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“Vivim en alguna part: en un país, en una ciutat d’aquell país, en un barri d’aquella
ciutat, en un carrer d’aquell barri, en un immoble d’aquell carrer,
en un apartament d’aquell immoble.
[…] L’espai és un dubte: contínuament necessite marcar-lo, designar-lo; mai m’és
donat, he de conquistar-lo”.
Georges Perec

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) presenta l’exposició Quina
és la nostra llar?, que naix de l’interés d’establir un diàleg, una
connexió, una complicitat entre la col·lecció de l’IVAM i la del
Museu Nazionale delle Arti del XXI Secolo (MAXXi) de Roma. A
aquest efecte, en aquesta ocasió, s’han posat en comú un conjunt
d’obres i instal·lacions de la col·lecció del MAXXi (d’Ilya and Emilia
Kabakov, Francis Alys, Jana Sterbak, Mario Merz, Alfredo Jaar,
Kara Walker, William Kentridge, Atelier Van Lieshout i Teddy Cruz)
en relació amb algunes peces importants de la col·lecció de l’IVAM
(de Bruce Nauman, Gabriele Basilico o Richard Hamilton). Totes
tenen en comú ser una reflexió sobre l’espai habitat i social, un
qüestionament sobre el que es refereix bé a la ciutat o a la llar, a la
comunitat o al refugi personal.

conjunt d’idees i projectes que entenen l’arquitectura com una
estructura que condensa un món físic. Com el desig de construir un
lloc (un recer, un cau, una casa, una llar…) definit per les persones
que l’usen, com si fora una versió (més o menys lliure) de nosaltres
mateixos. És a dir, són projectes/experiències espacials que ens
plantegen la possibilitat d’entendre els edificis, els mapes, els
espais urbans o els llocs privats com a versions dels nostres propis
cossos. Una espècie d’espill tridimensional de la idea que tenim
dels cossos humans i de com els projectem en l’entorn més pròxim.
Projectes entesos com una segona pell, com a versions construïdes
de nosaltres mateixos que poden arribar a substituir-nos, al mateix
temps que ens fan més conscients no sols de la nostra fisicitat, sinó
també dels propis hàbits i volences, desitjos i somnis.

Per aquest motiu, l’exposició intenta comprendre de quina manera
els espais marquen el temps i estan vinculats a la memòria del lloc.
Raó per la qual les obres que integren aquesta mostra se’ns
apareixen com un cúmul de llocs més o menys pròxims, més o
menys desconnectats entre si, que venen a cridar l’atenció sobre la
fragmentació de l’experiència humana, la incapacitat de
comprendre el conjunt social i la imperfecció del coneixement.
A més, Quina és la nostra llar? desitja parlar d’aquelles persones
que se senten estrangeres en qualsevol lloc perquè arriben a
pensar que les seues existències transiten, amb un cert sentiment
d’angoixa, per unes ciutats que ja no es reconeixen i per uns espais
urbans en els quals no troben ni espai ni lloc.

En aquest sentit, em sembla necessari comprendre com les
relacions entre les esferes públiques i privades són una de les
articulacions bàsiques de la societat que conforma el teixit de la
vida quotidiana. Els dos aspectes d’aquesta relació es poden
entendre més com una acció que es du a terme que un estat que
es posseeix, la qual cosa comporta, així mateix, un important
contingut de caràcter espacial, ja que són territoris en constant
disputa dialèctica que s’intenten fixar en règims de visibilitat i
ocupació urbana. No hi pot haver una transformació d’un dels dos
àmbits que no signifique, conjuntament, la transformació de l’altre.
Per aquesta raó, l’oposició del públic amb el privat no hauria de
plantejar-se com la confrontació de dos termes completament
antagònics, sinó com la institució d’una jerarquia de valors que
estableix un ordre de subordinació entre dos aspectes, d’alguna

Per això, en l’exposició Quina és la nostra llar?, podem trobar un
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manera, complementaris. Per tant, hauríem de deixar d’enfrontarlos en una contradicció binària de rígides oposicions per a arribar a
pensar-los com una relació dialèctica, en la qual és possible saltar
d’una categoria a una altra depenent de les circumstàncies
socioculturals i històriques precises.
Habitualment, s’entén que el terme privat fa referència a l’íntim,
personal i interior, es restringeix a l’àmbit de l’individu i es considera
una esfera de la intimitat que no es fa pública. Així, s’associa amb
els sentiments, l’afectivitat i la intuïció. Paral·lelament, el terme
públic es refereix al manifest, comú i notori. I s’associa amb la
intel·ligència, el càlcul, l’eficàcia… Aquestes valoracions donen peu
a la configuració de dos plantejaments diferents: el dels sentiments,
vinculats a l’esfera del privat, i el de l’eficàcia i l’èxit, vinculats a
l’esfera del públic. De fet, generalment, aquests conceptes
posseeixen un contingut diferent si es relacionen amb l’home o amb
la dona. En aquest sentit, l’escena pública ha sigut considerada,
durant massa temps, tabú per a les dones i s’ha entés com el camp
natural dels homes, el lloc on aquests podien sobreeixir i distingirse. Mentre els homes han vinculat el món privat amb la llibertat, les
dones ho han fet amb la negació de possibilitats d’accedir a les
àrees fonamentals de la societat.

practicat que apareix o, millor, es constitueix en l’acció amb els
individus i els seus moviments, ells el doten de significat, no
sobreviu a ells i desapareix amb la dispersió dels protagonistes.
Per tant, podem dir que cada projecte espacial construeix significat,
no existeixen zones autònomes o llocs neutrals, ben al contrari. Un
bon exemple del que dic l’ofereixen les diferents peces i
instal·lacions que ací es mostren, ja que totes construeixen relats,
experiències i narracions que ens serveixen com a eix vertebrador
per a sentir i discutir sobre els espais, dels molt diferents tipus
d’espais que es construeixen diàriament. Així, les obres que es
poden veure en Quina és la nostra llar? ens ajuden a comprendre
que existeixen múltiples maneres d’entendre i de crear el nostre
entorn, tant el públic com el privat. Cada una d’aquestes peces és
diferent, cada una incideix en una qüestió o en l’altra (sensorial,
ideològica, política o social) important. Però el recorregut per totes
aquestes compon un ampli i evocador palimpsest que es converteix
en esperó per a preguntar-nos sobre quina és i on està la nostra
llar?, si és que ho sabem o en tenim.

José Miguel G. Cortés, comissari de l’exposició

Però, precisament per aquesta vivència diferent d’un mateix espai
(dependent del sexe i/o del gènere de cada persona), considere
que l’espai no és un mer escenari on succeeixen les més diverses
situacions, sinó un resultat constituït per l’acció concreta i el discurs
específic. L’espai, siga públic o privat, és abans de res un lloc
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A mesura que ens acostem a les galeries on es troba
l’exposició Quina és la nostra llar?, albirem una espècie
de botiga característica d’algun poble nòmada, un dels
primers espais que l’ésser humà va construir per a
protegir-se de les inclemències del temps i dels perills de
l’entorn (a l’estil de les clàssiques iurtes que utilitzen els
mongols). Una llar per a viatjar, per a anar d’ací cap allà
de la manera més lleugera possible i, al temps, un refugi
de calor, un espai de protecció i recolliment.
L’obra titulada Faradayurt (2001) és una creació de l’artista
Jana Sterbak (Praga, 1955). Es tracta d’una iurta realitzada
amb polièster recoberta de coure, uns materials
especialment apropiats per a crear un espai físic que ens
permet un doble aïllament del nostre entorn: primer,
respecte de qualsevol tipus d’ones electromagnètiques
generades pels telèfons mòbils, la televisió o la ràdio;
segon, un lloc de soledat mental que permet el
desenvolupament dels somnis i la imaginació. Una llar
protegida de qualsevol mena d’influència, mecànica o
física, que poguera alterar la identitat individual que es
desitja preservar.
Faradayurt (2001), Jana Sterbak. Fondazione MAXXi
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Una peça una miqueta més optimista és la instal·lació Fun
House creada en 1956 per Richard Hamilton, John Voelcker
i John McHale per a l’exposició This is Tomorrow a la
Whitechapel de Londres. Una mostra composta
fonamentalment d’obres efímeres que es van destruir; per
tant, el que ací veiem és una reproducció realitzada en
1987. La instal·lació pretén crear un ambient espacial en el
qual se subratllen les característiques fonamentals d’una
època esperançada en el progrés econòmic, el
desenvolupament dels mitjans de comunicació i l’eclosió de
la cultura popular.
L’estructura de fusta conforma un espai multisensorial en
el qual tots els sentits són atesos, en el qual s’obliga
l’espectador a recórrer-lo i assumir el seu caràcter
desestabilitzador, ja que la il·lusió òptica, els diferents
sons i les impactants imatges conformen un ambient
integral. La denominada alta cultura (M. Duchamp o Van
Gogh) i la considerada baixa cultura (Robby el robot,
Marilyn Monroe o diverses imatges publicitàries) es
relacionen íntimament amb la política, la tecnologia o la
música, de manera que propicien una experiència
personal, especialment estimulant vinculada amb la
creació de diversos espais arquitectònics.
Fun House, 1956. Richard Hamilton, John Voelcker y John McHale. Col.IVAM
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Igualment, la tensió i l’ansietat estan presents en les obres
de Francis Alÿs (Anvers, 1959), del qual veiem una
videoprojecció en loop de huitanta fotografies denominada
Sleepers (2001). Aquesta obra forma part d’un projecte més
ampli de l’artista belga, assentat a Ciutat de Mèxic, referit als
venedors ambulants, dorments i captaires, als quals Alÿs va
dedicar diferents sèries fotogràfiques, realitzades
metòdicament entre 1992 i 2006, com si es tractara d’un
registre, més o menys neutral i objectiu, de sòlid caràcter
arxivístic.
Ciutat de Mèxic és una ciutat, i molt especialment el seu
centre històric, plena de ciutadans marginats, de persones
situades en el límit del que s’entén que ha de ser una urbs
moderna. Persones que expropien les voreres, que
s’apoderen dels carrers i que fan seues les places, els bancs
dels parcs o els vagons del metro. Per això, F. Alÿs crea
compilacions de vides perifèriques de la ciutat, imatges que
podrien ser escultures o instal·lacions públiques de gent que
utilitza els carrers com a refugis provisionals i temporals.
L’artista belga/mexicà ens mostra aquelles persones
oblidades que amb els seus cossos conformen una nova
ciutat que molta gent no desitja veure.
Sleepers, 2001. Francis Alÿs. Fondazione MAXXi
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Aquestes obres ens parlen no sols d’una ciutat, sinó
també de tot un planeta sotmés a un règim distòpic en el
qual qualsevol acció està clarament organitzada,
controlada i estructurada sense escapatòria possible.
Una societat dissenyada fins al més ínfim detall,
autosuficient, aïllada dels altres i governada per lleis
autoritàries que conformen una ciutat, i un planeta,
d’esclaus sense voluntat pròpia. Una urbs imaginària en
la qual cada edifici, carrer o plaça estan dissenyats per a
servir a una determinada fi política.

Slave City. Urban Plan, 2005 (arriba)
The Globe, 2007 (abajo). Atelier Van Lieshout. Fondazione MAXXi
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Aquest contingut de contundent crítica política respecte de la
creació de mapes o de la construcció de ciutats el podem
trobar també en l’obra de l’arquitecte Teddy Cruz
(Guatemala, 1962), el qual presenta la seua instal·lació (feta
expressament per al MAXXi de Roma) Cultural Traffic: from
the Global Border to the Border Neighbourhood (2010)
composta de més de tres-cents cons de trànsit que
conformen un xicotet pavelló redó en l’interior del qual es
projecten diversos vídeos. La idea de la frontera, siga
aquesta més global o més local, com a lloc de separació i
diferència està subratllada per la presència d’aquells cons
acoblats que apunten agressivament cap a l’espectador i
l’allunyen convenientment. Un objecte d’ús quotidià i vulgar,
com són els cons blancs i rojos, es converteix en una arma
que ens manté alerta i no ens permet acostar-nos massa. Ja
en l’interior, una miqueta més amable, trobem una pantalla
que reprodueix diferents imatges que ens permeten
comprendre el caràcter dissuasiu, si no clarament repressiu,
de les fronteres esmentades.
Cultural Traffic: from the Global Border to the Border Neighbourhood (2010). Teddy Cruz. Fondazione MAXXi
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Pot resultar una miqueta paradoxal que, desitjant parlar de
quina és o on es troba la llar de l’ésser humà, la primera sala
de la mostra estiga dedicada a un artista (Gabriele Basilico,
Milà, 1944-2003) que ha centrat la seua extensa obra en la
creació d’un immens arxiu de múltiples ciutats (València,
Nàpols, Roma, Berlín, Beirut, Buenos Aires, París…), dels
seus carrers, places, edificis o descampats, en els quals
rares vegades apareixen les persones. La seua presència
sembla quasi evitada, prohibida, es perceben les seues
petjades i es pressenten les seues referències, però quasi
mai es veu cap ésser humà.
L’obra de Basilico està centrada en la representació del
paisatge urbà, de l’espai en el qual es desenvolupa
l’existència diària de milions de persones, en l’anàlisi de com
els aspectes polítics i socials muten i transformen les
metròpolis contemporànies. Els seus espais buits conformen
una escena teatral i adquireixen un metafísic significat que fa
que ens qüestionem les possibles existències físiques de
persones en aquell paisatge desolat. La ciutat representada
és com un teatre en el qual no són necessaris els actors.

Milano (1995) y Milano (1996), Gabriele Basilico, Col.IVAM
Berlín (2000), Gabriele Basilico, Col.IVAM
Valencia (2001), Gabriele Basilico, Col.IVAM
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Alfredo Jaar mostra la instal·lació Infinite Cell, 2004, en la
qual (a partir de la influència de la cel·la on A. Gramsci va
escriure les seues famoses cartes des de la presó) l’artista
xilé homenatja el pensador italià i recrea una cel·la com a
metàfora de les barreres físiques que les diferents societats
posen al pensament crític, així com les limitacions i
l’aïllament al qual es veu sotmés qualsevol intent de
resistència i desig de superar els murs que separen i
divideixen les societats. No obstant això, no és una visió tan
pessimista com pot semblar, perquè els grans espills de la
instal·lació volen alertar-nos sobre la capacitat d’evasió i
imaginació que té el pensament i que cap cel·la pot tancar.

Infinite Cell, 2004. Alfredo Jaar. Fondazione MAXXi
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Mario Merz (Milà 1925-2003), en la seua instal·lació Senza
titolo (Triplo igloo), 1984-2002, evidencia alguns dels
elements més característics del seu quefer artístic. Les
formes arquitectòniques ja no són només un lloc o una llar
en el qual refugiar-se físicament, sinó també un espai
mental que serveix com a element metafòric per a moltes
de les preocupacions de l’artista. Fins al final de la seua
vida, M. Merz va continuar construint iglús, una forma
arquitectònica que va recrear amb molts diferents formats i
amb molts diversos materials i tècniques. Una estructura
inestable en la qual es relaciona íntimament l’interior i
l’exterior (especialment aquest model fet de vidre) i en la
qual la forma circular incideix en la idea de deambular, de
passejar, per una conjunció d’oposats dialèctics (físic o
mental, orgànic o inorgànic…) que conformen, segons
l’artista, l’existència humana. Així, en aquest triple iglú
l’espectador està convidat a transitar envoltant l’estructura
circular, a fixar-se en la seqüència de números fets amb
neó i col·locats sobre el vidre (la famosa sèrie del
matemàtic italià Fibonacci), i a preguntar-se sobre com les
formes arquitectòniques i els seus materials condicionen
els nostres actes més quotidians.
Senza titolo (Triplo igloo), 1984-2002. Mario Merz. Fondazione MAXXi
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La peça que es mostra de Bruce Nauman (Fort Wayne,
EUA, 1941) té també una forma circular, Model for Tunnels
(1981), encara que amb algunes característiques ben
diferents de la de M. Merz. D’una certa quietud i harmonia
de l’entorn, hem passat a un espai més agressiu que ens
produeix una especial inseguretat i inquietud. Ací els
materials són rudes (algeps, ferro o fustes tosques) i estan
grollerament inacabats. L’artista la denomina “maqueta”,
però és una sòlida estructura arquitectònica que, en
comptes de generar tranquil·litat, abric i confort, fa
referència als túnels subterranis de les ciutats, a llocs
amagats i desconeguts que se’ns apareixen com a símbols
de les profunditats psicològiques de la ment humana.
L’obra està conformada per dues pesades estructures
col·locades en un fràgil equilibri que sembla que en
qualsevol moment pot caure o es pot esfondrar. Aquesta
mateixa precarietat qüestiona el seu sentit i la possibilitat
del passatge, perquè les dues estructures semblen
obertes, donen la sensació que fàcilment s’hi podria
accedir i, no obstant això, quan algú pretén introduir-se en
aquestes percep el risc físic, la tensió i l’ansietat a la qual
s’enfronta. Bruce Nauman ha creat amb aquesta obra (de
formes circulars i quadrades) una experiència espacial
pertorbadora i inquietant que genera estranyesa i comporta
un important impacte emocional en els espectadors.
Model for Tunnels (1981), Bruce Nauman. Col.IVAM
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En la següent secció de la galeria, trobem la instal·lació
multimèdia de William Kentridge (Johannesburg, 1955),
Preparing the Flute, 2004-2005. Aquesta és una
representació, a escala, dels decorats de l’òpera de Mozart
La flauta màgica. Una instal·lació performativa on es mescla
el teatral i l’operístic, en la qual s’hibriden els llenguatges i
les formes de les seues escenografies, de manera que es
dona peu a una polifonia d’ombres, dibuixos i música amb
els quals intenta desarticular alguns dels tòpics instaurats
pel colonialisme.
Ja que el llibret de La flauta màgica, composta poc abans de
les campanyes napoleòniques a Egipte i del gran
desenvolupament del domini occidental, és expressió de la
distorsionada visió que a Europa es tenia d’Àfrica aquells
anys. W. Kentridge crea en aquesta obra una estructura de
fusta en la qual munta un teatret amb diferents panells
situats en perspectiva i molt diverses seqüències de vídeo
que es converteixen no sols en una visió sobre el
colonialisme sinó també una reflexió sobre la història de la
humanitat. Tota la seua obra és una desconstrucció de la
imatge mental que els homes blancs es van fer del continent
africà, dels tòpics i les pors que van crear sobre allò que no
entenien, però sí que temien.

Preparing the Flute, 2004-2006. William Kentridge. Fondazione MAXXi
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Les referències en la seua obra a la política de segregació
racial o a l’apartheid és una cosa que W. Kentridge
comparteix amb l’artista nord-americana Kara Walker
(Stockton, 1969), la qual mostra en l’exposició la
videoinstal·lació titulada For he Benefit of all the Races of
Mankind, 2002. Aquesta és un recorregut, pels murs de la
sala, de siluetes negres retallades a mida real i pintades
amb la llum dels projectors, que recreen moments de
l’existència de l’esclavisme als Estats Units.
Inspirada en fets reals de la història americana, K. Walker
crea una narrativa pictòrica que envaeix les parets i
conforma nous espais relacionals. Espais poètics, polítics,
personals i perversos que fan que ens qüestionem la història
sota la lent de la raça i la sexualitat. La seua confrontació
dels estereotips racistes (com l’oncle Tom, la “mammy” o els
soldats confederats) amb les dinàmiques psicosexuals
(plaer-dolor, desig-disgust), en atmosferes aparentment
plaents, són clares al·lusions al soterrat racisme i sexisme
que domina el comportament social. Un bon exemple n’és la
instal·lació que ací es mostra, la qual representa dues joves
xiques negres esclaves passejant pel camp tranquil·lament,
però que porten una espècie de jou al coll que acaba amb
una xicoteta campaneta que delata constantment la seua
posició. L’idíl·lic lloc no arriba a ocultar la situació de control i
esclavitud a la qual estan sotmeses.
For the Benefit of All the Races of Mankind, 1999. Kara Walker. Fondazione MAXXi
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La instal·lació que mostra la parella formada per Ilya and
Emilia Kabakov (Dnipró, 1933 i 1945), Where is our place?,
2003, recull tres èpoques diferents en el mateix espai de
l’obra. La primera mostra un saló d’art del segle XIX habitat
per dos personatges gegantescos (dels quals només es
veuen les cames) intentant mirar els quadres, amb grans
marcs daurats, situats en la part superior i tallats pel sostre.
La segona, i referida a la nostra contemporaneïtat, es
concreta en unes xicotetes fotos en blanc i negre
col·locades al costat d’uns textos poètics situats a l’altura
dels ulls dels visitants. La tercera, emplaçada davall del pis,
es veu a través d’uns panells de plexiglàs i són maquetes
de paisatges costaners que fan referència a l’art del futur.

Where is our place?, 2003. Ilya and Emilia Kabakov. Fondazione MAXXi

Amb la combinació d’aquests tres temps o períodes
històrics (en els quals s’ha jugat amb les relacions i les
escales), els Kabakov proposen als visitants un inusual
viatge, a través del temps i l’espai (des dels marcs daurats
dels salons a la naturalesa nua), que permet una reflexió
col·lectiva sobre la relativitat de les creences i del paper o el
valor de l’art. Aquest trajecte, aquesta experiència, ens
remet al títol de la seua obra i de la mateixa exposició, On/
Quin és el nostre lloc/llar?, i ens suggereix que sempre hi
ha uns altres llocs que generen diferents il·lusions i
expectatives. Instal·lacions com la dels Kabakov evidencien
com l’arquitectura i l’art ens permeten pensar en la capacitat
de construir múltiples espais ficcionals, només necessitem
saber trobar el nostre.
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