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Exposició

Anna Boghiguian és una artista d’origen armeni nascuda al Caire en 1946. Allí va estudiar Economia i Ciències Polítiques i, més tard, a Montreal, Arts Visuals i Música. Ha
passat períodes llargs a l’Índia i ha viatjat per tot el món, condició nòmada que configura
de manera decisiva el seu treball.
La seua obra fa visible l’impacte i les conseqüències econòmiques, socials i polítiques que tenen determinats fets històrics. Per a fer-ho, fa servir mitjans tan diversos
com l’escriptura, la pintura, el dibuix, el collage o la instal·lació, que conformen assajos
visuals, a manera de diaris autobiogràfics. Des d’una imatge que és també escriptura,
i una escriptura que és simultàniament imatge, les peces dibuixen una manera particular
de percebre, una posada en acte literal del trànsit del seu cos i de la seua ment al voltant
del món. En conjunt, la seua obra defineix el que podria considerar-se una «intimitat
còsmica», que es genera en la trobada de l’artista amb la densitat d’un temps estés. Textos
manuscrits, rostres, arquitectures, naturaleses o mapes despleguen una poètica compromesa que revela històries de desplaçament i despulla; revolució i guerra; imperi i colonització. Boghiguian mostra com el capitalisme, l’imperialisme i la indústria transformen
els territoris i danyen les cultures: canals i cables connecten ferrocarrils i carreteres,
com altres tantes línies que aniquilen la distància.
Els mitjans amb els quals Boghiguian intenta comprendre els fets i les marques
simbòliques d’eixa transformació, que ocorre en les urbs modernes, en les estructures
arquitectòniques o en les biografies, són la memòria, la ficció, la literatura o el viatge personal; però també s’esdevenen en les formes d’opressió i esclavitud, en la deterioració de
les comunitats o en la destrucció de la naturalesa. Qüestions relacionades amb l’extracció
i el comerç internacional de matèries primeres –carbó, cotó o sal– i els efectes que tenen
en la societat i en la cultura han marcat algunes de les seues sèries més punxants, entre les
quals hi ha Woven Winds. The Making of an Economy – Costly Commodities (Vents teixits.
La construcció d’una economia: matèries primeres costoses), The Salt Traders (Els comerciants de sal) o From the Palace to the Ditch (Del palau a la rasa), dedicada a la història de
la construcció del Canal de Suez.
Anna Boghiguian està considerada una de les artistes contemporànies més inf luents del nostre temps. Ha fet exposicions individuals en el Museum für Gegenwartskunst
Siegen (2020), SMAK de Gant (2020), Tate St Ives (2019), New Museum de Nova York
(2018), Castello di Rivoli de Torí (2017) i Carré d’Art de Nimes (2016) i ha participat
en Documenta 13 a Kassel (2012) i en les biennals de Xarjah (2011), São Paulo (2014),
Istanbul (2015), Santa Fe (2016) i Sidney (2020). Va rebre, junt amb altres artistes, el
Lleó d’Or al Pavelló Armeni de la 56 Biennal de Venècia (2015).
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SALA 1
From the Palace to the Ditch
Del palau a la rasa (2021) són una sèrie de dibuixos, principalment en blanc i negre, fets sobre paper lngres que l’artista va comprar fa vint
anys a Alexandria a un antiquari italià. En uns
quaranta fulls, Boghiguian aborda la història
del Canal de Suez, quins van ser els interessos
europeus per a construir-lo i qui els protagonistes de l’explotació posterior. La rellevància
internacional del canal va tornar a ser protagonista després de l’obstrucció que va patir al
març del 2021. En la sèrie, Boghiguian reprén
les primeres idees abocades sobre un possible
enllaç marítim a través d’un canal, que existeixen des del segle xvi. Comença la sèrie en 1854
amb la primera concessió que atorgà el governador egipci Muhammad Said al diplomàtic
francés Ferdinand de Lesseps i la fundació
d’una companyia internacional del Canal de
Suez, continua amb la constant resistència política de Gran Bretanya i l’ocupació d’Egipte en
1882 i arriba fins a la Convenció de Constantinoble de 1888, que continua vigent i que garanteix a totes les nacions el pas lliure tant de naus
mercants com de guerra en temps de pau i de
conf lictes bèl·lics. Així mateix, la investigació
de Boghiguian aborda la importància del Canal

de Suez en el comerç internacional; hi transita
hui en dia fins al deu per cent del comerç mundial. Des de principis del segle xx fins a 1956,
els britànics van controlar el canal i, amb això,
també tot el comerç que es feia de l’est a l’oest.

From the Palace to the Ditch (Del palau a la rasa), 2021
Cortesia de l’artista
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(Thomas Thiel)

Egos and Mirrors
Egos i espills (2021), composta per retalls de paper de gran format, està dedicada al període de
la grip espanyola i la inf luència que tingué en la
política mundial al voltant de la Conferència de
Pau de París de 1919. El contagi del president
estatunidenc Woodrow Wilson, dèbil físicament en el moment més important de les negociacions, va tindre conseqüències greus en les
reunions de les quatre potències vencedores.
França, Gran Bretanya, Itàlia i els Estats Units
van discutir i van aprovar les sancions imposades al Reich alemany, que va quedar exclòs
de les negociacions en haver perdut la guerra.
Els resultats van desembocar en el Tractat
de Pau de Versalles, que l’Imperi alemany va
considerar massa dur i injust i que va acabar
desestabilitzant les relacions econòmiques internacionals. Davant d’una superfície ref lectora, Boghiguian presenta escenes i figures
seleccionades d’eixa època, i així permet que el
present i el passat es troben frontalment. 		
(Thomas Thiel)

Egos and Mirrors (Egos i espills), 2021
Cortesia de l’artista
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SALA 2
Woven Winds. The Making of an
Economy – Costly Commodities
En l’obra Vents teixits. La construcció d’una economia: matèries primeres costoses (2016), Anna
Boghiguian crida l’atenció sobre els problemes i les reivindicacions relacionades amb el
cultiu i el comerç mundial de cotó. La història del món modern va canviar per complet en
l’anomenada era de l’«exploració» i el «descobriment», que obrí les portes a l’imperialisme
i al colonialisme. Els invasors holandesos, portuguesos, francesos, espanyols i anglesos van
ocupar terres desconegudes per a extraure’n
materials preciosos amb els quals comerciar.
El comerç d’espècies al sud-est asiàtic va canviar l’equilibri de poder i va oprimir molts pobles. Gran Bretanya va rebre dels holandesos
Nova Amsterdam, l’actual Nova York, barata

el control de les Moluques, les illes de Banda.
Van ser principalment els esclaus qui es van
assentar i van comerciar a Nova Amsterdam
i a l’ara icònic Wall Street, que rep eixe nom
pel mur que hi van construir.
En total, s’estima que comerciants britànics, espanyols i portuguesos van portar més
de dotze milions d’esclaus al Nou Món i els
van obligar a treballar, especialment als Estats
Units, en les plantacions de cotó, canya de sucre
i tabac.
Amb l’invent i desenvolupament de màquines com la filadora Jenny i la desmotadora,
la producció de cotó als EUA es va fer més ràpida i la demanda va augmentar, per la qual cosa
es va obligar a treballar en els camps una quantitat d’esclaus encara més gran i es va enviar encara més cotó a Europa. El desenvolupament
dels Estats Units com a potència econòmica
es deu principalment al treball forçat i no remunerat de l’esclavitud.

Woven Winds. The Making of an Economy – Costly Commodities
(Vents teixits. La construcció d’una economia: matèries primeres costoses), 2016
Col·lecció E. Righi
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In the World. East
and West,
North and South

Woven Winds.
The Making of an Economy –
Costly Commodities, 2016

Els dibuixos i retalls de Boghiguian fan
referència a eixe context històric i a les innombrables atrocitats que van patir els esclaus
africans en el cultiu i la collita de cotó a les
plantacions dels Estats del sud dels EUA des
del segle xviii fins al xx. Fins i tot hui en dia, el
cultiu demana molts recursos i sovint es fa en
condicions inhumanes.
(Nora Memmert)

Cada un dels quinze collages de format apaïsat
sobre paper està col·locat en una construcció
amb marc de fusta, disposat alhora dins d’una
estructura també de fusta, que forma una quadrícula de cinc per tres camps. Els mòduls estan col·locats de forma independent a la sala
i recorden els marcs de les bresques de l’obra
Abelles i bresques en perill, que també forma part
de la mostra.
Boghiguian va crear l’obra En el món: est
i oest, nord i sud en el 2017 i es va exposar en el
New Museum de Nova York l’any següent. En
els seus collages l’artista combina fotografies
de dictadors i polítics controvertits amb altres
d’extretes dels mitjans de comunicació, enfrontant personalitats com Vladimir Putin, Narendra Modi, Mao i Donald Trump amb imatges
d’animals i amb els seus propis dibuixos i pintures superposades. Boghiguian entrellaça
elements individuals dins de representacions
complexes i aparentment espontànies i surrealistes. Una imatge de la política francesa d’extrema dreta Marine Le Pen, per exemple, es
juxtaposa a dos galls que lluiten entre ells. En
altres collages, un mico amb la boca oberta sent
com crida Donald Trump, o un goril·la va a una
festa de te amb Margaret Thatcher i Augusto
Pinochet, en una al·lusió a la trobada que tingueren en 1998. Així mateix, Boghiguian afig
diferents comentaris o descripcions a les imatges que troba. D’una banda, les representacions
són divertides, però, de l’altra, ens recorden la
fal·libilitat i a vegades la inhumanitat dels polítics representats. L’obra és, inequívocament,
una anàlisi sobre els líders polítics i sobre les
conseqüències globals de les seues accions.
(Nora Memmert)

Woven Winds.
The Making of an Economy –
Costly Commodities, 2016

7

 Centre Julio González

SALA 3
Endangered bees and
honeycombs
Més de tres-cents quadres amb bresques formen la base d’Abelles i bresques en perill (2020).
L’obra es pot experimentar no només visualment, sinó també a través del sentit de l’olfacte, ja que l’aroma de les bresques, que abans
estaven plenes de mel, s’estén ara per la sala.
La instal·lació és accessible per un dels costats
i l’interior causa una sensació de seguretat. La
llum que arriba a l’obra, atenuada per les bresques, crea una atmosfera acollidora. Les diferents tonalitats mostrades, des del groc daurat
fins a un color quasi negre, són el resultat de
la freqüència d’ús de les bresques: més fosques
com més les hagen reutilitzades els apicultors.
Anna Boghiguian troba un paral·lelisme
entre democràcia i monarquia en la manera com
les abelles conviuen naturalment. Les abelles
cohabiten en un estat regulat, que governa una
reina que s’encarrega de mantindre la colònia.
Alhora, l’obra fa referència a la gran mortalitat
d’abelles a tot el món, que hi continua havent
per l’ús de pesticides en l’agricultura convencional de monocultiu, per la contaminació atmosfèrica i, en general, pel canvi climàtic.
(Nora Memmert)

Cities by the Rivers, Amazonas
(Ciutats vora riu. Amazones), 2014
Cortesia de l’artista

Cities by the Rivers
Ciutats vora riu (2014) és un projecte en curs
que Anna Boghiguian va començar amb motiu
de la 31 edició de la Biennal de São Paulo en
el 2014. Històries, observacions i moments es
despleguen en dibuixos de cera, rics en detalls,
mentre l’artista viatja per les ciutats vora riu
d’Egipte, l’Índia i el Brasil citades en els títols.
Boghiguian va fer els dibuixos tant en cafeteries del centre de les ciutats com al llarg dels rius
Nil, Ganges i Amazones. Les sèries d’imatges
mostrades en l’exposició van més enllà de documentar simplement les seues impressions
personals. L’artista considera que les persones
i els llocs no només es troben en un intercanvi
directe, sinó que sempre estan dins d’un context més ampli, polític, mundial i històric. Els
rius que travessen els llocs com a fronteres geogràfiques funcionen com un espectre de possibilitats apte per a interpretar les seues obres.
Són, per dir-ho així, rutes comercials i escapatòries, llocs de trobada i testimonis silenciosos
del temps. En incrustar les obres en marcs de
fusta, cosa que recorda tant les bresques d’abelles, Boghiguian reprén eixe contingut també
de manera formal. Ací, es comparen les estructures organitzatives i els mètodes de treball de
les colònies d’abelles amb la situació política i
social d’Egipte, el seu país de naixement.
(Anne-Katrin Drews)

Endangered bees and honeycombs
(Abelles i bresques en perill), 2020
Cortesia de l’artista
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SALA 4
Unfinished Symphony II
En Documenta 13 (2012), Boghiguian va mostrar per primera vegada la sèrie Simfonia inacabada. En les aproximadament cent obres sobre
paper que la componen –en les quals utilitzava el
dibuix, el text i el collage– aborda el colonialisme
del segle xix, la història alemanya del segle xx,
el redisseny arbitrari de les fronteres nacionals
en el segle xx i l’anomenada «guerra contra el
terrorisme».
El mateix enfocament es fa servir en la
sèrie Simfonia inacabada II (2012), de la qual
s’exposa ací una selecció. Com en altres obres
seues, la sèrie es basa en un llibre ampliat a
manera de mapa mental, que posa a disposició
del visitant una experiència directa i física. Al
mirar i llegir, els espectadors ens convertim
en personatges de la simfonia titular composta per totes eixes veus humanes que ressonen
en la xarxa global de conf lictes, catàstrofes i
política. En els collages, el tema es fonamenta
en imatges de reportatges periodístics; per
exemple, imatges de la Boat People del Vietnam, un Tony Blair bel·licós o les protestes de
la Primavera Àrab. Com les narracions globals
no arriben mai a la fi, les simfonies també romanen incompletes: cada una és una simfonia
inacabada.
(Ines Rüttinger)

Nietzsche and the Lepers
En les seues obres, Boghiguian sol cridar l’atenció sobre les persones oprimides, marginades
i desplaçades. Entre eixes diverses víctimes es
troben les que pateixen com a conseqüència de
les guerres, el terrorisme, la corrupció, la pobresa o la malaltia, i incloses dins de la darrera
categoria les persones amb lepra de l’Índia.

Unfinished Symphony II (Simfonia inacabada II), 2012
Cortesia de l’artista
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An Incident in the Life
of a Philosopher

Nietzsche and the Lepers
(Nietzsche i els leprosos), 2008-2009
Cortesia de l’artista

En moltes ocasions, l’artista hi recorre.
La malaltia també es diu Aussatz [‘deixalla’] en
alemany i als malalts se’ls coneix sovint com a
Aussätzige [‘marginats’]. Això també il·lustra,
amb el nostre ús lingüístic, com es marginen i
estigmatitzen les persones malaltes. L’alt risc
d’infecció va desenvolupar l’aïllament com a
mesura eficaç, tot i que també va derivar en
una solució marginal.
Les colònies de gent malalta de lepra es
van establir en molts països, no exclusivament a
l’Índia. Per tot el món hi ha moltes illes que van
habilitar diverses nacions per a albergar la gent
malalta. En la majoria dels casos no es van respectar els drets humans ni els subministraments
bàsics, per la qual cosa aquella gent no només va
ser marginada, sinó també abandonada a la seua
sort. Tot i això, o precisament per això, els pacients van construir noves vides i comunitats la
cura de les quals depenia totalment de la compassió d’altri, la qual cosa va derivar en la realitat
que molts sobrevisqueren captant.
Nietzsche –pensador recurrent en l’obra
de Boghiguian– va descriure els malalts com a
paràsits d’una societat «sana»; una actitud inhumana que pretenia crear una societat suposadament més bona a costa dels altres. Boghiguian
considera la lepra com un símbol de la mateixa societat. La malaltia, que descompon visiblement
el cos humà, representa un òrgan social que té
les seues estructures en procés de dissolució.

Un home camina per Torí. Un cotxer colpeja
el cavall. El transeünt intervé, abraça al cavall
amb una compassió immensa i pateix una crisi
nerviosa. Després del succés dit hi ha una alienació mental que durarà fins a la seua mort.
Es diu que tot això va ocórrer un matí
de gener de 1889. El transeünt era el filòleg i
filòsof alemany Friedrich Wilhelm Nietzsche
(1844-1900). L’anècdota de Nietzsche a Torí
s’ha contat de molt diverses maneres i només
podem especular sobre la veracitat del fet o sobre el que li va desencadenar el col·lapse.
La qüestió és que l’incident va suposar
un abans i un després, ja que Nietzsche passà
de la creativitat intel·lectual a una vida sumida en la demència. La sèrie de dibuixos i collages Un incident en la vida d’un filòsof, d’Anna
Boghiguian, que va crear per a una exposició
en el Castello di Rivoli de Torí en el 2017, fa
referència al succés dit. Va visitar la casa de
Nietzsche a Torí i es va endinsar en la breu estada que passà a la ciutat del nord d’Itàlia.
En l’obra de Boghiguian, el passeig autoconscient de Nietzsche s’intensifica a través
d’una incisió devastadora, que finalment culmina amb la retirada alienada del filòsof.
Els escrits de Nietzsche van inf luir notablement en el pensament de principis del segle xx , sobretot en Sigmund Freud (1856-1939)
i en la psicoanàlisi. Però l’anècdota posa en
dubte tot això. Independentment de si el succés va ocórrer de la manera dita, la història tan
repetida implica un allunyament de la filosofia
de Nietzsche de superar la compassió i l’ésser
«massa humà», camí cap a l’empatia. Això és el
que l’obra d’Anna Boghiguian també desperta
en nosaltres: compassió, tant pel cavall maltractat com pel filòsof trencat. (Ines Rüttinger)

(Ines Rüttinger)

10

 Centre Julio González

SALA 5
The Salt Traders
La instal·lació Els comerciants de sal la componen veles, peces de fusta, collages, dibuixos i sal
i es va crear en el 2015 com a contribució a la
catorzena Biennal d’Istanbul.
Una vela de vaixell pintada s’estén des
del sostre de l’espai d’exposició fins a terra. Hi
veiem contorns acolorits de mapes que inclouen rutes esbossades, i també senyals i formes
geomètriques. El terra està cobert de sal; hi ha
parts d’un naufragi al voltant; dibuixos i collages s’exposen en grans construccions de fusta.
Abans de produir l’obra, Anna Boghiguian havia estudiat les relacions comercials
històriques i les rutes de transport que van consolidar la posició metropolitana d’Istanbul en
una època primerenca. El comerç de sal sempre hi va exercir un paper important. Coneguda com l’«or blanc», va continuar sent un bé
preuat durant segles, utilitzada no només per

a conservar i assaonar els aliments, sinó també
com a mitjà d’intercanvi per a adquirir esclaus.
Des de la perspectiva de l’antic comerç de la
sal, Boghiguian explora en la instal·lació els
reptes econòmics, polítics i culturals globals
del nostre temps. La seua obra es basa en una
història que inventa ella mateixa, en la qual
apareix una antiga nau romana de sal en el gel
polar que es desfà l’any 2300. En la història de
Boghiguian, les civilitzacions futures utilitzen
el vaixell per a conéixer la història del seu món.
Ací, l’artista aprofita per a connectar
fets mundials relacionats amb la sal en la història: dels viatges d’Alexandre el Gran als llacs
de sal a Egipte, la marxa pacifista de la sal de
Mahatma Gandhi a l’Índia o la crisi econòmica
de Grècia, que Boghiguian anomena «el col·
lapse del pa i la sal».
Potser, i seguint la idea visionària de Bo
ghiguian, les nacions industrialitzades tornen
al seu origen, amb vaixell i en aigua salada, després de la previsible crisi climàtica global

The Salt Traders (Els comerciants de sal), 2015
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Préstec de la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CTR
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(Stefanie Scheit-Koppitz)

ACTIVITATS
Presentació de l’exposició a càrrec de l’artista Anna
Boghiguian i la co-comissària i directora de l’IVAM,
Nuria Enguita
Data: 10 de març de 2022, 19 h
Lloc: Auditori

Visites comentades
Amb les visites comentades, la mediació ve de la
mà d’especialistes formats en Història de l’Art,
Belles arts i Humanitats. La seua intenció és facilitar lectures posicionades de l’exposició al públic
assistent en els dos idiomes oficials del territori
valencià.
Duració: 45 minuts aprox.
Dirigit: públic general
Dates: consultar la web de l’IVAM

PUBLICACIÓ
Amb motiu de l’exposició l’IVAM edita un catàleg que inclou textos dels autors Sven Lutticken,
Quinn Latimer, Pablo Lafuente i dels co-comissaris Nuria Enguita i Thomas Thiel, juntament
amb imatges de la mostra.
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