-
presamente a las obras que se muestran en su interior pero que no es tenido, como tal,
en consideración. Atender a los "marcos", a las convenciones, que condicionan la idea
misma de "arte", de "artista" o de "obra de arte", implica un ejercicio de cuestionamiento
sobre sus funciones –de enmascaramiento de la realidad o de obstáculo al conocimiento–
al que Buren dedica buena parte de su trabajo.»
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Com recullen Alberro i Stimson (2011, pàg. 50), el 1967, Daniel Buren, Olivier

Mosset, Michel Parmentier i Niele Toroni, que segons les seves inicials són

coneguts com a BMPT, declaraven:

«Dado que la pintura es un juego,

Dado que la pintura es la aplicación (consciente o no) de reglas de composición,

Dado que la pintura es representación (o interpretación o apropiación o disputa o pre-
sentación) de objetos,

Dado que la pintura es un trampolín para la imaginación,

Dado que la pintura es ilustración espiritual,

Dado que la pintura es justificación,

Dado que sirve a un fin,

Dado que pintar es proporcionar valor estético a las flores, las mujeres, al erotismo, al
entorno cotidiano, al arte, al dadaísmo, al psicoanálisis y a la guerra del Vietnam,

Nosotros no somos pintores.»

En el seu treball primerenc, Buren explora la pintura com a pràctica literal,

de grau zero de significació, lliure d'estil i expressió d'autoria. La pintura en el

treball de Buren és un objecte que es presenta in situ amb la finalitat d'analitzar

i intervenir en els marcs, convencions i pràctiques institucionals.

Buren (1996, pàg. 2), en el seu text «Beware! (1969-1970)», descriu el seu treball

amb la pintura des del 1965:

«Papel con rayas verticales de 8.7 cm de ancho, en las que se alterna blanco con otro
color, pegados sobre superficies interiores y exteriores: paredes, vallas, escaparates, etc., y/
o soporte de tela/lienzo con rayas verticales blancas y de otro color de 8.7 cm de anchura
cubiertas por ambas caras con pintura mate blanca.»

En la cita apareixen diversos aspectes que són significatius en el seu treball.

D'una banda, la uniformitat i repetició indiscriminada de la seva proposta amb

la qual nega qualsevol aportació en termes estètics, expressius o il·lusionistes

i, per tant, qualsevol gest d'autoria. I és que, com recull Maite Aldaz (2017,

pàg. 103), per a Buren:

«El ilusionismo en pintura lleva implícitas cuestiones como el estilo personal del artista
o su habilidad para mostrarnos su visión del mundo. Pero esta ilusión que se crea a través
de la pintura también oculta la realidad del cómo, con qué o para quién se pinta. El
ilusionismo borra el proceso mismo de la pintura y al hacerlo borra también su punto de
vista, es decir, el hecho de que la pintura haya sido pintada para mostrarse en un museo
o galería. Y por extensión, borra también el espacio cultural en el que se integra el arte,
y por tanto, sus límites culturales»

D'altra banda, el text es refereix al fet que la seva eina visual es presenta tant en

els espais d'exposició habituals com en localitzacions diverses a l'espai urbà;

ja sigui en tanques publicitàries o «homes sandvitx», com els anomena, o en

espais preparats per penjar-hi qualsevol tipus d'anunci, en paral·lel a la seva
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presentació en el museu. Aquest fet comporta un assenyalament dels marcs de

sentit habituals de la institució art, i també d'altres que igualment conformen

l'espai públic.

D. Buren. (1968) Homes sandvitx, París. Acció als carrers de París

Font: http://catalogue.danielburen.com/artworks/view/1185?lang=spa

Finalment, el fet que la cara i el dors de les seves pintures en el llenç siguin

idèntics porta implícita una idea de la pintura com a objecte que es mostra

a si mateix, literalment, ja no per distreure'ns de la realitat, sinó perquè ens

plantegem preguntes que ens ajudin a desvetllar els marcs institucionals de

l'art que conformen l'espai públic. Buren analitza i critica l'ús de la pintura

representativa o decorativa mentre que encobreix el llenç que la suporta; i el

llenç com a encobridor del bastidor que la sosté. El conjunt (pintura, llenç

i bastidor) igualment encobreixen, o fan que no parem esment, al lloc en el

qual es presenta, és a dir, al marc institucional que en primera instància li

proporciona una determinada lectura.

http://catalogue.danielburen.com/artworks/view/1185?lang=spa
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En resum, la uniformitat juntament amb la repetició estan qüestionant

la noció tradicional d'autoria, però també el fet mateix que la pintura

hagi de representar alguna cosa o aportar un valor estètic. En presen-

tar-se simultàniament dins de museus i en els panells al carrer dedicats

a publicitat, en autobusos i en altres localitzacions urbanes, la pintura,

com a eina o objecte que no significa res, assenyala i qüestiona uns es-

pais i uns altres en la seva funcionalitat habitual. I en fer que cara i dors

siguin exactament iguals, Buren facilita que la pintura objecte no ser-

veixi per ocultar, sinó justament per assenyalar els marcs de sentit allà

on es presenta.

El 1970 Buren escriu el text «La funció del museu», que es publicarà per pri-

mera vegada tres anys després. L'artista es refereix al museu com a espai privi-

legiat que de manera general compleix almenys tres rols: l'estètic, l'econòmic

i el místic. El museu, diu, en ser el lloc que emmarca els treballs crea un punt

de vista, topogràfic i cultural, que valida una estètica determinada. Atribueix,

a més, un valor de venda a aquells objectes que d'entre tots els objectes co-

muns ha seleccionat com a art preservant-los i privilegiant-los. El museu asse-

gura l'exposició i el consum dels objectes que escull. I en erigir-los en objectes

d'«art» desvia qualsevol intent de qüestionar-ne els fonaments. El seu rol de

mistificació rau en la constitució del museu mateix com a cos místic de l'art.

La funció de conservació que el museu exerceix sobre els treballs els propor-

ciona una aparent immutabilitat que contribueix a donar una imatge de l'art

com quelcom atemporal, etern; mentre que la funció de col·lecció garanteix

un pes històric i també psicològic. En organitzar les obres per escoles, movi-

ments i autors, el museu exerceix una tasca d'aplanament que té una inten-

cionalitat tant cultural com comercial. Es creen criteris arbitraris per atribuir

un valor estètic, i per tant econòmic, a uns treballs enfront d'uns altres. La

col·lecció permet al museu establir una relació jeràrquica entre les diferents

obres que és falsa, ja que compara coses que, en la majoria dels casos, no són

comparables entre elles. Sent un marc històric, segons Buren, el museu es pre-

senta com a natural mitjançant un camuflatge. Alberro i Stimson (2011, pàg.

105) ho expliquen així:

«Un cuidadoso camuflaje de la ideología burguesa dominante que es apoyado por los
mismos artistas. Se trata de un camuflaje que ha hecho posible la transformación ”de la
realidad del mundo en una imagen del mundo, y la historia en naturaleza”.»

La funció de l'estudi és complementària, segons l'artista, a la del museu. Mal-

grat la seva singular importància no es qüestiona l'existència ni de l'un ni de

l'altre. Ni com a marc, ni com a límit, ni com a contenidor del treball artístic.

L'estudi és el refugi, la torre d'ivori de l'artista. Aquí crea una visió particular
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del món, allunyat de la seva realitat. És també el lloc on rebre comissaris i pos-

sibles compradors. L'estudi com a lloc de creació separat del lloc d'exhibició

facilita la comercialització del treball artístic.

Aquestes són algunes de les raons que fan que Buren abandoni l'estudi, i tre-

balli in situ. I el fet mateix de fer-ho comporta una contribució real al canvi de

les maneres de producció, distribució i exhibició de l'art, i a les idees establer-

tes sobre l'art. Buren està plantejant una ruptura amb la idea de mantenir l'art

en un lloc privat situat al marge de la societat. I ho està fent en termes tant de

la seva producció (l'artista no ha d'estar socialment aïllat) com en relació amb

les condicions de recepció de l'art: que no es mantingui al marge de la realitat

que ens condiciona dia a dia, de les seves causes i conseqüències.

Així doncs, el treball postestudi de l'artista francès no solament s'orienta

a desvelar els marcs institucionals i socials en el camp cultural i la seva

contribució a la construcció de l'espai públic, sinó que posa les condi-

cions per transformar l'aparell cultural que el sosté.

Al febrer de 1971, uns mesos abans que Thomas Messer censurés el treball de

Hans Haacke, Daniel Buren presenta la seva intervenció per a l'Exposició Inter-

nacional del Guggenheim a Nova York. Aquest cop la censura vindrà encapça-

lada per part dels artistes participants en la mostra internacional. L'argument

de Donald Judd i Dan Flavin era que la peça de Buren restava visibilitat als

seus treballs. La censura va provocar al seu torn reaccions irades per part de Sol

LeWitt, Mario Merz i Carl Andre, que van retirar les seves peces de la mostra

internacional en solidaritat amb Buren. La imatge d'una enorme tela ratllada

que travessa l'interior de l'espiral del museu és ben coneguda, malgrat que no

va arribar a mostrar-se públicament al Guggenheim.
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D. Buren (1971). Pintura núm. 1. Guggenheim
N.Y.

Font: http://fuerademarco.xyz/arxius/57

La proposta de Buren consistia en dues peces. La núm. 1, que mesurava 20

metres de llarg per 10 d'ample, és una tela de cotó amb bandes alternes blaves i

blanques de 8,7 cm cadascuna. Les bandes blanques dels extrems havien estat

cobertes amb pintura acrílica tant en la cara com en el dors, fent-los idèntics.

La idea era que aquesta peça pengés a l'eix vertical que travessa el buit central

del museu en la seva altura de set rampes. La pintura núm. 2, d'1,5 per 10

metres, estava previst que pengés al carrer immediat a l'edifici de Frank Lloyd

Wright; al centre del carrer 88, entre Madison i la Cinquena Avinguda. Es trac-

tava d'un doble muntatge que connectava l'interior amb l'exterior immediat

del museu.

L'aposta in situ de Buren tenia per objectiu assenyalar el contenidor del museu

com a condicionant que s'imposa a les obres que allotja i presenta, i alhora

mostrar la impossibilitat que en el museu pugui donar-se una experiència que

sigui simplement visual o fenomenològica. Com recullen Foster, Krauss, Bois

i Buchloh (2006, pàg. 546), Buren, aquesta vegada, feia visibles les limitacions

d'algunes propostes minimalistes que, en concentrar-se exclusivament en allò

fenomenològic, deixaven de costat altres interessos:

«Intereses institucionales, siempre mediados por intereses económicos e ideológicos
[que] inevitablemente reestructuran y redefinen la producción, la lectura y la experiencia
visual del objeto artístico.»

En referència a la censura encapçalada per Donald Judd i Dan Flavin, amb el

suport de Joseph Kosuth i Richard Long, Buren diu que confirma una de les

seves tesis: «en el mitjà artístic el sistema és l'artista». El poder, afirma, el té

una certa avantguarda d'artistes que aliats amb algunes galeries d'avantguarda

i mitjans financers importants poden arribar a exercir la censura sobre museus,

http://fuerademarco.xyz/archivos/57
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revistes d'art, etc. Són ells mateixos els qui controlen la informació, els qui

escriuen i difonen la història de l'art. El francès (1990, pàg. 207) té clares les

motivacions econòmiques i ideològiques que es donen en el terreny de l'art:

«El arte no está más allá de las ideologías, sino que es parte o incluso, en aquello que
concierne a las vanguardias, reflejo de la ideología […] dominante. En nuestra sociedad,
el arte es la expresión de la ideología burguesa y de lo que esta supone; en la sociedad
americana es la expresión y afirmación del imperialismo.»

El museu va fer una contraoferta a Buren: una exposició individual que se

celebraria després de la mostra internacional. Abans que l'artista donés una

resposta, el museu va retirar la pintura núm. 1. En reflexionar sobre el que

havia passat, Buren explica que haver acceptat la contraoferta del museu hau-

ria significat tant disculpar la censura exercida pels artistes com desarmar la

presència qüestionant de la peça (Buren, 1990, pàg. 205-211).

La pintura núm. 1 en la seva ubicació en el Guggenheim de Nova York el 1971

hauria posat de manifest la forta atracció centrípeta que l'edifici exerceix sobre

les obres exposades. Segons Buren, la relació de forces espacials de l'edifici pro-

voca que les obres apareguin obsoletes i excèntriques. Si hagués estat mostra-

da, la gran tela hauria anul·lat en bona mesura l'espectacularitat amb la qual

l'edifici rep els seus visitants. En lloc de l'espai obert cap amunt, haurien tro-

bat una tela homogènia i idèntica en ambdues cares que solament es podria

aprehendre fragment a fragment. El fet que la pintura núm. 2 s'instal·lés al

carrer hauria contribuït a assenyalar els condicionants espacials i simbòlics de

l'edifici en relació amb l'espai públic.

Les couleurs: sculptures (1975-1977) és la instal·lació específica que Daniel Buren

va presentar com a peça permanent per al Centre Pompidou a París. Consistia

en un total de quinze peces rectangulars fetes d'una tela de ratlles blanques

i d'un altre color, ja fos blau, taronja o groc, de 2 × 3 metres cadascuna, en

les quals la ratlla central havia estat coberta amb pintura acrílica blanca. Les

teles, col·locades com a bandera, onejaven a la part alta d'edificis institucionals

i comercials de la ciutat. Buren va aprofitar els telescopis que habitualment

es troben en el terrat del centre d'art parisenc com a material per a l'obra. I

ho va fer col·locant al costat de cadascun un mapa en el qual es referien les

localitzacions exactes de cada peça de ratlles, de cada «bandera». D'aquesta

manera, els espectadors i les espectadores podien veure millor la ubicació de

cada peça amb ajuda del telescopi.



CC-BY-NC-ND • PID_00256496 35 Intervencions a l'espai (públic) des de la crítica institucional

D. Buren (1975-77). Les Couleurs: Sculptures 1975 / 1977.
Centre Pompidou

Font: https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cynjxpk/range7j

D. Buren (1975-77). Les Couleurs: Sculptures 1975 / 1977.
Centre Pompidou

Font: https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cynjxpk/range7j

Les couleurs és la manera com s'anomena popularment la bandera nacional

francesa. La tricolor, signe nacional identitari, corona habitualment els edifi-

cis culturals, administratius i judicials a la ciutat. També conviu amb d'altres:

banderes que onegen les marques de galeries comercials i empreses multinaci-

onals que, de manera creixent, s'han instal·lat a l'espai públic com a emblema

del capital, la mercaderia i el consum.

L'eina visual in situ de Buren connecta uns espais amb els altres. La visualitat

mateixa a la qual ha quedat reduïda la pintura assenyala el Louvre (amb ratlles

grogues i blanques), el Palais Chailot, el Grand Palais amb les galeries Lafayette,

Samaritaine (en taronja i blanc), amb el Basar de L’Hôtel de Ville i el Trocadero

(en blanc i blau). Els iguala. I al mateix temps provoca preguntes sobre els seus

marcs de sentit, l'espai públic que construeixen i el tipus d'interpel·lació que

provoquen. I tot això des del Pompidou, un espai al qual l'historiador d'origen

alemany Benjamin H. D. Buchloh (2003, pàg. 124) es refereix com a quelcom

entre centre comercial i destinació turística, «quelcom que suggereix la lliure

disponibilitat de la identitat mercantilitzada».

Buren crida aquí l'atenció sobre la creixent significació de l'espai públic en

termes de mercaderia i consum que anirà guanyant terreny en el capitalisme

neoliberal. Les banderes corporatives que llavors onejaven per sobre dels nos-

tres caps de llarg a llarg de la ciutat fa temps que van aterrar a les robes i com-

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cynjXpk/rAnGe7j
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cynjXpk/rAnGe7j
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plements que vestim. Els passejants mateixos assumim la seducció de la marca

i ens convertim en el seu anunciant, en senyal inequívoc d'una identitat que

es presenta davant els altres sobre la base del missatge i reconeixement que

ofereix la marca i el poder adquisitiu que pressuposa.

Buren, a mitjan anys setanta, estava marcant museus, edificis construïts per

allotjar exposicions universals i galeries comercials per establir un continu que

ens convidava a reflexionar sobre els marcs de sentit que construeixen aquests

espais, en un moment en el qual l'art contemporani s'espectacularitza animat

per les lògiques multinacionals en expansió. En fer-ho en el recentment inau-

gurat Pompidou, utilitzava l'emplaçament del museu per cridar l'atenció sobre

l'edifici mateix. Dissenyat per Renzo Piano i Richard Rogers, el Centre Pompi-

dou és exemple d'una tendència d'arquitectura postmoderna espectacular que

ha donat imatge i servit de contenidor tant a l'art contemporani com a les

grans empreses multinacionals.

Buchloh compara aquesta proposta de Buren amb altres de Frank Stella, els

grans i vistosos relleus pictòrics del qual estan decorant les entrades de les

seus de les empreses multinacionals, i també amb les enormes peces d'acer de

Richard Serra a l'espai públic. Per a Buchloh (2003, pàg. 123):

«Conforme las artes se ven privadas de su capacidad para establecer una dialéctica cul-
tural de negación crítica parecen encontrar una compensación cínica en el aumento de
tamaño y escala, así como en una renovada materialidad de la pintura y la escultura.»

Vistes les potencialitats del treball d'aquest artista convé tenir en compte igual-

ment alguns dels seus límits:

• En el cas dels couleurs, en estar instal·lat de manera permanent en el museu

pot ser víctima dels rols estètic, econòmic i místic que, com Buren mateix

ha criticat, exerceixen els museus sobre les seves col·leccions.

• La pintura com a pintura de Buren pot ser rebuda pels visitants del Pom-

pidou com a objecte estètic que és equivalent a la marca, o signatura, de

l'artista. La visualitat de la pintura mateixa a la qual apuntava Buren bé

pot ser interpretada com a signe que iguala en termes estètics els edificis

de l'Estat amb els de les multinacionals, establint una lògica continuïtat

acrítica, i fins i tot celebradora, entre tots dos.

• D'altra banda, el fet de formar part de la col·lecció del museu provoca

l'augment del reconeixement del treball de l'artista al mercat de l'art amb

el consegüent augment del seu valor de canvi.

• I finalment, el conjunt mateix que hem exposat podria convertir la fun-

ció d'assenyalament crític del sobri signe buit en objecte artístic mistificat

que contribueix a desviar els possibles intents de qüestionar els fonaments

socials de l'art.



CC-BY-NC-ND • PID_00256496 37 Intervencions a l'espai (públic) des de la crítica institucional

El que és clar en el treball de Buren és la seva notable dificultat en l'intent

d'eludir la idea d'autoria. Les seves ratlles verticals, creixentment estetitzades

en combinatoris formals, de suports i de color, s'han convertit en un equiva-

lent de la seva signatura.

Un dels aspectes que més crida l'atenció en la producció d'aquest artista és la

diferència entre el to irat dels seus textos i la contenció de la seva eina visu-

al. Les vegades que ha funcionat millor aquesta pràctica complementària és

quan s'ha exposat conjuntament, com va ser el cas de «Projekt 74», celebrat a

Colònia sota el lema «L'art segueix sent art» segons la coneguda frase de Go-

ethe. Aquest cop Buren es va fer ressò d'una obra que havien censurat a Hans

Haacke. Al costat del facsímil del treball de Haacke, Buren (1990, pàg. 190) va

presentar aquest text sota el títol «L'art segueix sent polític»:

«El arte, sea lo que sea es exclusivamente político. Lo que se requiere es el análisis de los
límites formales y culturales (y no de los unos o de los otros) en los que el arte existe y
lucha. Estos límites son muchos y de diferentes intensidades. Aunque la ideología domi-
nante y los artistas que con ella se relacionan tratan de camuflarla por todos los medios,
y a pesar de que es demasiado pronto –no se reúnen las condiciones necesarias– para
hacerlas estallar, ha llegado el momento de desvelarlas.»

D. Buren. (1974). PROJEKT 74’. Wallraf-Richartz museu de
Colònia

Font: http://thesingleroad.blogspot.com/2011/08/andre-cadere.html

El potencial del treball de Buren com a aportació al coneixement i con-

tribució a la transformació de la institució art en termes democràtics

és, en tot cas, evident i rellevant. Però igualment cal tenir en compte la

influència que exerceixen sobre aquestes pràctiques els museus i l'espai

públic, guiats per les ideologies dominants a cada moment històric. És

així com podrem activar pràctiques orientades a produir uns efectes.

http://thesingleroad.blogspot.com/2011/08/andre-cadere.html
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3.1.2. Desmaterialització de la ideologia de l'autonomia de l'art:

de l'escultura monumental a l'espai públic. Cap a una

economia no especulativa de l'art

Michael Asher

«El trabajo conceptual crítico de Asher se vehicula a través de la materialidad y los ritu-
ales en los que toma forma la convención. Los objetivos: hacer la norma visible como
tal, introducir interrogantes respecto de sus usos ideológicos y prácticos en los espacios
que transitamos, promover la reflexión sobre los modos en los que estas convenciones,
invisibles o naturalizadas por el uso de la costumbre, condicionan nuestra percepción y
comprensión del mundo así como nuestras acciones. Los métodos: sustracción, suma o
señalamiento de elementos y comportamientos habituales en los espacios expositivos,
contribuyen en el planteamiento estratégico de la práctica artística como lugar que pro-
picia la reflexión situada y el conocimiento crítico.»

Maite Aldaz (2017)

Hi ha tres aspectes en el treball de Michael Asher (Los Angeles, 1943-2012) que

tindré en compte aquí com a aportació singular a la crítica institucional:

• El primer té a veure amb les seves intervencions�en�galeries�comercials,

on va aconseguir ja no solament assenyalar la materialitat en què pren for-

ma la ideologia de l'autonomia de l'art, sinó que a més va desmantellar-la.

• El segon aborda les seves reflexions� sobre� els� usos� i� les� funcions� de

l'escultura monumental a l'espai públic alhora que formula propostes que

alteren significativament les seves maneres de producció i igualment la

seva orientació ideològica.

• Finalment tindré en compte la pràctica artística d'Asher, atès que és una

contribució�a�una�economia�no�especulativa�de�l'art que afecta directa-

ment tant l'artista com la producció i difusió del seu treball, i la compren-

sió mateixa de l'art.

El treball de Michael Asher ha estat altament reconegut, també, pels seus es-

tudiants. Les seves classes postestudi arribaven a perllongar-se més enllà dels

límits horaris. La seva tasca docent, segons testifiquen antics alumnes, és part

de la seva pràctica artística:

«cada element que conforma un treball artístic era important i no solament en els seus
aspectes estètics: Qui va fer les parets? En quines condicions va fer-se el treball? On es va
fabricar el pladur? D'on van portar el vidre?».

Eren preguntes habituals a les seves classes, aspectes que Asher tenia en compte

i sobre els quals animava a reflexionar (García Torres, 2017).

La desmaterialització de la ideologia de l'autonomia de l'art

A Michael Asher no li interessava en absolut la representació de la realitat, si-

nó les maneres en què es construeix i opera la realitat mateixa en determinats

contextos. Tampoc no li interessava produir objectes per presentar-los en un
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espai expositiu, ja que aquests, segons l'artista mateix, contribueixen a jerar-

quitzar la percepció. Els objectes acumulen l'atenció de l'espectador i provo-

quen que les seves condicions de recepció, inclòs el contenidor, siguin passats

per alt. El que motivava aquest artista californià era la materialitat dels matei-

xos espais. Els elements habituals que s'utilitzen per donar forma als conteni-

dors d'art van ser objecte continuat de les seves intervencions, a les quals al

principi va anomenar estètiques contextualitzades.

El 1973 va començar a aplicar les seves estètiques en context en galeries co-

mercials. A la Franco Toselli de Milà va fer que es retirés el revestiment de tots

els murs de la galeria utilitzant raig de sorra. La substracció va deixar a la vista

les capes que havien estat cobertes per transformar l'espai en format de cub

blanc. Canonades, conductes elèctrics, finestres i marques d'humitat van aflo-

rar com a part de la història de l'edifici i de les seves modificacions. Els tons

ocres i siena ja a la vista un cop retirat el revestiment uniformement blanc no

solament remetien a l'ús del color a la pintura italiana, sinó que connectaven

l'exterior, el carrer, amb l'interior, la galeria ara desmantellada, també fins i tot

en les seves funcions de venda.

M. Asher (1973). Intervenció a la Galeria Toselli

Font: http://marthadicroce.blogspot.com/2015/08/michael-asher-los-angeles-1943-2012.html

A causa de la intervenció, la galeria Toselli va haver de prescindir de bona part

de la seva propietat a canvi d'un treball artístic que s'apropiava de l'espai i el

desmantellava. Per a Asher, aquesta intervenció materialitzava la història de la

construcció i les propietats funcionals de la galeria. Aconseguia una decons-

trucció ideològica de les superfícies arquitectòniques simultània a la seva de-

construcció material (Asher, 1983, pàg. 93).

En qualsevol cas, la més divulgada de les seves estètiques en context va ser

la retirada del mur que separava la zona expositiva de l'espai de magatzem i

vendes a la galeria Claire Copley de Los Angeles el 1974. El resultat de la subs-

tracció material va ser un espai llis i continu en el qual les activitats habituals

de la galeria quedaven a la vista juntament amb els treballs exposats. De nou,

http://marthadicroce.blogspot.com/2015/08/michael-asher-los-angeles-1943-2012.html
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Asher volia fer presents les condicions que són necessàries per provocar una

recepció idealitzada de les obres, i alhora posar a la vista les funcions de pro-

ducció, mediació i recepció de l'art i la cultura que exerceixen els galeristes; el

seu paper en la conversió del valor d'ús estètic en valor de canvi. La funció del

galerista, afirmava Asher, és mercantilitzar un treball artístic. I l'espai mateix

de la galeria en la seva configuració i aparença contribueix a esborrar les pet-

jades de la producció i recepció dels treballs.

M. Asher (1974). Intervenció a la galeria Claire Copley

Font: www.usc.es/revistas/index.php/quintana/article/download/2324/4028

Les intervencions d'Asher en galeries no sempre van donar els resultats con-

tractualment previstos. La tensió que creava el treball, no objectual ni vendi-

ble, a la galeria posava en evidència la contradicció amb la seva orientació co-

mercial. El conflicte a la galeria Heiner Friedrich de Colònia, el 1973, va sorgir

de la negativa del galerista a actuar segons els termes prèviament acordats. La

intervenció d'Asher va consistir a pintar tots els sostres de l'espai de la galeria

del mateix color del terra, un gris asfalt fosc. Això implicava que el públic tin-

dria accés a totes les dependències de la galeria: espai d'exposició, d'oficina,

magatzem, etc. L'exposició durava un mes i, passat aquest temps, el galerista

havia de tornar a pintar els sostres del mateix color que estaven al principi; no

obstant això, l'amo es va apropiar de la intervenció indefinidament. I aquesta

situació va portar Michael Asher a declarar que la galeria no representa ni la

producció, ni l'interès de la comunitat, o del productor individual, ni tan sols

la del context històric del treball que es presenta.

En qualsevol cas, Asher entenia que les galeries eren llocs necessaris per a la

realització i difusió del seu treball. I a això cal afegir el fet que galeries com la

Claire Copley o la Morgan Thomas van contribuir amb aquest tipus de pràcti-

ques no mercantilitzables de l'art. És evident que la Claire Copley, o la Toselli,

http://www.usc.es/revistas/index.php/quintana/article/download/2324/4028
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en donar cabuda al seu parcial enderrocament i desmantellament material i

ideològic, van propiciar una iniciativa experimental que al seu torn els va re-

portar un capital simbòlic que donava valor a l'orientació mateixa d'aquestes

galeries. En aquest sentit podríem pensar avui en la possibilitat de reformular

la idea mateixa de galeria, de manera que s'obrís a un públic que no estigui

interessat a especular econòmicament amb l'art, però sí altament motivat a

conèixer i participar en produccions poeticocrítiques i transformadores en un

sentit democràtic.

Anys més tard, el 1976, Asher va intervenir en l'Institute for Art and Urban

Resources de Nova York. En aquest treball, conegut com a The Clock Tower,

va connectar, de nou, interior i exterior retirant les finestres de l'edifici. Va

facilitar així que cada habitacle expositiu interior pogués situar-se directament

en relació amb el context urbà exterior i, per tant, orientar-se en relació amb

aquest context. En qualsevol cas, aquesta intervenció va fer aflorar un altre

problema: l'objectualització del paisatge urbà que propiciaven les obertures,

ara del tot destapades, en funcionar com un emmarcat de les vistes exteriors.

Les fotografies que ho documenten, entre elles algunes de Daniel Buren, en

són una mostra.

L'escultura monumental a l'espai públic

L'any 1977 Münster, ciutat alemanya situada a menys de dues hores i mitja

amb cotxe de Kassel, va iniciar la seva mostra d'escultura contemporània. Des

de llavors se celebra cada deu anys en dates coincidents amb la Documenta.

Michael Asher va ser convidat a participar en la secció de projectes a la mostra

inaugural i en successives ocasions. La SkulpturProjekte va estar organitzada al

principi amb diners públics. I destinava, com és habitual a Alemanya, un 2%

dels diners gastats en la construcció d'edificacions públiques a la producció i

adquisició d'obra. En aquesta conjuntura, se sobreentenia que algunes de les

obres presentades a la mostra es comprarien als artistes.

Després d'haver viatjat en dues ocasions a la ciutat, Asher va presentar al vol-

tant de quinze propostes abans que finalment n'admetessin una. La seva in-

tervenció va consistir a situar un model de caravana de construcció industrial

típicament alemanya i llogada per a l'ocasió en dinou llocs de Münster, en

els quals passaria desapercebuda com a obra d'art. Tot i que no era el cas, la

caravana podia passar per ser un objecte en ús, un habitacle per a turistes. El

seu emplaçament durant les dinou setmanes es donava a conèixer amb uns

fullets editats per a l'ocasió en els quals s'indicava la localització exacta de la

caravana.

Amb aquesta intervenció, Asher pretenia problematitzar les característiques,

els usos i els emplaçaments habituals de l'escultura com a monument repre-

sentatiu a l'espai públic. I també de l'escultura moderna, incloses les seves ma-
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neres de producció, exhibició i comercialització en cada present de la mostra.

Cal tenir en compte que Asher va ser convidat diverses vegades a participar-hi,

i que cada cop, quatre en total, va portar la caravana.

L'escultura pública, argumenta l'artista californià, ha estat utilitzada de mane-

ra habitual per commemorar i celebrar l'individu en la seva singularitat. No

qualsevol individu, sinó les classes adinerades, ja fossin patrons aristòcrates en

el seu temps, posteriorment burgesos, i en el present governs i empreses. Tot

un seguit de convencions estètiques, convenientment adaptades als requeri-

ments individuals, regionals, nacionals i transnacionals situades amb caràcter

permanent en llocs assenyalats de l'espai urbà, que serveixen de representació

del poder i dels qui l'ostenten. L'individu, tot allò individual, com a represen-

tació monumentalitzada associada al poder cobra així legitimitat i es mostra

com a exemple per a la col·lectivitat. L'escultura com a manifestació de les

ideologies dominants a l'espai públic ens interpel·la i dona valor a allò indivi-

dual en lloc del reconeixement als èxits col·lectius. De l'espai comú es retira la

idea del que és comunament produït. I, en conseqüència, es legitima aquells

que representen un ordre social desigual assentat en lògiques de dominació.

En l'últim terç del segle XX, l'escultura pública moderna no està tenint en

compte el seu aparell de producció i exhibició, ni tampoc les concepcions o

l'estatus de l'art. Com a conseqüència, aquestes produccions estan contribuint

a promoure una idea de progrés abanderada per polítics i empresaris, que la-

mentablement sol anar lligada a pràctiques d'especulació i gentrificació.

L'escultura minimalista, quan ja havia saturat el mercat del col·leccionisme

privat i de les institucions museístiques, buscava altres vies d'expansió. La con-

vocatòria de Münster, patrocinada en un principi amb diners públics i poc des-

prés també privats, permet donar sortida a aquestes produccions convenient-

ment adaptades al format monumental i capaces de representar la idea de pro-

grés tecnològic sol·licitada per qui la patrocina (Münster, 1983, pàg. 169-170).

Contribució a una economia no especulativa de l'art

La caravana llogada i situada en diferents emplaçaments d'ús comú qüestio-

nava les convencions, pràctiques, estatus i interpel·lació que són habituals en

l'escultura monumental. Provocava també canvis substancials en les maneres

de producció, distribució i exhibició de l'escultura pública. Eliminava el seu

caràcter monumental, la seva fixació a un lloc cèntric i reconegut de la ciutat.

I en termes econòmics no depenia del valor que pogués aconseguir al mercat

en un moment determinat i en funció de paràmetres com l'estatus de l'artista,

el reconeixement del seu treball per museus i entitats institucionals, etc. La

caravana no podia vendre's. El treball d'Asher es pagava com a servei artístic

proporcionat a la mostra. Es tracta d'una pràctica habitual de Michael Asher.
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Una vegada acabat el període d'exposició, els seus treballs temporals deixaven

d'existir. De la seva prolífica producció només hi ha tres obres permanents.

Les veiem a continuació:

1) El 1978, Asher va produir la primera de les seves tres obres permanents. Va

fer aquesta per a uns col·leccionistes particulars de Los Angeles, i va consistir a

desplaçar el límit sud del jardí de la seva residència onze polzades cap al nord.

La conseqüència immediata del desplaçament era la pèrdua d'aquestes onze

polzades de propietat dels col·leccionistes que, mitjançant aquesta operació,

passava a ser propietat dels veïns. Així doncs, el capital simbòlic que el treball

de Michael Asher proporcionava als col·leccionistes tenia com a conseqüència

directa una pèrdua parcial de la seva propietat.

2) La Universitat de Califòrnia a Sant Diego es va edificar en el mateix terreny

que va ocupar el Camp Matthews entre el 1917 i el 1964, la base militar en la

qual es van formar els marins que van intervenir a la Segona Guerra Mundial i

a la guerra de Corea. A mesura que la població de La Jolla es va anar estenent,

el camp de tir va resultar ser una amenaça real per als civils de les proximi-

tats. En conseqüència, se'n va decretar el tancament i la posterior obertura del

campus universitari. En la cerimònia de clausura del 21 d'agost del 1964 es

va descobrir el monument commemoratiu al camp de tir, que consistia en el

conjunt format per una roca, amb placa inscrita, alineada amb el pal en què

oneja la bandera dels EUA.

La intervenció específica de caràcter permanent que va preparar Asher el 1991

va ser situar, en disposició simètrica respecte a l'eix que connecta la roca amb

la bandera nacional, una font d'ús comú i de fabricació industrial. Es tracta del

tipus de fonts que es troben habitualment en espais interiors, oficines o edificis

públics, la funció de les quals és proveir d'aigua fresca i potable a tothom que

transita aquests llocs. En el cas del campus, estudiants, visitants i professorat.

M. Asher (1991). Untitled. Stuart Collection. UCSD

Font: https://www.e-flux.com/journal/39/60293/michael-asher-1943-2012-parting-words-and-unfinished-work/

https://www.e-flux.com/journal/39/60293/michael-asher-1943-2012-parting-words-and-unfinished-work/
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L'efecte simbòlic que resulta de la integració de la font en el monument que

commemora l'antic camp de tir és ben significatiu. La font de granit i d'ús

comú sembla enfrontar la identitat i orientació nacionals representades en el

conjunt de la bandera i la roca prèvies; al mateix temps s'obre cap a la possi-

bilitat d'altres concepcions, altres identificacions més lligades a la vida i al seu

sosteniment bàsic. Situada al centre del conjunt, la bandera sembla ara estar

subjecta a l'elecció entre dues posicions: una a favor de la vida, l'altra cap al

contrari. Igualment enfronta dues concepcions de l'art i del monument i de la

seva funció a l'espai de trànsit comú. Enfront de la tradicional roca que com-

memora l'ús militar del terreny com a preparació de soldats per a la guerra,

la font implica una aproximació a la idea d'art i memòria com quelcom que

estant materialment viu contribueix a millorar la vida quotidiana en aspectes

petits però substancials. En aquest cas concret es tracta d'un espai, el de la

universitat, que s'entén que està destinat a la producció de pensament crític

i de coneixement. Asher deixa a la vista el monument previ com a part de

la història recent de manera que no caigui en l'oblit. Però ja no ho fa com a

celebració del fet, sinó com a contrapunt que faciliti la reflexió situada de cara

cap a allò que està per fer en les condicions de cada present.

3) Dos anys després del seu treball al campus universitari, i amb motiu de

l'exposició internacional Daejeon Expo ’93 a Corea del Sud, Asher va presentar

la tercera del total de les tres obres amb caràcter permanent que va realitzar

al llarg de la seva trajectòria. Es tracta d'una roca, situada a l'espai d'exposició,

en un llac artificial, en la qual va fer que s'inscrivís en caràcters coreans el text

següent:

«Tenint en compte que el conjunt d'estructures que constitueix aquest entorn han estat
dissenyades per a nosaltres, espectadors, aquesta situació ens capacita per preguntar: qui
es beneficia de la nostra navegació entre mostres de legitimació corporativa i represen-
tacions del poder?»

A partir d'aquest treball d'Asher podem continuar preguntant: Al servei de

quines finalitats està sent posat l'art? Qui es beneficia del valor simbòlic que

proporciona l'art i quin paper es deixa al públic en aquest sentit?

Michael Asher juga contínuament a erosionar aquest valor simbòlic o

de legitimitat i bona imatge que proporciona l'art, i que es tradueix in-

variablement en valor de canvi i en estatus social associat a l'acumulació

de béns. I en conseqüència, al mateix temps, intenta introduir un valor

que orienti l'art en una direcció ja no de l'acumulació el revers de la qual

és la despossessió, sinó del gaudi del pensament com a pràctica material

que qüestiona i s'orienta al benefici comú.

Amb el treball d'Asher podem pensar en el valor simbòlic en altres termes. De

fet, la seva pràctica artística, en la seva coherència i orientació, proporciona

igualment un capital simbòlic als espais en els quals es presenta. El que suc-

ceeix és que aquí s'evita tant com sigui possible que aquest valor simbòlic es
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tradueixi en especulació econòmica, en rentat de cara per a les multinacionals,

o en l'adquisició d'un estatus social que es guia segons aquestes pràctiques.

El valor simbòlic que pot proporcionar el treball de Michael Asher, i que ell

mateix pot acumular com a artista, és fàcilment traduïble en valor d'ús, tant

si ens referim a la seva manera de treballar reflexiva, com si tenim en compte

el tipus d'economia en la qual se sustenta (de pagament per servei), com si

ens fixem en les altres vies de divulgació que troba amb el format llibre i que

eviten, conscientment i recurrentment, el mercat de l'art.

Asher ha utilitzat el format llibre per donar a conèixer el seu treball. El seu

Writings (1973-1983) On Works (1969-1979) està escrit juntament amb Benja-

min H. D. Buchloh, que és al seu torn l'editor del text. En el llibre trobem

explicats detalladament els seus treballs d'aquests anys. I això inclou tant les

seves propostes com les reflexions que acompanyen tot el procés en cada cas.

El llibre és la materialització d'una bona part del llegat d'aquest artista. I com

a tal ens pot servir d'exemple per orientar la nostra pràctica.

3.2. Segona onada

3.2.1. Les jerarquies de gènere i classe en el camp de l'art

Louise Lawler

Bibliografia recomanada

Michael Asher (1983). Wri-
tings (1973-1983) on Works
(1969-1979). Halifax: The
Nova Scotia College of Art
and Design.

En «El rude museu de Louise Lawler», la crítica i teòrica d'origen alemany Ro-

salyn Deutsche argumenta part del treball d'aquesta artista nord-americana

com una crítica burlesca a l'estructura patriarcal en la qual s'ha anat sostenint

la institució art. L'obra que li serveix per elaborar el seu extens i complex text

no és una altra que Statue before Painting. Perseus with the Head of Medusa’ by

Canova (1982). Es tracta de la fotografia que formava part de la sèrie Arrange-

ment of Pictures i que va ser publicada a la revista October un any més tard.

La fotografia de Louise Lawler (Bronksville, Nova York, 1947) recull en una

captura deliberadament obliqua l'estàtua de Canova en la seva ubicació al Me-

tropolitan de Nova York. I és justament aquest biaix fotogràfic in situ el que

li permet integrar el fora de camp de la representació escultòrica i del museu

sense necessitat d'utilitzar el muntatge.

Tinguem en compte que Antonio Canova (1727-1822) va ser un destacat re-

presentant de l'estètica idealista neoclàssica i que el seu Perseu va ser conside-

rat una obra mestra d'aquest estil. Aquesta escultura, per tant, representa la

pervivència d'una idea. Deutsche (2006) ho defineix així:

«La obra de arte es una entidad completa y autónoma que eleva a sus espectadores por
encima de las contingencias de la vida material.»

Bibliografia recomanada

Rosalyne Deutsche (1986).
«Property Values: Hans Ha-
acke, Real Estate, and The
Museum». A B. Wallis (ed.)
(1986). Unfinished Business
(pàg. 20-37). Nova York: The
New Museum of Contempo-
rary Art / Cambridge, Mass.:
The MIT Press.

Obliqua

És Douglas Crimp qui utilitza
aquest terme per referir-se al
següent: «L'obliqüitat ve quan
Lawler enfoca una etiqueta
tant com una pintura, o el re-
flex d'una pintura en un terra
encerat en comptes de la pin-
tura mateixa. O ve quan foto-
grafia obres que no s'exposen
a la galeria sinó a la presenta-
ció preliminar d'una subhas-
ta, penjades en una casa, o
amuntegades al magatzem
d'un museu» (Crimp, 2001,
pàg. 71)
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La imatge està agafada des d'un punt de vista baix respecte de l'escultura de

Canova, el mateix que es deixa al públic. A més, l'escultura queda desplaçada

del centre i trenca així l'eix de simetria en el qual la situa espacialment el mu-

seu. El Perseu, o més aviat una part d'ell, principalment el pedestal i el cartell

que l'anuncia, queden en un primeríssim plànol. El mateix que els seus geni-

tals, que alineats amb la mà que empunya l'espasa tanquen l'enquadrament

fotogràfic per dalt. En un segon pla s'aprecien la balustrada i l'escala als costats

de la qual es tanquen dues files de columnes corínties. I ja en el fons pot veure's

l'arcada amb la inscripció «PAINTINGS», en majúscules i amb una tipografia

clàssica. Després de l'arc que dona pas a les sales d'història de la pintura occi-

dental veiem un grup d'espectadors que han d'alçar la mirada per contemplar

la pintura de Giovanni Battista Tiepolo del 1729: El triomf de Mario. Deutsche

crida l'atenció sobre la similitud temàtica entre l'escultura de Canova i la pin-

tura de Tiepolo. Ambdues obres mostren escenes d'una conquesta violenta en

la qual un protagonista masculí imposa la seva autoritat sobre la diferència

sexual, en el cas del Perseu, i racial, en la pintura de Tiepolo. Ambdues esce-

nifiquen allò que la ficció narcisista del museu necessita per mantenir-se: la

conquesta de l'altre i la seva subordinació.

L. Lawler (1982). Statue before Painting,
Perseus with the Head of Medusa by Canova.
Metro Pictures

Font: http://eipcp.net/transversal/0106/deutsche/en

Ara bé, a la fotografia de Lawler el cap de Medusa, símbol de la conquesta de

Perseu, queda expressament fora de l'enquadrament. La Medusa decapitada és

una imatge que va ser tractada per Freud i posteriorment per les feministes que

van utilitzar la psicoanàlisi per desenvolupar les seves teories i propostes. Freud

va identificar la Medusa com a fetitxe, és a dir, com un objecte de fixació mas-

culina que té el seu origen en la por que suscita el cos de la dona. Aquesta por

ve donada per una percepció errònia del cos femení com a cos castrat, mancat

de penis i, en última instància, com a cos en falta ja que no té el significant

simbòlic que fa que un subjecte sigui complet: el fal·lus. Aquesta «falta» que

mostra el cos de la dona comporta una amenaça per a l'home en la mesura en

què en mirar-lo li recorda la possibilitat de la seva pròpia castració. És amb la

finalitat d'evitar l'angoixa que li produeix aquesta amenaça que l'home agafa

un objecte, una representació o una part del cos de la dona com a substitut

http://eipcp.net/transversal/0106/deutsche/en
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del sexe femení. Aquí el cap de Medusa és pres no solament com a fetitxe sinó

també com a senyal de triomf sobre l'ansietat que provoca la por a la castració;

com a senyal que permet negar i dominar al mateix temps la por que se sent.

A la fotografia de Lawler, en deixar fora de camp el cap de Medusa decapitada i

mostrar al nivell del marc els genitals, l'espasa empunyada per la mà de Perseu,

el pedestal de l'escultura i el cartell museogràfic, es posen a la vista els atributs

de poder i de completesa en la seva funció de fetitxes. I es deixa premeditada-

ment fora de la representació el símbol del triomf sobre la diferència.

En la seva anàlisi d'aquesta fotografia, Rosalyn Deutsche fa notar l'acudit que

porta implícit el títol. Statue before Painting, escultura davant de pintura, imita

la frase ladies before gentlemen, és a dir, «les dames primer»,

«que simbolitza i forma part d'un discurs patriarcal idealista que suposadament col·loca
les dones en un pedestal. Juntament amb la fotografia, el títol vincula els ideals patriarcals
amb l'estètica idealista, representada per l'estàtua neoclàssica, i suggereix que es produeix
en el museu un alineament de les jerarquies sexuals i estètiques».

L'acudit del títol implica també el Metropolitan Museum, ja que

«insinua que el que hi ha per sota, el que precedeix o se situa abans que les ordenaci-
ons estètiques del museu és el desig solidificat tant en la forma com en el contingut de
l'estàtua de Canova. L'escultura neoclàssica idealitzada, substituta d'un cos ideal, materi-
alitza la fantasia fal·locèntrica del jo, un jo que en el seu somni d'autonomia nega allò
que el constitueix: l'exclusió dels altres i la relació (de dominació) amb els altres».

El que, segons Deutsche, Louise Lawler emfatitzava en aquest treball és com

l'idealisme i la violència que exhibeixen aquestes representacions serveixen

per calmar la inseguretat i la por dels qui ostenten les posicions de poder. Per

aquest motiu, segons l'autora, la interpel·lació que aquesta fotografia promou

entre els espectadors, per mitjà d'un acudit tendenciós, és la de convidar-los

a «gaudir del plaer de ser descortès amb “els grans, els dignificats i els podero-

sos”» (Deutsche, 2006).

La lectura que fa Deutsche de la imatge de Lawler seguint Virginia Wolf ens

mostra els signes que legitimen la dominació patriarcal en el museu. Alhora

explica la representació del seu poder com una forma d'ocultar les seves pors

i fantasmes.

Aquesta legitimació ideològica de les posicions de poder associades a allò

que és masculí va de la mà d'unes pràctiques que són excloents per a les do-

nes. Deustche argumenta per mitjà de l'obra Life Class at the Royal Academy

(1772) de Johann Zoffany, que «les dones han estat excloses històricament de

l'educació artística» (Deustche, 2006). A les dones se'ls va negar durant molt de

temps l'accés a l'aprenentatge artístic i la possibilitat de crear obres significati-

ves. A La invención del arte, Larry Shiner es refereix al fet que el que es conside-

rava apropiat per a les dones ja al començament del segle XVIII eren les tasques

artesanals i decoratives, la costura, o, com a molt, obres pictòriques menors.
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Mai les creacions de certa entitat com la pintura històrica. Shiner (2004, pàg.

179) apunta la rellevància que té la diferència de gènere en la concepció mo-

derna de l'art:

«La nueva idea del genio en el siglo XVIII parecía obligar a las mujeres a escoger entre ser
un genio o ser una mujer. […] puesto que la naturaleza ha destinado a los varones para
la esfera pública, […] Las mujeres con vocaciones “masculinas” como las bellas artes, o
bien eran sospechosas de representar una amenaza al orden social o bien eran aceptadas,
pero solo porque ‘en realidad’ eran espíritus masculinos en un cuerpo femenino.».

Breu nota sobre les Guerrilla Girls

La desigualtat de gènere en el camp de l'art és una realitat que s'ha denunciat

repetidament. El col·lectiu artístic Guerrilla Girls fundat el 1985 ha estat un

dels que ha abanderat accions de caràcter activista contra aquesta situació. Les

dones artistes que el conformen anònimament han aportat dades que confir-

men la baixa exposició d'obres d'artistes dones en museus i galeries. El seu

conegut pòster elaborat en un muntatge que reuneix La gran odalisca (1814)

d'Ingres amb un cap de goril·la denuncia l'habitual representació, en aquest

cas també amb marcats aires orientalistes i colonials, de la dona com un ob-

jecte que s'exhibeix per ser mirat en el museu, i molt rarament com a produc-

tora de representació.

Crítica a la desigualtat de gènere

Encara que aquest col·lectiu faci una crítica a la desigualtat de gènere en l'àmbit de l'art,
no se l'agrupa dins de cap de les onades de la crítica institucional. El seu interès aquí és
a causa de la metodologia obertament activista que posen en pràctica amb l'anonimat
dels seus integrants i de l'ús de pancartes i imatges que es presenten a l'espai urbà. La
crítica que fan a les habituals imatges de nus de dones que s'exposen en els museus i que
representen la dona com si fos un objecte per mirar encaixen bé amb els plantejaments
de la segona onada de crítica institucional.

El cap de goril·la, en la seva expressió salvatge, unida al cos jove i bell de

l'odalisca en la seva representació clàssica, enfronta dos atributs que des de la

masculinitat s'atribueixen a la dona: la naturalesa impura en estat salvatge o

sense cultivar, que justificaria la necessitat de tutelatge masculí; i al seu torn

la bellesa idealitzada destinada al consum contemplatiu per part de l'home,

a la qual es refereix Deutsche en el seu text. El muntatge visual en aquest

cas té la funció de crear una icona capaç de subvertir les habituals categories

representacionals del gènere femení i, al mateix temps, de mostrar la capacitat

de lluita que, reunides, engendren. El nom del col·lectiu juga també en aquesta

direcció. En anglès americà guerrilla i gorilla sonen igual.
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Guerrilla Girls (1989). Do Women Have to Be Naked To Get Into The Met Museum? Tate Modern

Font: https://www.tate.org.uk/art/artworks/guerrilla-girls-do-women-have-to-be-naked-to-get-into-the-met-museum-p78793

El tipus de representació de la dona que denuncien les Guerrilla Girls no és ex-

clusiva de les representacions que allotgen els museus al seu interior. De portes

enfora, l'escultura situada a l'espai urbà puntua i assenyala els llocs de trànsit

comú com a representació de la diferència sexual en termes de dominació. Elo

Vega, artista i investigadora feminista, ha posat en relleu aquesta situació a

la seva tesi doctoral “Márgenes del monumento: reina, diosas, ninfas, santas,

madres y otros mármoles” (2016).

Bibliografia recomanada

Elo Vega (2016). «Márgenes
del monumento: reina, dio-
sas, ninfas, santas, madres y
otros mármoles». UCLM

La construcció objectual, visual i espacial de la diferència sexual en termes

de jerarquies i relacions de dominació són representatives de les estructures

de poder que articulen el camp de l'art. I es reflecteixen, i evidencien, en la

quotidianitat dels nostres actes. En la trobada «¿Son necesarias las exposicio-

nes feministas?», Semiramís González va observar la manca de confiança de

moltes dones artistes a l'hora de defensar el seu treball, i fins i tot d'enfocar

la seva professionalització en el terreny de l'art; i el fet que això marcava una

diferència significativa respecte dels seus companys homes.

Tornant a Louise Lawler, bé podem plantejar-nos avui a partir del seu treball

com introduir una burla intel·ligent i transformadora en termes feministes a

l'espai públic. O en quina mesura l'enfocament oblic que practica aquesta ar-

tista pot resultar-nos útil per assenyalar i visibilitzar les representacions, els

objectes, les pràctiques que, dins i fora dels museus i galeries, continuen legi-

timant lògiques, i violències, patriarcals a l'espai públic i el privat.

Però també podem preguntar-nos sobre com fer que els mètodes activistes de

les Guerrilla Girls puguin servir com a estratègies que apuntin en una direcció

emancipadora.

Convé, en definitiva, que ens preguntem sobre quin tipus de propos-

tes, espais de difusió i modes de producció poden ser més adequats per

construir pràctiques i difondre missatges en clau feminista que siguin

transformadors en una direcció democràtica radical i no excloent.

«¿Son necesarias las
exposiciones feministas?»

La trobada «¿Son necesari-
as las exposiciones feminis-
tas?» va ser organitzada per
Elisa Terroba i Sylvia Peceño
el 23 de maig del 2015 com a
part de la mostra «Degénero»,
comissariada per elles matei-
xes. Hi van participar totes du-
es juntament amb Semiramís
González, Melanie López, Ire-
ne Vercher i Maite Aldaz.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/guerrilla-girls-do-women-have-to-be-naked-to-get-into-the-met-museum-p78793
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El treball d'Andrea Fraser, que veurem a continuació, introdueix una perspec-

tiva que mereix ser tinguda en compte, entre altres coses per relacionar la re-

producció de la diferència sexual i de la divisió de classes dins de la institució

art.

Andrea Fraser

Andrea Fraser (Billings, Montana, 1965) defineix la seva pràctica artística com

a reflexiva site-specific. L'artista es reconeix com a continuadora de la crítica

institucional i d'algunes de les més significatives aportacions feministes de la

segona onada en l'àmbit de l'art. Fraser es considera hereva del treball d'Adrian

Piper, Mary Kelly, Martha Rosler i, principalment, de Louise Lawler. El seu

treball artístic està clarament lligat al del sociòleg francès Pierre Bourdieu.

La producció de Fraser es materialitza habitualment en forma de textos de ca-

ràcter analític, crític i teòric. Però també en guions escrits, a manera de mun-

tatge de contextos, amb materials dels quals s'apropia. Aquests guions, en què

no falta l'humor, estan destinats a la posada en escena en la persona de l'artista,

en espais específics: gales inaugurals, museus, certàmens artístics, galeries... on

a la fi s'enregistren en vídeo. Sobreidentificació, paròdia i histrionisme acom-

panyen d'alguna manera les seves actuacions.

Si pensem en termes d'«objecte artístic», en el cas d'Andrea Fraser parlarem de

discurs crític i de la seva presentació en diferents formats i canals de difusió

dins del camp de l'art.

L'aposta de Fraser passa per fer-nos veure la importància i necessitat de canviar

l'orientació competitiva dels rols que assumeixen els agents que conformen la

institució art. Seguint Bourdieu, explica que les lluites pel reconeixement, el

prestigi i l'estatus, juntament amb l'exclusivitat de les produccions dels artis-

tes, són el que contribueix a reproduir el camp de l'art en termes jeràrquics.

Per aquest motiu la possibilitat de canviar-ne l'estructura, de construir una

institució més igualitària, democràtica i veritablement autònoma respecte als

poders polítics i econòmics, passa necessàriament perquè reconeixem la nos-

tra feina i, a partir d'aquí, la orientem en termes transformadors. Per a Fraser

l'art és una pràctica socialment transformadora; a diferència de la cultura, que

s'orienta a la reproducció de les estructures socials.

El treball d'Andrea Fraser en (i amb) museus proporciona un coneixement molt

concret respecte de la seva formació als EUA, la seva estructura, orientació

discursiva i objectius que els mouen des dels seus inicis fins al present.

Fraser és molt clara quan afirma que la formació dels museus als EUA, en

l'últim quart del segle XIX, és promoguda per banquers i industrials com a part

d'una política de desmantellament i de privatització sistemàtics dels progra-
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mes d'ajudes públiques. L'aparició dels museus va lligada a la formació espiri-

tual i disciplinària que requereix l'economia industrial i està dirigida a acon-

seguir una mà d'obra barata i també dòcil (Fraser, 2005, pàg. 91-94).

En retirar-se les ajudes socials, la gent es veu forçada a treballar en les condici-

ons laborals que estipulen els empresaris. L'opció que els queda si les rebutgen

són els infames hospicis per a indigents. El museu, igual que les biblioteques

i els asils, està conformat com a entitat benèfica sense ànim de lucre, i té la

funció específica de seduir la població de classe baixa mitjançant un discurs

que posa en valor i qualifica d'universals els costums o la cultura de les clas-

ses dominants, alhora que l'ofereix a les classes baixes com si fos un regal, a

manera de reclam i promesa d'ascens en l'escala social. Al mateix temps, en

paral·lel, es construeix una imatge negativa, amb mancances, i deutora, de les

classes baixes.

El curiós és que aquestes institucions, tot i que depenen principalment dels

diners públics, amb què normalment es mantenen, fan publicitat únicament i

visiblement dels patrons, com si el manteniment de la institució depengués en

exclusiva del suport privat. Sabem que els patrons ofereixen els continguts, les

col·leccions, que normalment són part de la seva herència. I que a canvi aug-

menten el seu capital simbòlic en forma de bona imatge, es dedueixen impos-

tos que haurien d'anar a les arques públiques i tenen garantida la conservació,

l'exposició i la difusió dels seus béns culturals. Tot això propicia l'augment del

seu valor econòmic al mercat de l'art i, per tant, el de la propietat dels seus

amos.

Vegem, en tot cas, amb dues obres d'aquesta artista, com contribueixen aques-

tes pràctiques en l'estructura jeràrquica, també en termes de gènere, en què es

basa el museu, i el paper principal que té el públic en la legitimació d'aquesta

institució.

El 1989 Fraser, alhora que desenvolupa la seva recerca sobre la formació i ori-

entació dels museus nord-americans, construeix la peça Museum Highlights: A

Gallery Talk. Es tracta del primer dels seus guions per a museus, que es va es-

cenificar en forma de visita guiada al Museu de Filadèlfia, i també es va en-

registrar en vídeo. El guió va ser editat per Douglas Crimp, el conegut autor

d'«On the Museum’s Ruins» (1980) i es va publicar a October, fet que evidencia

l'aprofitament de diferents canals de difusió del treball.

La distinció social associada a l'art, als museus i galeries, i el tipus de discursos

idealistes que aquests construeixen sobre l'art, sense oblidar el paper que es

deixa al públic, són aspectes que Fraser tracta habitualment en el seu treball i

en els quals és notable la influència de Bourdieu. En aquest cas, s'enfoquen cap

a l'especificitat que ofereix el Museu de Filadèlfia. Així doncs, l'artista recull

cites de textos del museu mateix i de publicacions vinculades a la ciutat per

El museu segons Crimp

En el seu text Crimp feia una
lectura del museu com a insti-
tució de confinament suscepti-
ble de ser analitzada en els ter-
mes utilitzats per Michel Fou-
cault que Fraser va reprendre
per al seu guió (Fraser, 2007,
pàg. 42).
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anar donant forma al seu guió. Una d'aquestes cites, extreta d'«El Nou Museu i

el seu servei a Filadèlfia», es refereix a les polítiques públiques que fan possible

la formació d'aquest museu municipal. Fraser (2005, pàg. 98) diu així:

«Hemos llegado al convencimiento de que privar al pueblo de los frutos del espíritu y
resarcirle en contrapartida con salarios más elevados no es buena economía, ni buen
patriotismo, ni buena política.»

En aquest treball Fraser (2007, pàg. 42):

«Recrea un tour por el museo, asocia el museo con otra institución de confinamiento, la
institución de caridad, y desarrolla la hipótesis de que el primero surgió en el contexto de
la formación de la esfera pública urbana como sistema de selección de formas particulares
de comportamiento social y como identificación cultural.»

En aquesta peça que porta per títol Museum Highlights a Gallery Talk, Fraser

puntua les diferències de classe social i gènere que mantenen l'estructura jeràr-

quica del museu en el personatge de Jane Castleton, guia d'aquesta institució.

Jane és la figura que corporifica el discurs del museu. Ella representa el subjecte

de la institució en incorporar sense reserves el reclam amb el qual el museu

interpel·la el seu públic potencial. Jane és una dona de classe baixa que aspira

a assemblar-se tant com sigui possible als seus patrons. I tot això malgrat que

sempre hi haurà signes que delatin la seva extracció social i, per tant, sempre

la faran tenir mancances respecte del seu ideal.

Als EUA les guies, igual que els patrons, formen part del sector de voluntariat

del museu i la seva formació en art es limita a la que li proporciona el museu.

Fraser, en aquesta peça, interpreta la guia fent coincidir les aspiracions socials

de Jane amb l'idealisme que acompanya els discursos sobre l'art. Jane és un

caràcter construït a la mida dels desitjos (discursos) que els patrons difonen

cap al seu públic de classe treballadora. Jane és un personatge seduït pel museu

i els seus ideals, que troba en el seu cos els signes que delaten els seus orígens

de classe: mans descurades, dentadura sense arreglar, etc.

Fraser relaciona igualment l'orientació de les polítiques públiques orientades

a l'art al començament del segle XX amb les seves contemporànies. Per mitjà

de la cita recollida de l'anuari del 1928 de l'associació Fairmount Park Art de

Filadèlfia, fa veure que el museu no és una cosa tancada en si mateixa, sinó

part d'una ciutat que s'ofereix al turisme. Fraser (2005, pàg. 99) afirma:

«Si no hay arte en una ciudad, o bonitos lugares, no podemos esperar atraer visitantes
a nuestra ciudad natal.»

Com veiem ja fa temps que el museu va elaborant un discurs de creixement

econòmic de les ciutats vinculat al turisme que avui ens resulta molt familiar.

Aquesta situació, que sent una mostra del que ocorre «de portes endins del

museu» té una marcada funció socialitzadora també orientada a forcluir el

conflicte als espais públics, ofereix una singular materialització en el cas del
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Wadsworth Atheneum de Hartford. El 1991 Andrea Fraser participa com a part

del programa Matrix en aquest museu. Vegem en què consisteix la seva inter-

venció.

Fraser inicia a Hartford un estudi del Wadsworth Atheneum, en el seu context

social, polític i urbanístic, amb el qual va definint el treball. L'artista explica

que en arribar a Hartford va trobar una ciutat plena de monuments commemo-

ratius, entre ells el Wadsworth Atheneum. Erigit originalment sobre l'habitatge

dels Wadsworth, una de les famílies fundadores de la ciutat, el museu és per si

mateix un monument que honra la seva memòria i la dels seus iguals.

El Wadsworth s'avança uns trenta anys al boom museístic als EUA. I, a dife-

rència de la majoria, no es preocupa per inculcar els valors de les elits a la

resta de la població. No s'orienta tant cap a finalitats de control social, sinó

com a l'autoafirmació dels seus fundadors. Les col·leccions del Waldsworth

mostraven les mateixes peces que havien decorat les cases dels seus patrons

fundadors: retrats de família, en forma de pintures o busts de marbre, objectes

de les col·leccions particulars, mobles, la sala de recepció familiar... Els intents

d'obrir el museu a l'art europeu per la iniciativa d'A. Everett Austen Jr. en la

seva breu actuació com a director d'aquesta institució no va tenir gaire èxit

i va acabar amb el seu cessament. D'aquest conflicte, intern a la classe dels

patrons, segons apunta Fraser, no en queda ni rastre.

El que observa Andrea Fraser a Hartford, una de les primeres ciutats fundades

als EUA, és un tancament de les classes altes ianquis sobre si mateixes que re-

butja qualsevol contacte amb «els altres», alhora que s'esforça per negar qual-

sevol conflicte social entre classes, o dins de la mateixa classe. Fraser adver-

teix que mentre que les publicacions de fora de la regió es fan ressò dels greus

conflictes racials i de les dificultats econòmiques que travessa la ciutat, les de

Hartford es limiten a mostrar meravellosos reportatges. Ni tan sols a la bibli-

oteca pública poden trobar-se referències a situacions conflictives a la ciutat.

Fraser (2005, pàg. 117) afirma:

«Hartford se imagina, o quiere presentarse a sí misma, como una especie de comunidad
preindustrial formada a partir de una o dos familias extensas –que ahora incluyen familias
empresariales. El espacio público es el campo en el que estas familias se dirigen las unas a
las otras y representa su historia común. El resto son visitantes a quienes se puede tratar
con amabilidad pero a los que nadie en realidad quiere tener en su casa, y a los que no
necesita dirigirse. Simplemente no son miembros de la comunidad.»

L'espai públic de Hartford està organitzat de tal manera que les classes riques,

que en aquest moment viuen en la perifèria, puguin evitar tot contacte amb

la resta de la població. La distribució de l'espai urbà crea la ficció d'un espai

segur, lliure de conflicte per a les classes altes. Aquestes es beneficien tant de

l'ordenació i renovació urbana com de la seva gestió econòmica. Les classes

acabalades rebutgen de manera sistemàtica les càrregues fiscals en funció de
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les propietats i els ingressos i procuren que recaiguin sobre els qui tenen menys

rendes i recursos. Un dels problemes de la ciutat és la manca d'ingressos per

recaptació d'impostos, com recull Fraser (2005, pàg. 118):

«En el estado con el ingreso per cápita más alto de los Estados Unidos, la carga fiscal y
los planes urbanísticos aseguran una escasez que requiere sacrificios. Esto produce crisis
y requiere que los intereses privados vengan al rescate; lo que crea el dilema entre gastar
el dinero en museos o en vivienda pública. ¿Tiene este empobrecimiento de la esfera
pública el objetivo de proteger intereses privados tales como los intereses inmobiliarios
o el mantenimiento de un nicho de mano de obra barata?»

Fraser va desgranant tota aquesta informació a la carta escrita a Andrea Mi-

ller-Keller, comissària del programa Matrix, al mateix temps que prepara el

guió per a la seva posada en escena en el museu. La carta va circular de mane-

ra informal pel Wadsworth. Un any més tard es va presentar juntament amb

el vídeo de l'actuació en la mostra titulada «Què va ser de la crítica instituci-

onal?», organitzada per James Meyer a la galeria American Fine Arts Co. de

Nova York.

La formalització del guió per al Wadsworth, igual que va passar amb el treball

per al museu de Filadèlfia1, recull un conjunt de cites de publicacions que

inclouen les del museu mateix, juntament amb unes altres que es refereixen

a la història de Hartford. Es tracta de textos de la cambra de comerç, d'estudis

sobre les àrees residencials i els seus habitants i de consultories de comunicació

cultural, entre d'altres. L'escenificació, que Fraser fa ara presentant-se com a

artista, es limita en aquesta ocasió a recórrer el perímetre exterior del museu i

confronta els seus visitants amb l'actitud exageradament afirmativa dels valors

colonials ianquis. A mesura que la visita avança, i sobretot cap al final del

recorregut, Fraser accelera exageradament la parla, fins al punt que sembla que

imiti un mecanisme automàtic que està a punt de trencar-se. Aquest és un

dels recursos amb els quals Fraser posa en pràctica tècniques de distanciament

amb el seu públic immediat durant el recorregut i que funcionen igualment

en format vídeo.

Continuant amb la recerca de Fraser a Hartford, l'artista explica que en els

anys setanta el Wadsworth necessita ampliar el seu públic per sobreviure. És

el moment en el qual les grans empreses multinacionals, com a part de les

seves polítiques de relacions públiques, comencen a patrocinar exposicions,

que amb el temps seran cada vegada més espectaculars, amb les quals atreure

la major quantitat de públic. D'altra banda, des de les administracions locals

es comença a exigir a aquestes institucions un servei públic més evident. En

el Wadsworth Atheneum això es tradueix en el foment de programes com

Matrix, en el qual s'emmarca aquest treball de Fraser, així com la nova Lions

Gallery, o l'adquisició de la col·lecció Simpson. A l'Atheneum ara no solament

s'exhibeix l'art americà que serveix d'autoafirmació a les classes riques, sinó

que també es mostren altres cultures per mitjà de programes específics amb

(1)Fins a on sé, aquestes peces
de vídeo estan confinades en
col·leccions de museus, i això dis-
minueix considerablement la pos-
sibilitat de veure-les. Tot i això, és
cert que els guions estan dispo-
nibles en diverses publicacions.
L'última d'aquestes va ser editada
en castellà amb motiu de la retros-
pectiva que van organitzar conjun-
tament el MACBA i el MUAC a Bar-
celona i Mèxic respectivament els
anys 2016-2017.
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la finalitat de garantir l'afluència de nous públics. No obstant això, fa veure

Fraser Fraser (2005, pàg. 120), aquesta inclusió s'ha fet de tal manera que, de

nou, se n'ha esborrat qualsevol conflicte social.

«Los programas multiculturales pueden apoyar la misma idea de cultura que aquella con
la que se fundó el Ateneo: la cultura tradicional de las comunidades tradicionales. Como
representaciones, están separadas pero son iguales. Su yuxtaposición no admite un cam-
po común de interés, ni lucha, ni desigualdad.»

L'anàlisi crítica de Fraser, com veiem, comprèn la formació i l'orientació

del museu en context des del seu origen, i també en el present en el qual

s'emmarca el seu treball. Això, que és fonamental si pensem en termes

de transformació de la institució art, exigeix normalment bones dosis

de valentia i intel·ligència.

D'altra banda, en reunir el passat amb el present del museu, observem la im-

portància que tenen per a aquesta institució respectivament el públic com a

instància legitimadora, i la cultura que promou com a eina que exclou el con-

flicte i desactiva la discussió crítica al seu voltant. El que fa Andrea Fraser és

assenyalar tant els mètodes, les pràctiques i els discursos de la institució mu-

seística com les seves finalitats en cada cas concret.

Les seves actuacions són reflexives, intel·ligents i carregades de sentit de

l'humor. S'escenifiquen in situ i es dirigeixen específicament a un públic direc-

tament involucrat en la situació que esdevé o en l'espai en el qual pren forma.

Quan entre el públic hi ha patrocinadors, crítics, polítics i organitzadors de

mostres d'art, com és el cas de les gales d'inauguració, el guió que escenifica

recull declaracions d'aquests mateixos agents als quals es dirigeix. És així com

confronta les seves posicions, jerarquies i discursos; incloent-hi el rol que ella,

com a artista, té en cada ocasió. Aquesta, pensem, és una de les majors forta-

leses del seu treball.

El procediment que utilitza en la peça Little Frank and His Carp (2006) dife-

reix en part dels anteriors, igual que la seva producció, que aquesta vegada

és a càrrec de la productora basca Consonni. Aquesta vegada l'artista utilitza

l'audioguia del museu Guggenheim de Bilbao per fer un recorregut en el qual

escenifica ostensiblement el que la veu li suggereix. La visita s'enregistra amb

càmeres ocultes i sense notificar-ho al museu.
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A. Fraser (2001). Little Frank and His Carp. MACBA

Font: https://www.macba.cat/es/little-frank-and-his-carp-1860

Aquesta peça constitueix un bon exemple del paper que tenen els museus

en el nou paradigma econòmic: de la seva orientació ajustada al canvi d'una

economia industrial, de la qual Bilbao n'era un exemple, a una altra basada en

l'oferta cultural orientada al turisme en què la ciutat es transforma. En aquest

cas, el públic té igualment un paper legitimador de singular importància. Més

encara quan el museu, en forma de franquícia, té la comesa d'atreure grans

masses de visitants també a la ciutat. I per a això no solament utilitzarà les

seves col·leccions i continguts temàtics –triats des de la seu central a Nova

York i mantinguts amb diners públics–, sinó que l'edifici mateix, en la seva

aparença espectacular, es convertirà en el principal reclam.

El vídeo, que, a diferència dels seus altres enregistraments, està disponible a

Internet, recull la sobreactuació eròtica d'una Andrea Fraser que és seduïda per

l'enunciat de l'audioguia en les seves referències als suaus, envolupants i mag-

nífics volums de l'edifici. L'artista segueix pas a pas les indicacions de la veu

com si es tractés d'una instrucció que cal posar en pràctica. La seva voluntat es

fon, o confon, amb les apreciacions i suggeriments que li proporciona la veu

del museu per mitjà de l'aparell electrònic.

Com a part del mateix projecte, Andrea Fraser va elaborar el text «¿No es un

lugar maravilloso? (El tour de un tour por el Guggenheim Bilbao)», que es pu-

blicaria en el recopilatori Aprendiendo del Guggenheim (2007), editat per Ana M.

Guash i Joseba Zulaika. Es tracta d'un text crític en el qual, seguint el contingut

de l'audioguia, Fraser dona compte de l'orientació discursiva, el funcionament

i el paper del museu en el context ideològic i econòmic en què sorgeix.

https://www.macba.cat/es/little-frank-and-his-carp-1860
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Hem tret aquestes cites de l'audioguia per assenyalar la manera en què el mu-

seu presenta l'edifici (1), interpel·la el públic (2), se suma al discurs tecnolò-

gic (3) i es refereix a l'art contemporani (4). I també, mostrem exemples de

l'actuació de Fraser en vídeo, així com en el seu text, que indiquen amb certa

distància els discursos en els quals el museu, i l'art, se sostenen en bona me-

sura avui.

1) «Aquest edifici, en efecte, reconeix que l'art modern és exigent, complicat,

desconcertant, però alhora intenta fer-te sentir com a casa perquè puguis re-

laxar-te i absorbir més fàcilment tot el que veus.» (Fraser, 2007, pàg. 39).

2) «L'atracció immediata que exerceixen aquestes superfícies corbes no té res

a veure amb l'edat, la classe social o l'educació, i la calidesa de l'edifici, aquesta

sensació de benvinguda, depèn d'aquestes superfícies.» (ibid).

3) «Paradoxalment, aquestes sensuals corbes han estat creades amb tecnologia

informàtica. […] Aquest procés és molt nou i podria arribar a exercir una influ-

ència revolucionària en el treball dels arquitectes, ja que permet materialitzar

amb més llibertat els productes de la imaginació, alhora que abarateix costos

i eleva la qualitat.» (Fraser, 2007, pàg. 40).

4) «Ara es troba a la sala de 3.200 metres quadrats. Té 150 metres de llarg i

una altura que va des dels 12 fins als 25 metres. L'art contemporani és un art

de gran envergadura. Algunes de les peces són enormes i aquestes galeries van

ser dissenyades per allotjar-hi les colossals obres que els artistes han començat

a crear.» (Fraser, 2007, pàg. 41).

El que ara promet el museu al públic és una experiència sensorial joiosa, lliu-

re de restriccions socials, per ser viscuda. La condició per gaudir d'aquesta si-

tuació és, justament, que deixem de banda les nostres condicions materials

d'existència i ens submergim de ple en la relació imaginària que ens reclama

aquesta institució amb un discurs convenientment adaptat a l'ideari neolibe-

ral del capitalisme en la seva fase avançada. El museu ens suggereix que pren-

guem com a referència la figura mateixa de l'artista com a individu que gau-

deix del «privilegi» de la «llibertat» lligada a la inestabilitat. És a dir, que vegem

en positiu la idea de no tenir un contracte laboral estable, per exemple. El que

passa és que a la pràctica això es tradueix en una situació de gran inestabilitat

econòmica i comporta un alt risc social per a l'individu. El neoliberalisme pre-

senta la inestabilitat en termes positius i al mateix temps restringeix el suport

estatal de caràcter social.

La tecnologia és un dels ingredients bàsics. Tot bon discurs sobre l'art contem-

porani ha d'incloure'l. És símbol d'avanç, de temps, materials i processos re-

solutius nous que es ressalten per aparentar novetat i progrés. Aquestes idees

serveixen igualment per emmascarar, per exemple, les condicions en què es
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produeix aquesta tecnologia i els usos als quals serveixen. I això és així, en

part, perquè en general no s'analitza amb una mirada crítica la funció que té

el discurs d'allò tecnològic en el terreny de l'art i en altres àmbits socials.

En la seva performance per al Guggenheim, Fraser, en actuar exactament i exa-

geradament segons el text de l'audioguia, ens fa sospitar d'aquest discurs del

museu. I, així, dona peu al fet que ens sorgeixin preguntes.

Els enormes espais, segons l'audioguia, semblen estar aquí, no solament per

crear sorpresa en el visitant, no solament com a reclam per al turista; també

com a confirmació d'una determinada concepció de l'art que alberga i difon.

L'excés espacial i objectual, i fins i tot sensorial, és aquí un símptoma que

encobreix una realitat molt precisa en la qual se sosté, també, l'economia del

museu mateix: la precarietat i la desregularització del treball.

I és que, en aquest context, apunta Fraser (2007, pàg. 56-58):

«el museo se presenta como un lugar inigualable a la hora de valorizar la precarización
del empleo. A través de las representaciones del arte y de los artistas, la arquitectura
y los arquitectos, la flexibilidad y la espontaneidad, los productos personalizados, las
relaciones individualizadas de producción e incluso la propia inseguridad aparecen como
valores positivos, como fuentes de creatividad, dinamismo y crecimiento. Los productos
de la merma de poder a las clases trabajadoras se transforman en promesas de libertad
y placer previamente imaginado.»

Com veiem, el treball d'Andrea Fraser, igual que el dels seus predecessors, con-

tribueix a desmitificar el món de l'art, a desidealitzar-lo. Ella ho fa mostrant

obertament el seu rol dins del camp i intervenint en el funcionament d'un

espai concret. El repte per a Fraser és transformar les lluites entre artistes, de

manera que ja no siguin competitives. I procurar que, a la pràctica, l'art no

estigui instrumentalitzat per l'economia ni la política.

Potser, a partir del que hem vist, puguem començar a plantejar-nos com po-

drien transformar-se les lluites competitives que predominen en l'àmbit de

l'art, en maneres de fer que posin en valor la cooperació i que s'orientin al

benefici d'allò comú.

3.3. Tercera onada

3.3.1. Hito Steyerl

Recordem que Hito Steyerl (Munic, 1966) és una de les artistes representants de

la tercera onada de crítica institucional, i que el plantejament que introdueix

aquesta tercera onada és establir col·laboracions transversals entre diferents

institucions amb l'objectiu de transformar-les totes, i no solament la institució

art.
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Hito Steyerl ens fa pensar en els aspectes productius, de distribució i exhibició

de la institució, ja no tant conformant un determinat camp específic, sinó

formant una part activa en els processos globals del capitalisme avançat en el

qual els nostres desitjos han quedat, segons ella mateixa explica, atrapats en

les pantalles, en les representacions.

El format de franquícia en el qual s'ha constituït no solament el Guggenheim,

sinó també el Louvre i l'Hermitage (i que fins i tot ha donat lloc a franquícies

agrupades com l'Hermitage Guggenheim), són terreny específic de l'estudi que

emprenen Hito Steyerl i el seu equip per al treball que presenta l'artista en la

XIII Biennal d'Istanbul del 2013.

Molts dels grans i més reconeguts museus en l'àmbit mundial han adoptat el

format franquícia com a mitjà d'expandir el seu camp de patrocini a escala

global. Les franquícies museístiques s'esforcen per mantenir tant el suport eco-

nòmic d'empreses multinacionals que busquen ampliar els seus mercats com

també el patrocini públic local allà on aterren. D'aquesta situació de franqui-

ciat cultural i els efectes que produeix tracta de manera específica la peça Is the

Museum a Battlefield? que presenta Steyerl a la Biennal d'Istanbul del 2013.

H. Steyerl (2013). Is the Museum a Battlefield? Treball específic per a la XIII Biennal d'Istanbul.

Font: https://vimeo.com/76011774

Entre el 14 de setembre i el 10 de novembre es va celebrar a Istanbul aquesta

biennal, comissariada per Fulya Erdemici. Pel que sembla, la idea inicial era si-

tuar les obres i les intervencions també a l'espai de la plaça-parc Taksim Gezi. Al

maig d'aquest mateix any un grup d'ecologistes havia manifestat in situ el seu

rebuig a la construcció d'un centre comercial a l'àrea. La desmesurada repres-

sió policial de la protesta va provocar que milers de persones es manifestessin

també en altres ciutats turques. Al setembre les mobilitzacions s'havien estès

per tot el país. A causa d'aquesta situació es va considerar més prudent presen-

tar els treballs de la biennal en espais tancats, separats dels focus de conflicte.

En aquesta conjuntura presenta Hito Steyerl Is the Museum a Battlefield?, un

treball en format de conferència escenificada que va ser enregistrada in situ

i que anava acompanyada del guió imprès en kurd i anglès per a ús del pú-

blic assistent. Tres anys després es va presentar en format vídeo-assaig en una

instal·lació a doble pantalla en el MNCARS com a part de la mostra «Hito

https://vimeo.com/76011774
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Steyerl. Duty-Free Art» (2016). El vídeo de la peça està disponible a Internet

a la plataforma Vimeo, la qual cosa en garanteix la difusió a diferents nivells

i públics.

H. Steyerl (2013). Is the Museum a Battlefield? Treball específic per a la XIII Biennal d'Istanbul

Font: https://vimeo.com/76011774

Steyerl tracta aquí el paper que té l'art en l'economia neoliberal, i molt con-

cretament en el cas de Turquia a partir dels anys vuitanta. El seu treball per a la

biennal és específic en termes d'ubicació: es nodreix de la mateixa biennal, el

seu funcionament, forma de patrocini, etc. I també de context: té en compte

els moviments polítics i conflictes bèl·lics de diferent intensitat que han suc-

ceït al país i les conseqüències que han tingut per a la població civil, a més del

paper que té l'art localment i globalment.

Steyerl contraposa la formació i orientació dels primers museus públics a Eu-

ropa, el Louvre i l'Hermitage, i els conflictes que els van iniciar, amb la seva

actual transformació en museus franquícia. Aquests últims, juntament amb

les biennals, ara tenen un paper central en l'economia del capitalisme avan-

çat. No solament com a nínxol de negoci lligat al turisme, sinó –el que és més

greu– com a entitats vinculades a empreses d'armament i sistemes de vigilàn-

cia per control remot que proporcionen armes, també, per als conflictes que

es desenvolupen en zona turca, i que financen aquestes entitats.

L'art estaria avui ocupant, segons l'artista, un lloc fonamental en l'economia

neoliberal, ja que permet a les corporacions que fabriquen armes deduir-se

impostos, obrir-se nous mercats i millorar la seva imatge. Però a més, i princi-

palment, pel fet que l'art és el recurs que s'està utilitzant per dinamitzar els di-

ners, les influències i el poder en la reconstrucció que segueix necessàriament

a cada conflicte bèl·lic. Steyerl assenyala igualment l'ús de l'art per crear estils

de vida renovats i subjectivitats que es pensen lliures en la seva subjecció a una

inestabilitat, no solament laboral sinó també estructural, que s'ha normalitzat.

Steyerl introdueix en aquest treball una relació directa entre la destrucció mi-

litar localitzada i la reconstrucció urbana espectacular de l'espai públic i parla

de museus, biennals i arquitectes estrella que desenvolupen un paper principal

en aquesta economia. A tall d'exemples assenyala a Frank Gehry, arquitecte

del Guggenheim Bilbao i també, encara que sigui menys conegut per això, de

la seu de Lockeed Martin, empresa fabricadora d'armament, a Berlín. Pel que

https://vimeo.com/76011774
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sembla, la mateixa tecnologia informàtica, a la qual ens remetia la guia del

Guggenheim de Bilbao, alhora que permet construir edificis molt complexos,

s'utilitza per fabricar helicòpters Cobra i míssils de llarg abast.

Una altra de les figures a les quals es refereix Steyerl és Rem Koolhaas, cons-

tructor del Guggenheim Hermitage integrat en El Venetian, un hotel de luxe

de Las Vegas. Aquest museu va ser inaugurat el 2001, clausurat el 2008 i poste-

riorment enderrocat. Però també es refereix a Renzo Piano, que sabem que és

responsable de l'edifici del Centro Botín a Santander, o a Jean Nouvel, encar-

regat de l'extensió del MNCARS a Madrid i responsable de la filial del Louvre

a Abu Dhabi. La peça de Steyerl inclou una referència explícita al pla de reno-

vació de l'àrea de Kartal a Istanbul, segons la proposta de Zaha Hadid. Aquesta

reconeguda arquitecta es va encarregar igualment de l'edifici del Guggenheim

Hermitage amb seu a Vílnius, Lituània. Hito Steyerl critica en aquesta peça el

paper que tenen aquests arquitectes en la creació d'un espai públic espectacu-

lar, ja sigui dissenyant els edificis dels museus franquícia, o bé amb la recons-

trucció de barris que han estat prèviament degradats o fins i tot destruïts per

conflictes bèl·lics.

En la situació que presenta Steyerl, la degradació que precedeix a tot procés

de gentrificació estaria relacionada a Turquia amb les intervencions militars,

és a dir, amb la destrucció o enderrocament literal de part del seu teixit urbà

i l'expulsió forçada dels seus habitants. Aquest assalt, que forma part de les

lògiques neoliberals més depredadores, s'inicia en el cas turc amb el cop d'estat

del 1980. El cop, segons les dades que proporciona Steyerl, va escombrar del

mapa sindicats, organitzacions d'esquerres i el partit comunista. I va propici-

ar, d'una banda, una liberalització de l'economia per mitjà d'estratègies de pri-

vatització i, d'altra banda, alhora, conflictes armats, desaparicions i desplaça-

ments massius.

En el vídeo a doble pantalla apareixen dues localitzacions geogràfiques enfron-

tades: la Porta de Brandemburg a Berlín i el reduït camp de batalla a Van, Tur-

quia, en el qual l'any 1998 va ser assassinada Andrea Wolf, amiga de Steyerl i

membre del partit kurd dels treballadors. Els assassinats de Wolf i d'unes trenta

persones més no es van investigar, i no va ser fins a tretze anys després que es

va fer públic el lloc de l'assalt i la localització dels cossos. Quan Steyerl i el seu

equip es van traslladar a la zona, van trobar nombrosos casquets de bala i res-

tes de míssils. En rastrejar el seu origen, van trobar les empreses d'armament i

sistemes de vigilància per control remot amb seu a Berlín que els van fabricar.

Gràcies a la recerca que realitza l'equip de Steyerl s'arriba a la conclusió que

General Dynamics, Hecler & Koch, Lockeed Martin, Siemens, Apple o Voda-

fone proveeixen de l'armament i els sistemes de vigilància que alimenten els

conflictes a Turquia i l'Orient Mitjà. I són, a més, habituals patrocinadors de la

biennal d'Istanbul, la Royal Academy of The Arts de Londres, o l'Art Institute

de Chicago. És a dir, dels espais en els quals s'ha exposat o s'exposarà l'obra de

Steyerl. En integrar aquestes dades a la peça, l'artista es presenta com a agent
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integrada en la institució art que, lluny d'afirmar-ne el funcionament, el qües-

tiona destapant els seus aspectes més controvertits alhora que ens convida a

fer el mateix.

El treball inclou també una referència al mòbil com a eina de producció ambi-

valent. Permet, d'una banda, la «captura» d'imatges per a la seva difusió, facili-

ta «disparar» (fer fotografies) sobre localitzacions concretes, tal com ella matei-

xa fa en aquesta peça, i, al mateix temps, per mitjà del mòbil les nostres dades

personals, fins i tot la nostra localització, poden ser utilitzades per enviar-nos

publicitat personalitzada, o arribat el cas, una bala. A la peça s'assenyalen els

termes bèl·lics tret i captura com a connotadores de la pràctica fotogràfica, i

el mòbil com a eina de creació i alhora com a tecnologia que permet a les

empreses fer servir la nostra informació personal per enviar-nos publicitat i

que igualment s'utilitza per localitzar geogràficament en temps real qualsevol

possible objectiu militar.

Un altre dels aspectes que s'inclou en el treball és la qüestió de què és visible

en l'àmbit de l'art o no. Steyerl apunta que les bales fabricades pels qui patro-

cinen museus i biennals s'invisibilitzen i també tot el seu recorregut, tot el

rastre de destrucció i misèria que deixen al seu pas. Les municions solament

es mostren quan donen forma a una obra d'art, afirma Steyerl. En la passada

edició de la biennal d'Istanbul es va exposar una obra conformada per set-cen-

tes carcasses de bala de la Primera Guerra Mundial. En aquest cas, diu l'artista:

«no hauríem de preguntar qui va disparar aquestes bales, sinó més aviat, qui

va patrocinar aquestes obres d'art. Les obres d'art de les últimes tres biennals,

inclosa aquesta».

El pes i la gravetat dels successos que Steyerl presenta podrien fer-nos pensar

que el seu treball té un to seriós, greu i de denúncia, amb un marcat caràc-

ter ètic; o bé que ha utilitzat una formalització realista de caire documental.

Podríem pensar que la seva relació personal amb Andrea Wolf donaria lloc a

una posició victimista. I fins i tot el format de conferència que utilitza ens

pot fer esperar un sòlid discurs argumentatiu. No obstant això, aquest no és el

tipus d'aproximació que planteja Steyerl. El treball està construït com a peça

didàctica que, de manera explícita, busca la complicitat del públic. Aquesta

complicitat la treballa combinant informació amb ficció (ja que s'apropia de

fragments de pel·lícules de la cultura de masses amb actrius molt conegudes,

com és el cas d'Angelina Jolie), afegint-hi bones dosis d'humor, i creant un

relat deliberadament fragmentari i ambivalent. I, igualment, llança al públic

una invitació directa perquè s'hi involucri.

La peça es conforma des de diferents perspectives que s'articulen en forma

de bucles. Aquest tipus de construcció li permet utilitzar diferents registres,

confrontar situacions, gestionar una considerable dosi d'informació i tancar

la peça amb una interpel·lació directa al públic. Steyerl ens convida a rastre-

jar les relacions que s'estableixen entre l'art i els camps de batalla seguint la

trajectòria inversa i circular d'una bala que ha estat disparada en l'àmbit artís-
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tic. Utilitza l'afecte i la seducció, que són habituals en la cultura de masses

mercantilitzada, la presentació en primera persona, o la plasticitat a la qual

es presta el llenguatge, per convidar-nos a deixar de ser espectadors i passar a

ser còmplices d'una activitat socialment transformadora. La peça conclou amb

Steyerl llançant-nos aquesta invitació:

«Així que agafa el teu mòbil i escull una funció que no sigui rastrejable, la llanterna (en-
foca la paret). Ara fes que il·lumini la teva mà (simula estar sostenint una bala invisible)
i ara atrapa la bala invisible que ha estat volant des del 1980 matant gent (es veu l'ombra
projectada a la paret d'una mà que ara sosté una bala). I si no saps com fer-ho pren una
lliçó amb Angelina Jolie. Podria revertir la direcció d'aquesta bala?, podria fer que la gent
que està morta no ho estigués?, podríem no matar als qui encara no han estat assassinats
per ella? Així és que ara, amb un gir de canell, corba la trajectòria de la bala cap a l'altra
direcció, en direcció contrària.»

Hito Steyerl (2013). Is The Museum a Battlefield? Minut 35.40. Fragment adaptat.

Com veiem, el pas de l'economia capitalista a la seva fase avançada o neolibe-

ral està portant la normalització de la comercialització de qualsevol aspecte

de la vida, inclosa la mort; i l'art i la cultura estan tenint un paper principal

en aquesta situació. La ideologia de l'autonomia de l'art ha quedat desplaçada

i conviu amb unes altres que, tot i ser parcialment contràries, tenen com a

objectiu el benefici privat i per això fan tot el possible per mantenir un alt grau

d'infantilització en el públic, que justament va lligat al consum d'experiències

excitants sota la premissa que tot segueixi igual en termes de repartiment de

poder, riquesa i capacitat de decisió. La veritat s'ha tornat relativa, les denúnci-

es de males pràctiques i corrupció semblen no tenir efectes sobre els responsa-

bles, els mitjans de comunicació de més tirada depenen d'entitats financeres.

I els treballs cada vegada més precaris en condicions i salari provoquen graus

d'extenuació i desesperació la via de fuita dels quals es dirigeix al consum.

En aquesta situació, com seria possible seguir articulant una crítica productiva

en termes de democratització del terreny de l'art en la seva connexió amb els

altres àmbits socials? Resulta evident que, com a agents que conformem la

institució art, tenim la responsabilitat d'anar coneixent i donant a conèixer

el seu funcionament com a pas ineludible per millorar-la. I, al mateix temps,

hem de continuar plantejant estratègies que afavoreixin el viratge democràtic

que inicia la crítica institucional.

La crítica institucional ens ha mostrat les contradiccions que es donen entre la

idea que l'art és autònom, respecte de l'economia o la política, i el seu funcio-

nament subjecte a aquestes a la pràctica. Ha posat en relleu el fet que aquesta

idea d'autonomia es construeix per mitjà de les maneres en què es produeix

i exposa l'art. En fer-ho, ha aportat un coneixement crític molt valuós sobre

la institució art i el seu funcionament. Aquest coneixement i qüestionament

ha obert la possibilitat de canviar les coses, de transformar, de millorar la ins-

titució art en benefici de la majoria.
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Recordem que la crítica institucional ha aconseguit introduir canvis signifi-

catius en la institució art, per exemple, abandonant l'estudi i treballant di-

rectament sobre l'espai en el qual es presentarà l'obra, i utilitzant aquest ma-

teix espai (en la seva forma material, la seva gestió econòmica, el seu signifi-

cat simbòlic, o d'altres) com a matèria primera. També l'ha transformat fent

que les obres tinguin una durada limitada en el temps, de manera que s'eviti

l'especulació econòmica que es produeix al mercat de l'art; fet que comporta

al seu torn que es remuneri l'artista pel seu treball concret i no pel preu que

pot arribar a aconseguir la seva obra al mercat. En aquest sentit recordem que

Michael Asher va abocar bona part de la seva obra en format d'un llibre corrent

que podem trobar a les llibreries i fins i tot a Internet. Passa el mateix amb el

treball de Hito Steyerl per a la biennal d'Istanbul, que també està disponible

per a la seva visualització en línia.

La idea de l'obra com a sistema social en temps real va introduir una visió con-

textualitzada dels treballs artístics que els fa útils a cada present. Les pràctiques

de crítica institucional ens han convidat a pensar quins rols tenim dins de la

institució art i a qui beneficien. I alhora ens han fet partícips de la influència

que té l'art en la construcció i concepció de l'espai públic.

El potencial d'aquestes pràctiques crítiques necessita ser revisat en tot mo-

ment. Si volem recollir-ne el testimoni, haurem de preguntar-nos sobre les

seves formes d'activació més efectives en cada present. En el vostre cas, com

a estudiants d'escultura, podeu començar a plantejar-vos algunes preguntes

concretes que orientin cadascuna de les votres pràctiques, de manera que tin-

gueu molt en compte els condicionants de l'espai en el qual treballareu, el

tipus d'economia que ho sustentarà, els efectes que pot generar en el públic,

així com dins i fora de l'àmbit de l'art, quin és el moment més propici per

mostrar-ho, quins beneficis produirà i sobre qui revertiran.

I, en tot cas, tenint en compte els ensenyaments que ens proporcio-

nen aquestes tres onades de crítica institucional convé que continuem

preguntant-nos: com construïm espais de decisió horitzontals i acces-

sibles que estiguin guiats per un afany d'aprenentatge compartit?, qui-

nes pràctiques podem assajar per seguir construint una economia no

especulativa de l'art?, quins tipus d'interpel·lació podem articular, amb

quins mètodes, utilitzant quins canals de difusió, per desnaturalitzar les

lògiques neoliberals i els seus efectes nocius?, com podem orientar el

nostre desig i el desig del comú cap a la poesia i no cap a la subjecció

que exerceix el capital actualment?

Aquí sou vosaltres els qui podeu recollir avui el testimoni de la crítica institu-

cional i continuar activant-lo en cada present.
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