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Pintor, escriptor, inventor de "l'Art Brut"
o "art marginal", Jean Dubuffet
(Haut, 1901-1985) va ser un dels
grans actors de l'escena
artística del segle XX. En acabar la 
Segona Guerra Mundial, aquest artista 
esquiu i polèmic, va posar en marxa una 
crítica radical de l'art i de la cultura del seu 
temps, fent de la
invenció constantment renovada,
el pilar de la creació i del
Pensament.

Jean Dubuffet es va inspirar en 
l'antropologia, el folklore o la psiquiatria i 
va perseguir la descompartimentació 
desenvolupada per les avantguardes 
d’entre guerres, dinamitant la concepció 
d'un art suposadament primitiu, obrint així 
noves vies de creació. 

Aquesta exposició mostra com Dubuffet 
barreja en la seua obra la seua activitat en 
pintura i escriptura amb les investigacions 
que va dedicar al que va cridar "l’art 
marginal" o "l’Art brut".

2 2 L’ARTISTA I L’EXPOSICIÓ
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L'obra de Dubuffet es presenta amb
tota la seua diversitat. mostra els
objectes i els documents creats a
partir de les investigacions que ha
realitzat visitant museus d’etnografia o de 
l'art popular però
també de col·leccions diverses
dedicades a l'art de les persones
Marginals.

L'exposició compta amb 200 obres i
objectes provinents de les més
grans col·leccions europees com: Musée 
Rolin (Autun), Fondation Beyeler (Bâle), 
Musée Unterlinden (Colmar), Musée 
Barbier-Müller (Genève), Musée 
d'Ethnographie de Genève, Louisiana 
Museum of Modern Art (Humlebæk), 
Colection de l 'Art Brut (Lausanne), Musée 
André Malraux, (Le Havre), Musée de 
l'Abbaye Sainte-Croix - MASC (Les 
Sables-d'Olonne), Musée des Confluences 
(Lió), Musée Cantini (Marseille), Centre 
Pompidou / Musée National d'Art Moderne 
(Paris), Fondation Dubuffet (Paris), Musée 
des Arts décoratifs (Paris), Musée du Quai 
Branly - Jacques Chirac (Paris), LaM, 
Villeneuve d'Ascq i el Mucem de Marsella.

Robert Doisneau, Jean Dubuffet dans son atelier, 1951,
photographie Colection Agence Gamma-Rapho © Robert
Doisneau/GAMMA RAPHO



Quin significat té el títol de l'exposició? És ell un bàrbar a Europa per haver agranat els valors dominants de l'època o el títol evoca la seua relació 
amb les cultures suposadament primitives?

Els dos! És justament perquè Dubuffet qüestiona els valors de la cultura occidental del seu temps pel que hem triat utilitzar el terme polèmic de "bàrbar". Fa 
referència a un llibre del poeta Henri Michaux, "Un bàrbar a Àsia", on aquest descobreix que en una altra cultura ell és el bàrbar. Un esforç de relativització dels 
valors similar a la feta per Dubuffet. Els dos homes admiren la seua obra respectivament. D'altra banda, Dubuffet s'interessa per les cultures extra-occidentals, 
durant molt de temps catalogades com a primitives i reacciona davant d'aquest qualificatiu. Rebutja les nocions d ' "art primitiu" i de "cultura primitiva", per a ell no hi 
ha jerarquia en l'art, només hi ha invenció. Ell considera que "primitiu" és una invenció d'Europa per colonitzar el món.

La noció de "bàrbar", encara predominant actualment, és qüestionada. Ara que el tema de les fronteres i els immigrants és actualitat a Europa, aquesta temàtica 
sembla més pertinent que mai.

Què és "l'Art Brut o art marginal"? 

Per Dubuffet, l'Art Brut es refereix a les "obres realitzades per persones al marge de la cultura artística". Es tracta també d'una apel·lació poètica, ja que l'art és tot el 
contrari de "marginal". Aquest oxímoron ens recorda que ell és un escriptor, un inventor de l'idioma. Com ho explica la investigadora Céline Delavaux, l'Art Brut "és 
també el fantasma de Dubuffet". El fantasma de poder crear des dels seus impulsos sense cap referència creació pura.

L'art marginal és també una investigació d'objectes que ell anomena "treballs", terme que abasta l'escriptura, la pintura, l'escultura, el tèxtil i el muntatge i que 
investiga a través de les prospeccions, una paraula propera al vocabulari de l'etnografia . També s'establirà una gran xarxa de col·leccionistes-revenedors provinents 
del camp de la psiquiatria, les arts populars o l'etnografia, que li va permetre reunir la col·lecció "d'Art Brut" a Lausana.

3 3 ENTREVISTA AMB BAPTISTE BRUN, COMISSARI
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Cóm ha evolucionat aquesta noció 
després de la seua invenció per 
Dubuffet?

La noció d'Art Brut "apareix l'estiu de 
1945 amb motiu d'un viatge a Suïssa en 
el qual Dubuffet visita el musée 
d'Etnographie de Genève i els hospitals 
psiquiàtrics.

Ell s'interessa per tot allò que 
represente canvi de l'alteritat artística. 
On trobar un art diferent? A l'Àfrica, a 
Oceania, als països colonitzats, per part 
dels xiquets, en els psiquiàtrics, a les 
presons, en l'art popular, en els 
graffiti ...

Actualment utilitzem sovint el terme "d'Art 
brut" per nomenar tot el que representa canvi 
en la creació connectat amb la patologia i les 
deficiències mentals, mentre que Dubuffet 
volia justament evitar això.

Per a ell no hi ha cap art específic de 
l'esquizofrènia o d'altres malalties mentals. 
Es tracta d'una simplificació contemporània 
del terme ... Un assumpte del mercat, també: 
la bogeria és un valor afegit! Dubuffet 
desitjava celebrar la singularitat de la 
invenció. Però la mercantilització de l'Art Brut 
insisteix menys sobre la invenció que sobre 
l'alteració psicològica i mental.

 

“La noció d’Art Brut 
apareix l’estiu de 1945 
amb motiu d’ un viatge 
a Suiza al que Dubuffet 
visita el musée 
d’Etnographie de 
Géneve i els hospitals 
psiquiàtrics”. 



Una de les particularitats d'aquesta exposició és 
que combina arts i ciències humanes. ...

Podíem haver titulat l'exposició "Dubuffet etnògraf", però 
no desitjàvem que hi haguera confusió. Dubuffet és 
sobretot un artista, no és un etnògraf, ni un historiador, i 
menys encara un crític d'art. Com molts artistes de la 
seua generació, s'interessa per la literatura, l'etnografia, 
la filosofia, la psicologia, la sociologia, la prehistòria ..

Totes aquestes disciplines participen, en el període 
d'entre guerres, a redefinir els límits de l'art. Dubuffet 
estima la disputa, en el sentit filosòfic del terme, 
mestressa debatre de temes contemporanis sobre la 
unió de l'art i les ciències humanes.

Més endavant, Dubuffet dóna un gir a certes pràctiques 
de l'etnografia o de la psicologia per a les seues 
prospeccions de "l'art brut", així com per al seu propi 
treball. En aquest sentit, s'anticipa en els anys 1970 i 
1980, al que autors americans com Hal Foster van 
denominar "el canvi etnogràfic de l'art".

 

Què és el que més els ha sorprès durant la 
investigació per a aquesta exposició?

La seua passió obsessiva. Dubuffet era molt sistemàtic 
en les seues investigacions i arxivava absolutament tot, 
desplegava un treball considerable: va ser un dels 
artistes més prolífics del seu temps.

Aquest volum d'arxius ens ha permès constatar una 
veritable coherència entre les seues activitats d'escriptor, 
artista i les seues investigacions al voltant de "l'Art Brut".

Sovint hem retret a Dubuffet estar submergit en la 
contradicció, però el que hem oblidat és que la 
contradicció és per a ell un motor, un moviment que 
exigeix   la superació de les posicions fixes. D'aquí aquest 
moviment al voltant del qüestionament dels valors 
dominants.

“Dubuffet era molt 
sistemàtic en les seues 
investigacions i 
arxivaba absolutament 
tot (…) va ser un dels 
artistes més prolífics 
del seu temps”
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Quines són les obres més importants presentades en 
l'exposició?

És difícil respondre, ja que Dubuffet rebutja establir una jerarquia 
estricta en el seu treball. No obstant això, podem citar algunes obres 
importants com "Le Gélogue", que mostra un xicotet personatge 
sobre un paisatge de capes estratográfiques, vistes amb una xicoteta 
lupa. Una manera de mostrar que l'home no és el centre del món.

Aquesta exposició es presenta a l'IVAM de València després 
del seu pas pel Mucem de Marsella. Després de València 
viatjarà a Ginebra. Significa que la visió de Dubuffet segueix 
despertant interès?

D'una banda, és interessant posar en relleu que molts joves artistes 
s'interessen actualment pel treball de Dubuffet, mentre que ell va 
caure en l'oblit en els anys '80 i '90.
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L'exposició és per a nosaltres una manera d'evocar els vincles que 
Dubuffet mantenia amb el musée de l'Homme i el musée des Arts 
Traditionaux et Populaires. Per la seua banda, l'exposició del musée 
d'Etnographie de Genève representa d'alguna manera la celebració 
del viatge que va fer Dubuffet a Suïssa el 1945 i que va ser decisiu 
per a ell. Fa prop de 75 anys.

L'exposició serà presentada successivament en un museu de 
civilitzacions, un museu d'art modern i un museu d'etnografia, el que 
resumeix bé el caràcter interdisciplinari de Dubuffet, un motor per a 
ell de pensar el món.



En acabar la Segona Guerra Mundial la 
cultura occidental va conèixer una crisi 
profunda. L'art constitueix un dels vectors 
més actius d'aquest procés de 
reconstrucció política, antropològica i 
sociològica.

En el si d'aquesta dinàmica, l'artista 
francès Jean Dubuffet (1901-1985) és 
imprescindible. A través de les seues 
contribucions per a la "Companyia de 
l'Art Marginal" i el seu propi treball de 
pintor, posa en dubte els sistemes de 
valors dominants instaurats per la cultura 
del seu temps i la suposada inferioritat de 
les arts anomenades "primitives".

4 4  RECORREGUT PER L’EXPOSICIÓ

Dramatisation, 12 janvier 1978
acryle sur papier entoilé  (avec 42 pièces  
rapportées collées)
210 x 28 cm. Paris, colection Fondation 
Dubuffet. VEGAP.

Aquesta obra és emblemàtica de la sèrie dels "Teatres de la memòria" que Dubuffet emprèn amb més de 75 anys. 
Es tracta de vasts acoblaments de papers pintats i tallats que evoquen el treball de la memòria, on les imatges i les 
sensacions corresponen a un mateix moment.

El personatge de la trituradora, que sembla també una trituradora, busca organitzar el desordre en què es troba. 
No es tracta d'una metàfora de l'artista en si mateixa?
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A la primera secció de l'exposició la noció de "home comú" és essencial. Aquesta figura fantàstica és implementada pel pintor al cor dels seus escrits i de la seua 
pintura des de 1944. És una forma de definir-se i situar-se dins el món en general (i el món de l'art en particular), però també és el tema de la seua pintura i la 
representació que ell fa de l'artista autèntic.

Es tracta d'una reflexió de l'activitat artística com inherent a l'espècie humana. Després de la catàstrofe de la guerra, Dubuffet proclama els valors de la humilitat i 
la modèstia per posar en valor el retrat de l'ésser humà despullat de tot particularisme. Rebutja les nocions de bellesa o d'home heroic, que se situen fora del 
comú. La taula rasa és cosa del passat. És el moment de la celebració de l'home comú i la banalitat alegre.

 4.14.1  CELEBRACIÓ DE L’HOME COMÚ

Els subjectes que Dubuffet tracta en les seues obres representen escenes urbanes i rurals alegres que funcionen com a antídot a les hores més fosques de la 
"ocupació" i “l’alliberament". Aquestes imatges no cessaran de reaparèixer al llarg de tota la seua obra. Els personatges amb aparences grotesques que poblen les 
seues pintures són descrits de forma succinta i infantil.

Dubuffet rebutja la perspectiva clàssica i tot il·lusionisme. La idea festiva està en l'essència del procés. Els préstecs que pren del món del carnaval no són per burlar 
l'ésser humà, sinó per celebrar-ho, fer-ho festiu, alhora que mostra la necessitat d'una reversió dels valors.

4.1.14.1.1 LLOCS PLENS DE VIDA
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En 1935 i 1936, Dubuffet deixa les seues activitats comercials (era un comerciant de 
vi) per dedicar-se totalment a la pintura. Amb la seua promesa, Lili Carlu, s'interessa 
per les produccions d'art popular. Aprèn a tocar l'acordió, modela màscares de 
carnaval, esculpeix titelles que aprèn a manejar a través d'un professional del Guignol 
Lyonnais amb l'objectiu de buscar una activitat amb la qual guanyar-se la vida.

Els documents al voltant d'aquestes titelles i figures de carnaval, així com els treballs 
al respecte, es recullen a la seua biblioteca. Les seues referències poblen tota l'obra.

4.1.24.1.2 TITELLES & MÀSCARES 

Jean Dubuffet, Lili, marionette à gaine, 1936, 
66 cm. Colection Fondation Dubuffet, Paris. 
VEGAP. 

A mitjans dels anys 1930, Dubuffet coneix Lili Carlu, amb la qual es casarà. 
Coneguda com Kiki de Montparnasse, coneix la bohèmia parisenca que va jugar un 
paper gens menyspreable en la carrera del pintor. Els seus orígens populars i 
murris, sedueixen notablement al pintor d'origen burgès. Aquest aprèn el ball 
popular amb acordió i els dos creen un teatre de titelles inspirat en el Guinyol 
Lionès. Aquesta titella representa Lili.
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L'ús del grafitti participa àmpliament d'aquesta celebració de l'home 
comú. Els traços anònims gravats sobre els murs de la ciutat permeten 
repensar el gest artístic més proper a un origen constantment renovat. 
Dubuffet freqüenta i adquireix fotografies de Brassaï a la primavera de 
1945.

4.1.34.1.3 GRAFFITI

Jean Dubufet (litografaa, Eugène Guillevic (poemaa, Les 
Murs, Les Éditions du Livre, Paris, 1950. Planche VIII 
“Pisseurs au mur”. Collection Fondation Dubufet, Paris © 
VEGAP.

Les Murs, és un poema de Guillevic part d'un conjunt 
de litografies realitzades per Dubuffet en 1945. 
Aquestes obres testimonien el gust més que 
pronunciat del pintor per les marques i els signes 
gravats en els murs de París. Art banal i trivial que 
pot ser l'obra de qualsevol. El graffiti és un ideal per 
Dubuffet. Anticipa les seues investigacions per l'Art 
Brut. Considerada com una pràctica eixida de la nit 
dels temps, fascina les avantguardes dels anys 1930 
i 1940. Com Picasso o Miró, Dubuffet confecciona 
també fotografies de graffitis fets per Brassaï, a qui 
visita al seu taller.
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Abans d'això, recorre els carrers de la capital francesa en companyia de 
René de Solier a la recerca de gravats sobre els murs i recull els 
missatges erosionats que alimenten la seua producció litogràfica i 
pictòrica.



Des del període d'entre guerres, Jean Dubuffet s'interessa per la 
producció plàstica situada als marges de la història de l'art occidental. El 
projecte de "L'Art Brut", iniciat el 1945, és al cor de la seua reflexió. Si 
recordem el seu interès pels dissenys, pintures, escultures i 
acoblaments realitzats en asils, no s'ha d'oblidar la seua atracció i 
coneixement per l'art popular, el disseny infantil o ingenu, les arts 
primitives o els artefactes extra-occidentals. La llarga xarxa de 
cooperació que va mobilitzar a etnògrafs, psiquiatres i altres amants de 
l'alteritat, en són testimoni.

Posteriorment, el pintor distorsiona els usos etnogràfics en profit de la 
seua obra i del seu pensament, fent una etnografia en acció, jugant de 
prop i de lluny, dins el temps i l'espai.

4.24.2 ETNOGRAFIA EN ACCIÓ

Inspirat per les esteles antropomorfes de les estepes euroasiàtiques, aquest quadre 
mostra una de les obres rares de Dubuffet. Fa referència a un objecte que tractava 
sobre les "arts primitives". La seua denominació en rus vol dir "bona dona de 
pedra". La dificultat de datar aquestes estàtues i d'atribuir-los una història, el fet que 
són l'herència de pobles que els antics grecs anomenaven "bàrbars", condueix a 
Dubuffet a apoderar d'aquest subjecte en la seua obra.

Jean Dubuffet, Orient de barbe, 1959. Oli sobre llenç. 116X89 cm. 
Collection Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Dinamarca. 
VEGAP.



En el moment de les seues primeres reflexions sobre "l'Art Brut", 
múltiples relacions ajuden a Dubuffet a aclarir la seua crítica del 
primitivisme, posant en un plà d'igualtat les produccions resoltament 
heterogènies.

A Suïssa, coneix a l'antropòleg i director del musée d'Etnographie de 
Genève, Eugène Pittard, així com als alienistes Charles Ladame i 
Walter Morgenthaler.

4.2.1 4.2.1 PROSPECCIONS, OBJECTES, DOCUMENTS: MÉS 
ENLLÀ D’UN ART SUPOSADAMENT PRIMITIU

Jean Dubuffet, Hanry Michaux acteur japonais, decembre 1946, oli sobre llenç, 
130x97 cm. Colection Financière Saint James; Cortesia Applicat-Prazan.

Aquest retrat de l'amic del pintor, l'escriptor Henri Michaux, forma part de la 
sèrie de retrats titulats amb una dolça ironia "Millor del que ells creuen". 
Michaux era un enamorat d'Àsia, en particular de les seues manifestacions 
teatrals. Dubuffet es refereix a un llibre escrit en 1931 després d'un viatge 
que el va portar a la Xina, a l'Índia, Malàisia i Japó, titulat "Un bàrbar a 
Àsia". Aquest quadre ha inspirat el títol de l'exposició.



És Georges Henri Rivière, director deL 
musée des Arts et Traditions Populaires 
qui descobreix a Dubuffet els estris de 
fusta esculpits pel Mimbrero del Jura, 
Xavier Parguey (1876-1948), durant una 
visita d'aquest al palau de Chaillot al 
novembre de 1945.

Immediatament, el pintor adquireix la 
Companyia de l'Art Brut. La funció de 
l'útil desapareix sota l'exuberància 
decorativa de la invenció formal.

4.2.24.2.2 ETNOGRAFIA EN ACCIÓ

Xavier Parguey, Fendoir à osier, primera meitat 
del segle XX, boix, 11,7x30,5x5,1cm, entrà a 
les coleccions dels ATP el 1943, (compra René 
Perrot). Mucem, Marsella © Mucem/Yves 
Inchierman
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Robert Gie (1869-?), Internat a la clínica 
psiquiàtrica de Bel-Air a Ginebra. El seu 
psiquiatre, Charles Ladame, va fer conèixer 
els seus treballs a Dubuffet a la tardor de 
1945.

Robert Gie, sans titre (Distributeur d’effluves) cap al 
1916, llàpis de color sobre paper de calc 49,5x74,5 cm. 
Colecció Art Brut, Lausana © Arnaud Conne, Taller de 
digitalització- Ciutat de Lausana. 
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Dubuffet fa tres viatges al gran sud saharià en 1947, 1948 i 1949. La seua 
motivació inicial consisteix en purificar-se de una cultura que ell jutja opressiva 
i nefasta per al seu treball de creació. La mineralitat del paisatge respon al seu 
interès pels materials marginals. La manera de vida dels beduïns que ell 
freqüenta, sembla satisfer la seua voluntat d'aïllament.

Allà, el pintor aprèn l'àrab i els dialectes dels tuaregs. S'interessa per la música 
indígena i realitza molts dibuixos. Anima alguns dels seus interlocutors a 
dibuixar. Tot contribueix a la pràctica de l'etnògraf aficionat a l'observació 
participant. En lloc d'un desert de cultura que ell esperava descobrir, troba una 
cultura del desert.

4.2.24.2.2  VIATGES AL SAHARA

Jean Dubuffet, Arabe portant une fleur de palmier mâle, El-Goléa, Argelia, mars-abril 1948, 
llàpis sobre paper, 32x24cm. Colecció Fondation Dubuffet, Paris © VEGAP
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Un llibre de gouaches de 1943 porta un títol programàtic: Un viatge en metro per el 
seu subsòl (...) Per sota de la capital. Dubuffet escriu: "els usuaris se succeeixen 
estació rere estació en una desfilada cinemàtic." Jean Paulhan es fa ressò i escriu un 
text retent homenatge a aquest treball: La Métromanía o el Subsòl de la capital.

4.2.34.2.3 METROMANIA

Jean Paulhan (text), Jean Dubuffet (caligrafia i 
dibuixos), La Métromanie ou le Dessous de la 
capitale (pages 22-23), Paris 1950. 21x21 cm. 
Colecció Fondation Dubuffet, Paris © VEGAP. 

L'escriptor Jean Paulhan va redactar un text homenatjant el metro parisenc després d'haver vist un conjunt de gouaches 
dedicats al mateix tema per Dubuffet en 1943. És una forma d'etnografia al metro, influïda pels cursos del Col·legi de 
Sociologia que Paulhan havia seguit. El text va ser de seguida cal·ligrafiat per Dubuffet en 1949. El metro és emblemàtic de 
“l’home comú" que a Dubuffet li agradava celebrar.
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Més endavant, el 1949, Dubuffet cal·ligrafia aquest text a la seua manera seguint les 
observacions preses sobre el tema. Els dos homes actuen ací com dos etnògrafs dins 
el metro: lluny dels territoris tradicionalment explorats per l'etnografia colonial, 
practiquen a París una forma d'etnografia de proximitat i la quotidianitat.



El 1961 Dubuffet torna a un dels seus temes predilectes, abandonat durant els 
anys 50: la ciutat, en particular París. Representa els aparadors de les 
botigues, els transports públics i l'àmbit de l'automobilisme, cobrint els seus 
quadres de multituds bigarrades i d'inscripcions diverses, com ací les de la 
línia del tramvia.  

Jean Dubuffet, Trinité-Champs-Élysées (sèrie “Paris Circus”) 25-26 de mars de 
1961. Oli sobre llenç, 115,8x89,7cm. Fondation Gandur pour l'Art, Genève ©. 
Fotógrafia: Sandra Pointet © VEGAP.
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La celebració de l'home comú i les relacions estretes 
entre Dubuffet i les reflexions de l'etnologia del seu 
temps alimenten el que, el 1949, s'institueix com una 
crítica radical de la cultura humanista. Dubuffet 
qüestiona els valors que la fonamenten.

4.34.3  CRÍTICA DE LA CULTURA

Jean Dubuffet, Le Géologue(série “Tables paysagées, paysages du mental, pièrres philosophiques”), decembre de 
1950- oli sobre llenç, 98x131 cm. Fondation Gandur pour l'Art, Genève ©. Fotografia: Sandra Pointet © VEGAP  

El nucli del seu treball qüestiona el punt de vista, el 
llenguatge, els sistemes de creences i els valors de 
l'art. La forma de relativisme absolut de la qual 
procedeix el pintor es fa ressò de la feina del seu 
contemporani Claude Lévi-Strauss, molt interessat pels 
passos de Dubuffet.   

Sostenint la seua lupa com en equilibri sobre la línia de l'horitzó, situada a la part superior del quadre, Le Géologue recorda que després de la guerra l'home no té la 
mesura de totes les coses. Dubuffet desplaça així la mirada cap a la geologia del paisatge a altres escales temporals que relativitzen el lloc de l'home dins el cosmos i del 
temps. El quadre suposa un tomb des del punt de vista del pintor, que estarà obsessionat des de llavors per terra i la terra.
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Dubuffet mai cessa en el seu treball per soscavar la qüestió del punt 
de vista, un element fonamental en l'àmbit de les arts des del 
Renaixement.

La perspectiva única i el model tradicional són revocats. Les seues 
pintures conviden a noves maneres d'observar la realitat que ens 
envolta. Dubuffet posa al descobert el relativisme del punt de vista i el 
seu caràcter culturalment construït. L'home occidental no està en el 
centre del món.

4.3.14.3.1   DESCENTRAR: el punt de vista a l’inrevés

La sèrie L'Horloupe, a la qual pertany aquesta escultura, busca traduir el 
món segons un mateix sistema formal.

Dubuffet interpreta així tot un conjunt d'objectes, incloent aquest 
Personnage aux bajoues, però també tisores, carretons, arbres, cases, 
llibres o fins i tot personatges.

Ell espera d'aquesta manera mostrar el funcionament arbitrari i 
condicionat de la mirada i proposa altres matisos de la lectura del món.

Jean Dubuffet
Personnage aux bajoues, 1967
Resina de polièster
125,7 x 39,4 x 10,2 cm
Col.lecció Hortensia Herrero
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Les publicacions realitzades per 
Dubuffet a partir del 1948 aborden el 
caràcter convencional de la llengua. 
Amb impressions improvisades (fullets, 
paper de diari, esbossos ...), soscava el 
llibre, objecte de cultura i de 
coneixement, distorsionant la 
maquetació i alterant el principi 
d'interacció entre imatge i text.

4.3.24.3.2  DESEQUILIBRAR LA LLENGUA 

L'escriptura és manuscrit i fonètica. Es 
tracta alhora "d’escriure com un porc" i 
d’oralitzar la literatura. Tot això deixarà la 
porta oberta a l'argot absolut en la 
dècada de 1960, no sense conrear 
algunes relacions amb les escriptures 
recopilades com a part de "l'Art Brut" o 
del seu viatge a Algèria.

Jean Dubufet, L’Hourloupe, juillet 1962, maqueta 
de llibre, bolígraf roig i blau sobre paper apegat 
sobre paper de fons negre, tinta blanca. Col.lecció 
Fondation Dubufet, Paris,  © VEGAP

Inaugurant la sèrie del mateix nom, aquest xicotet llibre funciona a 
manera d'un diccionari il·lustrat. Una forma correspon a un nom i una 
definició a un argot de pura invenció. Dubuffet subratlla amb humor 
l'arbitrària denominació de les coses del món.
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En paral·lel al seu treball sobre l'argot i altres invencions 
del llenguatge, Dubuffet recopila dibuixos historiats i 
pàgines d'escrits dins el marc de les seues investigacions 
per a la Compagnie de l'Art Brut.

Henri Filaquier (1901-?), Home amb poca educació i 
afectat per una xicoteta discapacitat, escrivia diferents 
paraules sobre dibuixos incomplets. El pintor els 
admirava.

Henri Filaquier, Mesié dubufé, entre 1944 i 1949, llàpis de color 
sobre paper, 32x24,2cm. Colection de l’Art Brut, Lausana © 
Olivier Laffely, Taller de digitalització- Ciutat de Lausana. 
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Promulgant de forma polèmica l'animisme com a sistema de 
pensament, Dubuffet ataca insidiosament el evolucionisme 
aplicat a la creença (ideologia que postula que el monoteisme 
és la prerrogativa dels "civilitzats", l'animisme és d'aquells 
suposadament "primitius"). El seu gust pels materials 
aparentment marginals fa pensar que el pintor és el mediador 
d'una espiritualitat que li és pròpia.

El seu interès pels objectes naturals en què s'allotgen figures 
per descobrir (un animal dins d'una arrel, un personatge 
grotesc sobre una fusta a la deriva, un ídol dins d'una 
pedra ...) i les seues sèries de pintures celebrant "l’esperit del 
sòl" participen d'aquesta operació de reavaluació d'altres 
sistemes de representació del món.

4.3.34.3.3 ANIMAR LES COSES DEL MÓN

Jean Dubuffet. Un bàrbar a Europa

Dins d'aquest fascinant paisatge, tot traç humà ha 
desaparegut. La línia de l'horitzó desplaçada cap 
amunt dins de la composició, deixa espai a una matèria 
fortament pastosa, una forma de magma del qual 
podria néixer i morir qualsevol cosa.

El títol insisteix en aquest caràcter creador de la natura 
que celebra aquí Dubuffet en el seu aspecte més 
elemental.

Jean Dubufet, Natura Genitrix, juillet-août 1952, oli sobre llenç, 130x162. 
Col.lecció privada, Paris © VEGAP



Iniciat a partir de 1945, el projecte de "l'Art Brut" es perfecciona amb el 
pas del temps. El seu objectiu és descobrir i promoure artefactes que 
demostren per Dubuffet, "l'operació artística completament pura, en 
brut, reinventada per complet en totes les seues fases pel seu autor".

Per a aquesta comesa, el pintor busca obres de personatges 
suposadament lliures de cultura artística i aptes per demostrar una 
nova habilitat d'invenció, derivada dels impulsos inherents a l'ésser 
humà

4.3.44.3.4 FER TAULA RASA: L’ART BRUT

Aloïse Corbaz, Pêche miraculeuse du brodequin de Thalie, cap a 
1954, llàpis de color, joc de geràni i papers cosits sobre set fulles 
de paper, 204x147 cm. Colection de l’Art Brut, Lausana,  © Marie 
Humair, Taller de digitalització, ciutat de Lausana. 
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Aloïse Corbaz (1886-1930), Heinrich Anton Müller (1865-
1930) i Adolf Wölfli (1864-1930) estan entre els autors de 
"l'Art brut" que Dubuffet admirava més. Tots dos van 
saber crear una obra d'una forma extremadament 
singular, de tal manera que no és possible confondre-les 
amb altres.

Dubuffet commemora la seua invenció motivada pel deliri 
des del punt de vista de la seua iconografia (Wölfli pinta 
la seua autobiografia fictícia, Corbaz seus fantasmes 
enamorats, Müller personatges inimitables), el seu 
procés plàstic (papers cosits, guix, pastís, llapis de 
colors) i la seua pròpia manera de fer.

Adolf Wölfi, sans titre (Le Grand Chemin de fer du ravin de la 
colèrea 1911, llàpis de color i mina de plom sobre paper, 
50x37,5cm. Colection de l’Art Brut, Lausana  © Olivier Lafely, 
Taller de digitalització- ciutat de Lausana. 
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L'exposició tanca amb la presentació de l'últim llibre publicat en vida de 
Dubuffet, Oriflammes. Aquest text curt de quatre pàgines manuscrites és un 
jurament en el qual l’autor rebutja la realitat de les coses del món. Està 
acompanyat de quinze serigrafies de la sèrie "Mires". 

55  EPÍLEG

Oriflammes és l'últim llibre publicat en vida per Dubuffet. 
Es tracta d'un text curt en forma de jurament en el qual 
l'artista rebutja els noms de les coses visibles. 
Acompanyat de quinze serigrafies provinents de la sèrie 
no figurativa de "Mires", formes dinàmiques de 
seqüències de codis i traços que marquen la superfície 
plana d'una presència dinàmica, aquesta obra és el 
manifest del nihilisme del pintor al crepuscle de la seua 
vida. 

Jean Dubufet, Orifammes, Marsella, de. Ryôan-ji, 1984, llibre de quatre 
pàgines de text manuscrit acompanyat per 15 serigrafíes. Collection Dr Bâton 
© Yves Inchierman © VEGAP

Aquesta professió de fe nihilista interroga el visitant al final del recorregut: És 
que la crítica sistemàtica dels valors, significa en si mateixa la pèrdua del sentit 
de la realitat?  
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1. Conferència

8 d'octubre a les 19.00 hores: per part del comissari de l'exposició, Baptiste Brun.

Lloc: Auditori Carmen Alborch

2. Taller familiar
Embruta't l'orella! 
Experiències sonores a partir de l'obra de Jean Dubuffet. Taller dirigit a públic familiar (adults i 
xiquets/es a partir de 5 anys) en el qual ens aproximarem a l'obra de Jean Dubuffet mitjançant la 
creació sonora. Coneixerem l'univers d'aquest artista des d’el punt de vista sensorial, el brut i el 
sensible. Traurem la nostra part bàrbara i la nostra creativitat innata per elaborar una peça 
sonora que formarà part d'un disc publicat a través d'una plataforma on-line, accessible de forma 
lliure, que es convertirà en la nostra BSO particular de l'exposició "Jean Dubuffet. Un bàrbar a 
Europa ".

66  ACTIVITATS I TALLERS

.Dia: diumenges a les 12h.
-Dates:
13, 20, 27 octubre 2019
3, 10, 17, 24 novembre 2019
1, 8, 15 desembre 2019
12, 19, 26 de gener 2020
2, 9, 16 febrer 2020
-Durada: aprox. 1,5 hora
-Aforo màxim: 25 persones entre adults i xiquets/ess (tots vam 
participar!)
-Inscripció: 15 minuts abans al taquilles del museu
-Necessitats: portat, si vols, un instrument. Allò amb el que pugues fer 
soroll!
-Drets: en totes les sessions es realitzaran gravacions de veu, es 
requerirà la signatura dels permisos corresponents dels tutors legals 
dels menors participants.
-Un projecte de: Cuneta, duo format per Alba Múrcia i Vicent 
Pelechano.



66  ACTIVITATS I TALLERS

3. ACTIVITAT FAMILIAR

Balla el museu! 
Performance familiar participativa sobre l'obra de 
Jean Dubuffet. 

Des del IVAM es planteja organitzar una performance 
participativa adreçada a públic familiar relacionada 
amb el món de la dansa i de l'expressió corporal a 
través de l'obra de Jean Dubuffet. A partir del 
concepte d’art brut i gràcies al treball col·laboratiu 
amb el cos i la connexió entre els participants, Balla el 
museu! s’insereix dins el cicle cicle Posar el cos 
oferint una activitat dissenyada específicament per a 
públic familiar.

Data: dissabte 14 de desembre
Horari: 12.00 h
Durada: aprox. 1,5 hora
Dirigit a: públic familiar
Entrada lliure sense reserva
Un projecte de: Dance Explorer, amb Santiago 
Sempere i Cristina Cap



66  66  ACTIVITATS I TALLERS

3. Taller escolar de Eudcación Primària, diversitat funcional i altres
Experimentem amb Dubuffet!
Aquest taller educatiu pretén apropar els llenguatges de creació artística de Jean Dubuffet a partir de la mediació educativa, indagant en l'univers 
singular d'aquest artista. Durant l'activitat, composta per una visita a l'exposició i un posterior taller creatiu, plantejarem una reflexió crítica sobre la 
importància de la identitat, l'expressió personal, els límits de la bellesa i de la creació, així com indagarem sobre l'alteritat i la diversitat.
Dates: del 22 d'octubre de 2019 fins el 31 de gener de 2020
Horaris: 10:00 a 11:30 h. i de 12.00 a 13.30h.
Durada: 1,30h.
Sessions: dimarts a divendres
Grups: 30 alumnes per sessió
Inscripcions: www.ivam.es
taller gratuït

4. Jornades Art Brut
Al mes de gener de 2020, i per tal de dotar de contingut i d'ampliar les possibles lectures de l'exposició Jean Dubuffet. Un bàrbar a Europa, 
plantejarem unes jornades de reflexió i anàlisi al voltant del concepte d’Art brut des dels nostres díes. Per a les jornades, l'IVAM comptarà amb la 
presència de prestigiosos ponents i especialistes del món de l'art, tant de territori nacional, com del panorama europeu.

5. Visites comentades i recorreguts dinamitzats
Paral·lelament a l'oferta d'activitats, el departament d'educació proposa un seguit de visites guiades a l'exposició Jean Dubuffet .Un bàrbar a Europa 
gratuïtes durant els caps de setmana (consultar informació actualitzada en web), així com també ofereix recorreguts dinamitzats a l'exposició de 
dijous a les 11h i a les 12h dirigit a tots els cicles d'educació formal amb reserva prèvia (veure web).



77  CATÀLEG

L'IVAM ha editat un catàleg amb motiu de 
l'exposició Jean Dubuffet. Un bàrbar a Europa.

El catàleg comptarà amb introducció del director 
de l'IVAM, Jose Miguel G. Cortés, textos del 
comissari de l'exposició, Jean Baptiste Brun i del 
propi Jean Dubuffet, com: un extracte del seu 
escrit titulat "Apercevoir" relatiu a "l'home comú" , 
un extracte del text titulat "Avantprojecte d'una 
conferència popular sobre la pintura" vinculat a 
"etnografia en acció", així com "Carta als Gaëtan 
Picon" de l'etapa "crítica de la cultura". Així com 
"Art brut, pensament salvatge" i "Jean Dubuffet i 
l'etnografia" de Vincent Debaene.

El catàleg es pot adquirir a les taquilles del 
museu o a la botiga en línia de: www.ivam.es

Jean Dubuffet, Missions secrètes, 1953. Oli sobre llenç 89 x 116 cm
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat Valenciana. 
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1901: Jean Dubuffet neix el 31 de juliol a Le Havre

1923: Coneix a Fernand Léger i André Masson, als que freqüenta en el seu taller 
al qual també van Joan Miró, Roland Tual i Michel Leris.

1933-1936 Delega la gerència del seu negoci de vins per dedicar-se a la pintura. 
Es separa de la seua primera dona i coneix a Emille Carlu, Lili, amb qui es 
casarà al desembre de 1937. Comença a modelar màscares i titelles.

1944 Comença la passió pel graffiti, inicia les seues primeres prospeccions, es 
produeix controvèrsia amb motiu de la seua primera exposició a la Galeria René 
Drouin.

1945 Coneix a Henri Michaux. A París freqüenta personalitats del musée de 
l'Homme, s'interessa pel musée des Arts et Traditions Populaires i per les 
produccions del camp de la psiquiatria.
Viatja a Suïssa, allà sistematitza les seues investigacions en el musée 
d'Etnografie de Ginebra i en els hospitals, inventa la noció de "art brut".

1947 Primera estada al desert del Sàhara, a El-goleja.
Al novembre es funda el "Foyer de l'Art Brut" al soterrani de la Galeria Drouin. I 
passa la seua segona estada a El-goleja.

1948 Coneix a André Breton. Crea la Compagnie de l'Art Brut.

1949 Tercera estada al Sàhara. Publica "L'Art Brut, preferit de les arts culturals". 
Amb Jean Paulhan treballa la "Metromania o els subsòls de la capital".

88   BIOGRAFIA DE JEAN DUBUFFET 

 

1945: A París freqüenta personalitats del 
museu de l'Home, s'interessa pel museu 
de les Arts i Tradicions Populars i per les 
produccions del camp de la psiquiatria.

Viatja a Suïssa, allà investiga al museu 
d'Etnografia de Ginebra i en els hospitals 
i inventa la noció de "art brut"



1951 Primera retrospectiva a la Galeria Rive Gauche de París.
Les col·leccions de l'Art Brut són enviades als Estats Units, a casa d'Alfonso 
Ossorio. Exposa al Club de les Arts de Chicago.

1954 Retrospectiva organitzada per René Drouin al Cercle Volney de París.

1955 Instal·lació a Venècia

1958 Primera exposició personal a la Galeria Daniel Cordier.

1959-1960 Retrospectiva al musée des Arts décoratifs de París.

1962-1963 Retrospectiva al MOMA de Nova York. Tornen les col·leccions de 
l'Art Brut a França i una instal·lació al 137 del carrer Sévres de París. Comença 
el cicle de "l'Horloupe".

1967 Important donació al musée d'Arts décoratifs, seguida d'una exposició de la 
col·lecció de la Compagnie de l'Art Brut. Comença la construcció de maquetes 
d'edificis i del "Cabinet Logologique".

1973 Neix la Fondation Dubuffet

1975-1976 Sèrie de grans acoblaments anomenats "Teatres de la Memòria".

1984 Exposa al Pavelló Francès de la Biennal de Venècia.

1985 Mor Jean Dubuffet eL 12 de maig a París.

 

1973 Creació de la Fundació Jean 
Dubuffet

1975-1976 Sèrie de grans 
acoblaments anomenats "Teatres 
de la Memòria".

1984 Exposa al Pavelló Francès 
de la Biennal de Venècia.

1985 Mor Jean Dubuffet el 12 de 
maig a París.



CONTACTE

Departament de Comunicació i Xarxes Socials:

comunicacion@ivam.es 

Tel: 0034963176600

Fotos: a la secció de “Descàrregues” d’ivam.es 

Notes i dossiers de premsa: a la secció de 
“Noticias” d’ivam.es 

ENTRADES

Tota la informació sobre modalitats 
d'entrades a la secció "Visita" de 
ivam.es

Compra d'entrades: a taquilles o al web 
del museu punxant en el següent enllaç:

http://entradas.ivam.es/principal.aspx

HORARI

-De dimarts a dijous de 10.00 h a 
19.00 h

Divendres: de 10.00 h a 21.00 h

Dissabtes i diumenges: de 10.00 h a 
19.00 h

Xarxes socials d’IVAM: 
Facebook, Twitter, Instagram
@gva_ivam
www.ivam.es 
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Amb la col.laboració de:

mailto:comunicacion@ivam.es
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