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Comissaris:
Rogelio López-Cuenca 
Sergio Rubira (subdirector d’Exposicions i Col·lecció de l’IVAM)
Mª Jesús Folch (comissària adjunta i conservadora de l’IVAM)

L’EXPOSICIÓ INCLOU OBRA D’ARTISTES DE MÉS DE 70 
COL·LECCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

Francisco Goya y Lucientes (Calcografia Nacional), Francisco Lamayer, 
César Álvarez Dumont, Antoni Muñoz Degrain (Museu del Prado), 
Josep Benlliure (Casa Museu Benlliure), Joaquim Sorolla (Museu 
Sorolla de Madrid), Rafael Senet i Fernando Tirado (Museu de Belles 
Arts de Sevilla), Mariano Bertuchi i Eugenio Lucas Velázquez (Museu 
Nacional del Romanticisme), Marià Fortuny i Marsal (Museu de Reus, 
Tarragona), Rafael de Penagos (Cercle de Belles Arts de Madrid,  
Institut del Teatre de Barcelona, Col·lecció MAPFRE), Leopoldo 
Sánchez (Museu d’Arts i Costums de Sevilla), Ulpiano Checa (Museu 
Ulpiano Checa de Madrid), Antoni Fabrés (MNAC i Museu del Prado), 
Emili Sala i Francés i Joaquim Agrasot (Museu de Belles Arts del Palau 
Gravina, Alacant), Etienne Dinet i Azouaou Mammeri (Musée d’Orsay), 
José Ortiz Echagüe (Museu de la Universitat de Navarra), José Cruz 
Herrera (Museu Cruz Herrera, Cadis), Gabriel Morcillo (Col·lecció 
Banc d’Espanya), Tórtola València (Institut del Teatre de Barcelona), 
Mariano Fortuny y Madrazo (Museu del Vestit de Madrid), Pablo 
Picasso (Museu Picasso de Barcelona, Màlaga i París), Henri Matisse 
(Musée départemental Matisse, França), Georges Rouault (Centre 
George Pompidou), Paul Klee (Col·lecció MAPFRE i Museum Folkwang, 
Essen, Alemanya), August Macke (LWL- Museum fur Kust und Kultur, 
Munster i Museu Thyssen-Bornemisza, Madrid), Baya (Galerie Maeght), 
Francisco Iturrino (Museu de Belles Arts d’Àlaba), Gaëtan Gatian 
de Clérambault (Musée du quai Branly - Jacques Chirac), Lenhert 
i Landrock i Rodolphe Neuer (col·leccions particulars), Van Leo 
(American University, Caire), Max Penson (col·lecció particular), Max 
Alpert, Fedor Fedorov, Georgi Lipskerov, Ivan Shagin, Arkady Shaikhet, 
Georgi Zelma (Arxiu Lafuente), entre molts altres...I els artistes 
contemporanis Yto Barrada, Maha Maamoun, Aikaterini Gegisian, 
Youssef Nabil, Raed Yassin, Adel Abidin, Babi Badalov, Bady Dalloul, Ali 
Cherri, Moataz Nasr, Antoni Muntadas, etc.

Entidades Colaboradoras:
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En 1978, es publicava un dels textos fonamentals en el 
qüestionament dels grans relats que va marcar els discursos de 
la postmodernitat. Es tractava d’Orientalismo d’Edward Said. Said 
(Jerusalem, 1935-Nova York, 2005), palestí, criat a Jerusalem i 
el Caire, format a Princeton i Harvard, i professor de literatura 
a Columbia, el va escriure com una manera de conéixer-se a si 
mateix: volia fer “un inventari de les empremtes que ha deixat 
en mi la cultura la dominació de la qual ha sigut un factor molt 
poderós en la vida de tots els orientals”. El llibre Orientalismo 
revelava així com Occident –França i Anglaterra, principalment– 
havia escrit l’Orient a través d’una disciplina que no suposava 
coneixement, sinó reconeixement.

INTRODUCCIÓ

↑
Moataz Nasr (Alejandría, Egipto, 1961)
Rose (The Slave Market), 2016 Impresión cromogénica en papel 
de algodón sobre Dibond, 185 x 146,5 cm Cortesía del artista y de 
Galleria Continua, San Gimignano / Pekín / Les Moulins / La Habana
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INTRODUCCIÓ

L’orientalisme s’analitza aleshores com la institució construïda per 
a tractar amb l’Orient –tractar amb aquest en el sentit d’opinar-hi, 
autoritzant punts de vista sobre aquest, descrivint-lo, ensenyant-
lo, situant-lo, governant-lo, en poques paraules, l’orientalisme com 
un estil occidental de dominació, re-estructuració i sosteniment 
d’autoritat sobre l’Orient. Orient es construïa, seguint la tradició 
del binarisme característic del pensament occidental, com l’oposat 
a Occident. Orient era un reflex invertit d’Occident, era allò que 
Occident no és. Aquesta disciplina, l’orientalisme, fixada en el segle 
XIX, es basava en una sèrie d’idees rebudes i estereotips que s’havien 
anat formant al llarg dels segles i que responien als interessos del 
poder. Aquestes idees rebudes i aquests estereotips es mantenen 
encara hui i defineixen les imatges que consumim actualment a 
Occident sobre Orient a través dels mitjans de comunicació, el 
cinema o la publicitat.

Aquesta exposició pretén analitzar alguns d’aquests estereotips 
a través de les seues imatges des del final del segle XVIII, amb 
l’expedició de Napoleó a Egipte, fins a 1956, any en què Marroc 
i Tunísia es van independitzar, a través de més de 600 obres 
provinents de museus i col·leccions privades com el Museu del Prado, 
el Museu Thyssen Bornemisza i el Museu Reina Sofía de Madrid, el 
Centre Georges Pompidou i el Musée d’Orsay de París, o el Victoria 
and Albert de Londres. 

Orientalismes s’ha estructurat a partir de diferents casos d’estudi que 
recorren aquest període i que articulen el relat expositiu per a posar 
en evidència a partir de la confrontació amb algunes obres d’artistes 
actuals, que prenen una posició crítica davant de les construccions 
orientalistes, i de les cartel·les, que recullen textos i altres imatges 
orientalistes i reflexions de pensadors postcolonials, fet que 
aquestes imatges produïdes entre el final del segle XVIII i la meitat 
del segle XX ocultaven de violència sobre els cossos i els territoris 
delimitats com a Orient.
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Orientalismes s’obri amb alguns gravats que reprodueixen la 
iconografia napoleònica associada a l’expedició militar que Napoleó 
Bonaparte va fer a Egipte i Síria entre 1798 i 1801. Encara que 
aquesta campanya va ser un fracàs, les seues imatges van servir 
per a reforçar la imatge de conqueridor del qui més endavant va ser 
emperador de França; se’l presenta com un heroi romàntic i fixa ja 
alguns dels estereotips que sobre Orient circularien més tard, com 
els de la feresa irracional o la passivitat dels cossos orientals, tal 
com es pot veure en el grup de berbers i mamelucs que Anne-Louis 
Girodet de Roussy-Trison va retratar mentre s’enfrontava a les tropes 
franceses en La revolta del Caire o en els que apareixen rendits als 
peus de Napoleó en La batalla de les Piràmides de Jean-Antoine 
Gros. Aquests gravats s’acompanyen d’alguns toms de la Description 
de l’Egypte que pretenia recollir, en aquesta mania enciclopèdica 
que dominava el pensament il·lustrat, tot el que es coneixia tant 
de l’Egipte antic com del modern. D’aquesta manera, a través de 
l’arqueologia, la geografia, la història natural i l’etnografia, es volia 
dominar aquest territori, no es tractava ja d’una conquesta militar 
sinó d’una missió civilitzadora que volia retornar a aquest Egipte en 
decadència l’esplendor dels temps dels faraons, tal com es mostra en 
el frontispici del primer volum.

L’ORIENTALISME EN EL SEGLE XIX

←
Joaquín Sorolla y Bastida
(Valencia, 1863-Cercedilla, 1923)
Moro con naranjas, 1885-1886
Óleo sobre lienzo, 101 x 65,5 cm
Madrid, Museo Sorolla
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Emilio Sala y Francés
(Alcoi, 1850-Madrid, 1910)

Fumador de Kif, 1872
Óleo sobre lienzo, 81 x 151 cm

Colección Diputación de Alicante-MUBAG 
↓

  

 
 
 

Apareixen també fantasies, harems habitats per odalisques a la 
disposició de qui mira, àrabs morts o consumidors d’haixix als quals 
la droga ha vençut, passius venedors ambulants asseguts a l’espera 
i retrats que en la seua minuciositat s’acosten a les taxonomies 
etnològiques que volien classificar, ordenar i jerarquitzar aquests 
cossos que es consideraven altres. També s’han inclòs imatges 
d’artistes i aristòcrates disfressats d’orientals com els coneguts 
retrats dels ducs de Montpensier o els de Marià Fortuny i Marsal; 
d’edificis islàmics i ruïnes antigues desolades o habitades pels guies 
d’aquests primers turistes occidentals que eren utilitzats com a 
escala; o les fotografies de l’estudi de les vestimentes de les dones 
del nord d’Àfrica de Gäetan Gatian de Clèrambault.

    L’ORIENTALISME EN EL SEGLE XIX

En aquesta sala s’han inclòs olis, dibuixos i gravats de la tendència 
orientalista desenvolupada durant el segle XIX a Espanya. Les
pintures s’han instal·lat com en un saló huitcentista, que subratlla
per acumulació com es repetien els temes orientalitzants sense quasi 
canvis, i es complementen amb documents i fotografies del mateix 
període que mostren la manera en la qual es va anar construint la idea 
d’Orient, un Orient que en el cas espanyol quedava al sud,
al llarg d’aquest segle. En aquesta secció s’inclouen també algunes 
pintures i un ventall que fan referència a la Guerra d’Àfrica (1859-1869), 
que establiria les bases per a la dominació colonial espanyola sobre
Marroc, i que ajuden a contextualitzar històricament el moment de 
producció de moltes d’aquestes imatges.
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LA MODA ORIENTALISTA

En aquesta secció es mostren pintures, dibuixos, fotografies, anuncis, 
objectes de cosmètica, imatges de moda i vestits inspirats pel furor 
orientalista que va produir en la societat parisenca, i després en 
l’europea, l’arribada dels Ballets Russes de Serguei Diághilev a París 
en 1909. S’han inclòs també dibuixos d’escenografies i de vestits per 
a la representacions dels Ballet Russes creades per artistes com 
Alexander Benois, o Georges Roualt, que ajuden a entendre com es 
va establir aquesta nova moda orientalista durant les dècades dels 
10 i els 20 del segle XX, que modistes com Paul Poiret, amb els seus 
turbants i pantalons d’harem, o Mariano Fortuny i Madrazo, amb les 
seues túniques inspirades en les gel·labes o els estampats de les 
seues teles, van portar als carrers de les ciutats europees i les cases 
de la burgesia, traient-la dels escenaris.

A més dels Ballets Russes, hi va haver una sèrie de ballarines que 
van contribuir al desenvolupament d’aquesta moda. Amb l’associació 
a figures com la bíblica Salomé, la mítica Cleopatra o la Xahrazad 
de Les mil i una nits, les tres amb un toc de vampiresses, altre 
estereotip, Loïe Fuller, Ida Rubinstein, i Tórtola València van utilitzar 
la figura tòpica de la ballarina exòtica per a alliberar la dansa de 
l’encosertament del ballet.

←
Rafael de Penagos
(Madrid, 1889-1954)
Baile de Máscaras, 1912
Témpera sobre lienzo, 140 x 140 cm
Círculo de Bellas Artes, Madrid
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L’ORIENTALISME SOVIÈTIC

Encara que l’objectiu dels fotògrafs soviètics en els seus viatges a les 
repúbliques musulmanes de l’Àsia Central de l’URSS era documentar 
els canvis socials i polítics que havia provocat la Revolució de 
1917, així com els processos de modernització (i/o conquesta) que 
suposaven les grans obres d’enginyeria impulsades pel govern 
de Ióssif Stalin, no van poder evitar representar un Orient que 
recuperava molts dels tòpics que havien fixat els pintors orientalistes 
russos del segle XIX. D’aquesta manera, algunes de les fotografies de 
Max Penson, Max Alpert, Arkadi Shaikhet, i Giorgi Zelma, a pesar de 
l’efecte d’autenticitat que té la tècnica que van utilitzar, es van basar 
en tòpics que no distaven molts dels que Diághilev va portar a París 
amb els seus Ballets Russes.

Una fet similar ocorria amb la propaganda política dirigida a aquests 
països. S’hi subratllaven els elements exòtics i dominaven les poses 
exagerades i teatrals, més encara en els cartells que tenien una 
intenció antiislàmica, produïts sobretot durant el Pla Quinquennal 
(1928-1932), en els quals dominava la caricatura i la sàtira.

↓
Max Penson
Sin título, s.f. Gelatina de plata sobre papel, 30 x 40 cm 
Colección Rebeca Camacho
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ELS VIATGES

Francisco Iturrino i Henri Matisse van viatjar a Tànger a l’hivern 
entre 1911 i 1912. La seua experiència directa del país, no va posar en 
qüestió, sinó que va reforçar a través de les seues pintures, el discurs 
d’autoritat estètic i ideològic que s’havia establit sobre Orient. Van 
buscar al Marroc allò que se’ls havia dit que hi havien de trobar. Una 
cosa que, després, Matisse reconstruiria en el seu estudi a França, en 
una operació amb molt de nostàlgia per un temps i un lloc perduts.

Un poc més tard, en 1914, els expressionistes August Macke i 
Paul Klee van viatjar a Tunísia. Com a turistes, van seguir quasi 
escrupolosament les rutes que establien les guies, que s’imposaven 
falsament com la manera més adequada de conéixer un país i que 
òbviament participaven també del discurs colonial de domini sobre 
aquests territoris.

↑
Henri Matisse
(Le Cateau-Cambrésis, Francia, 1869-Niza, Francia, 1954)
Odalisque étendue, s.f.
litografía color laminada sobre cartón fuerte, 54 x 63 cm
Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis
© Sucesión H. Matisse/ VEGAP/2019
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En relació amb les odalisques i els harems d’Iturrino i Matisse i els 
paisatges i escenes de carrer de Macke i Klee, es mostren una Vista 
de Fes del pintor algerià Azouau Mammeri i Esclava d’amor i llum del 
pintor francés convertit a l’islam Etienne Dinet. Tot i que Mammeri i 
Diet van ser formats en l’academicisme i van utilitzar els tòpics de 
l’orientalisme, van ser poc valorats per la crítica de l’època, el primer, 
pel seu origen, i el segon, per la seua conversió.

Les pintures de Mammeri i Dinet es contrasten amb algunes de les 
postals que Lehnert & Landrock van produir d’Egipte, Tunísia i Algèria 
durant les primeres dècades del segle XX. En aquestes s’evidencia 
clarament com es racialitzaven i sexualitzaven els cossos dels 
habitants d’aquests territoris i la manera en què circulaven alguns 
dels temes i assumptes de l’orientalisme.

ELS VIATGES

↑
José Ortiz-Echagüe
Mora de Fez 3 (Fátima), ca. 1912
Carbón directo sobre papel fresson, 36.5 x 27 cm
Museo Universidad de Navarra
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ORIENTALISME PER A LES MASSES

Les imatges de l’Altre no es produeixen i difonen perquè són reals, 
sinó perquè reflecteixen les preocupacions dels qui produeixen 
aquestes imatges i dels qui les consumeixen. Són les nostres pors, 
les nostres fantasies i obsessions el que s’expressa a través de les 
històries i dels personatges. Però no només això, ja que a través 
de les més populars maneres de creació d’imatges –els mitjans 
de comunicació i, molt destacadament, la publicitat comercial i el 
cinema de ficció– es propaguen clixés i estereotips que acabem fent 
nostres i configuren la majoria de les idees que tenim. En aquesta 
part d’Orientalismes s’han inclòs exemples de publicitat, còmics i 
pel·lícules que responen a aquestes idees rebudes i se subratlla com 
aquestes es distribuïen de manera massiva.

←
R. Yquierdo
La mezquita, 1930
Chapa en relieve, 50 x 33,5 cm
Colección Carlos Velasco
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TROBADES

El relat de la història de l’art conta que Pablo Picasso i André Breton 
van quedar fascinats per l’artista algeriana Baya i la seua obra quan 
la van conéixer a través de la família de galeristes Maeght en 1947. 
S’ha afirmat també que Baya va ser la inspiració de Picasso per a la 
seua sèrie de Les dones d’Alger i Breton la inclouria en l’Exposició 
Internacional del Surrealisme que es va celebrar aquell any. Van 
buscar en ella el que d’autèntic i d’irracional se li pressuposava pel 
seu gènere i origen, obviant la seua història de vida que la va fer 
conéixer molt prompte les obres d’artistes d’avantguarda que la seua 
mentora col·leccionava.

Les obres de Baya s’han muntat amb els dibuixos i els gravats de 
Picasso de la sèrie de Les dones d’Alger, dedicada al quadre homònim 
del pintor romàntic Eugène Delacroix, i també amb les estampes 
de La Californie amb l’assumpte de les odaslisques. Aquestes 
sèries eren també un homenatge a Henri Matisse, que havia mort 
recentment, i mostren com les imatges orientalistes es perpetuen 
a través de les obres d’art. Una cosa similar al que succeeix amb 
les escenes basades en El bany turc de Jean-Dominique Ingres que 
reinterpreta Picasso transformant-les en un bordell.

Quan Lee Miller va abandonar la seua carrera com a model a Nova 
York es va traslladar a París per a formar-se com a fotògrafa amb el 
surrealista Man Ray. Lee Miller es convertiria en una de les figures 
més rellevants de la fotografia dels anys 30 i 40, tant per les seues 
fotografies surrealitzants com per la manera a la qual es va enfrontar 
al reporterisme. Va ser a través d’ella, que va estar vivint a Egipte 
entre 1934 i 1937, com l’armeni Van Leo va conéixer de primera mà 
els plantejaments dels surrealistes en fotografia per a donar-los una 
nova lectura. La seua sèrie d’autoretrats en la qual adopta diferents 
papers sembla avançar molts plantejaments posteriors entorn de la 
construcció de les identitats subratllant el seu caràcter d’actuació.

← 
Baya (Fatima Haddad)
(Bordj El Kiffan, Argelia, 1931-Blida, Argelia, 1998)  
Femme allongée visage bleu, 1947 Gouache sobre cartón, 
49,5 x 64,5 cm Collection Isabel Maeght, 
París © Galerie Maeght, París
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L’ORIENTALISME ESPANYOL, DE NOU

Un dels assumptes en els quals s’insisteix en l’última secció és en 
el que es relacionen les categories de “l’espanyol” i “l’oriental”. En el 
pròleg a l’edició espanyola d’Orientalismo, Edward W. Said reconeixia 
que una de les grans llacunes del seu text va ser l’exclusió de 
l’orientalisme espanyol, una falta que es va deure tal vegada al fet 
que la relació d’Espanya amb l’Islam resultava una excepció respecte 
a la manera que ho van fer França i Gran Bretanya, i per extensió la 
resta d’Europa. 

Aquesta relació era diferent, no solament per la nostra pròpia història 
–l’Islam va formar part de la nostra cultura durant segles–, sinó 
potser perquè en algun moment, el trànsit entre la Il·lustració i el 
Romanticisme, això que es va anomenar “l’espanyol” es va aproximar, 
si no va ser assimilat d’alguna manera, a allò que en aquell mateix 
moment es va començar a construir com “l’oriental”, termes els 
dos que podrien entrar dins d’una altra categoria –subratllem 
categoria, perquè classificar és una de les manies d’això altre que 
per oposició es va dir a si mateix “l’occidental”– més àmplia que 
ho és la de “l’exòtic”, encara que potser tots aquests adjectius 
substantivats –l’espanyol, l’oriental, l’exòtic– eren sinònims, perquè 
això –l’espanyol, l’oriental i l’exòtic– era el que els primers viatgers 
huitcentistes buscaven quan travessaven els Pirineus. No obstant 
això, Espanya moltes vegades, la majoria, suposava una decepció, 
una decepció perquè era un lloc liminar, en els límits, era la frontera, 
no era ni prou oriental ni prou occidental. Tal com va succeir als 
organitzadors de l’Exposició Universal de París de 1900 que es 
van sentir desil·lusionats pel pavelló d’Espanya, ja que esperaven 
més “bous, gitanalla i moros”. Per a compensar aquesta falta es 
va dissenyar el “panorama” Andalusia en el temps dels moros, que 
incloïa, a més de flamenc i bous, espectacles com ara carreres de la 
pólvora o fantasies marroquines.

←
Mariano Bertuchi Nieto
(Granada, 1884-Tetu.n, Marruecos, 1955)
Alcazarquivir, 1940
Papel litografiado, 22 x 15 cm
Colección Carlos Velasco
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Mentre, a Espanya, el moro, una altra categoria, és sotmés a 
un exorcisme que busca la seua neutralització com l’essencial 
component de la identitat col·lectiva que innegablement és, fetitxitza 
el seu exotisme i explota el capital simbòlic de la seua diferència 
com a atractiu turístic, tal com es comprova en els cartells turístics 
produïts, primerament, pel Patronat Nacional de Turisme i, després, 
per la Direcció General de Turisme. Aquestes estratègies de 
neutralització es produeixen també en les festes de Moros i Cristians, 
que en col·locar un altre idealitzat en un passat de fantasia però en 
el qual sempre és derrotat, es converteix en un mer objecte estètic 
en compte d’un subjecte polític i històric.

Aquesta idealització es produeix també en la pintura dels andalusos 
Gabriel Morcillo i José Cruz Herrera en la qual Orient es mostra 
de nou com un imaginari espai del desig: un paradís perdut 
suposadament retrobat, siga en la quimèrica morbidesa del luxe 
cortesà, siga en la intensitat sensual d’una exòtica vida quotidiana 
que s’imagina encara autèntica.

Mariano Bertuchi, al qual se l’ha qualificat com a “pintor del 
Protectorat”, mostra una altra particularitat de l’orientalisme 
espanyol que consisteix a disfressar amb un halo de romanticisme 
les polítiques colonials, projectant al Marroc espanyol les fantasies 
del retrobament, a l’altra vora, amb els ecos d’una idealitzada edat 
d’or andalusí. Un fet que també s’aprecia en les fotografies de José 
Ortiz Echagüe i en la pintura del seu germà, Antonio, realitzades 
durant la seua estada al Rif al principi del segle XX, i que es mouen 
entre la documentació d’una forma de vida que ells mateixos estaven 
contribuint a destruir com a participants en els processos de 
colonització de Marroc i la seua mitificació.

Seguint estratègies similars, durant dues dècades, entre la Guerra 
Civil i la fi del protectorat a Marroc, el pintoresquisme de la Guàrdia 
Mora va escortar Franco amb l’eco del terror.

L’ORIENTALISME ESPANYOL, DE NOU

↓
Ulpiano Fernández-Checa y Sanz
(Colmenar de Oreja, 1860-Daix, Francia, 1916)
Andalucía en tiempos de los moros, ca. 1900
Litografía sobre papel entelado, 150 x 300 cm
Museo Ulpiano Checa. Colección permanente.
Colmenar de Oreja (Madrid)
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ACTIVITATS

Divendres, 6 de març | 19:00 h
Conversa entre Rogelio López Cuenca i Sergio Rubira, 
comissaris de l’exposició.

Auditori Carmen Alborch

Diumenge, 8 de març | 11:00 h
Visita guiada per l’exposició “Orientalismes” a càrrec 
de Luminaria.

Dijous, 12 de març | 19:30 h
POSAR EL COS. Performance “Loie Fuller: Research” 
de Ola Maciejewska.

Vestíbul principal 

 
 

Galeria 1

Dimecres, 11 de març | Por confirmar
Pràctica/taller a càrrec de la performer 
i ballarina Ola Maciejewska.

 

Activitats gratuïtes fins que es complete l’aforament

29 i 30 de maig
Jornades sobre “Orientalismes”. 
per a més informació ivam.es

Dissabte, 7 de març | 18:00 h
Recorregut per l’exposició “Orientalismes” a 
càrrec de Rogelio López Cuenca i Sergio Rubira, 
comissaris de l’exposició.
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CATÀLEG

L’exposició disposa d’un catàleg realitzat amb els textos de sis autors 
especialistes en la matèria que són: Gema Martín, Santiago Alba, Ali 
Behdad, Joseph Allen Boone, Sergio Rubira i Rogelio López Cuenca. 
En aquest s’analitza l’imaginari orientalista i es posa en qüestió les 
finalitats per a les quals va servir, a més d’oferir noves perspectives 
sobre els missatges implícits o explícits de les peces dels artistes.

El catàleg està disponible a la botiga en línia del museu: 
tienda.ivam.es/
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BIOGRAFIA DELS COMISSARIS

Rogelio López Cuenca (Nerja, Málaga, 1959) és un artista que ha treballat 
sobre aquest imaginari orientalista des d’un punt de vista crític. Un dels 
seus projectes més destacats en aquest sentit és “El Paraíso es de los 
extraños”, en el qual va voler evidenciar la manera en la qual Occident ha 
construït les seues imatges d’Orient. Un dels temes favorits de la pintura 
orientalista sobre el qual López Cuenca ha investigat sistemàticament 
és l’harem. En paraules seues: “Convertit en objecte fetitxe, l’obsessió 
per alçar el vel […] no pot deixar d’interpretar-se sinó com a fantasia 
de realització d’un desig de control visual sobre el cos femení i com a 
metàfora de la violació del tabú que impedeix l’entrada en un territori 
prohibit –en àrab haram”. Els harems orientals eren un territori prohibit, 
cap occidental s’hi podia introduir. Aquests llocs exòtics poblats de 
sensuals odalisques de la pintura huitcentista, que repetien una vegada 
i altra els mateixos estereotips, són construccions que responen a la 
sexualitat reprimida dels europeus i a la seua aspiració de dominació 
sobre Orient. Harems imaginats que “no parlen per tant de l’altre, sinó 
de nosaltres”, com el mateix López Cuenca reconeix. Recentment el 
Museu Reina Sofía li ha dedicat una retrospectiva important..

Sergio Rubira Rubira és subdirector general de Col·lecció i Exposicions de 
l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), València. És professor d’Història 
de l’Art a la UCM i ha sigut secretari acadèmic del Màster en Història 
de l’Art Contemporani i Cultura Visual, UAM, UCM i Museu Reina Sofía. 
Ha dirigit el programa de formació “Madrid45” de la Comunitat de 
Madrid entre 2015 i 2017. Ha sigut director de la revista internacional de 
fotografia EXIT i crític d’art d’El Cultural d’El Mundo. Ha sigut codirector 
de les Jornades d’Estudi de la Imatge de la Comunitat de Madrid (2005- 
2009); de les Jornades Art Espanyol Contemporani, realitzades entre 
la Fundació Helga de Alvear, La Casa Encendida i el MAC Gas Natural 
Unión Fenosa (2012-13), i el curs “Comissariant el present”, La Casa 
Encendida (2013-2016). Ha dirigit el Departament d’Investigació, Dades, 
Documentació, Qüestionament i Causalitat (D.I.D.D.C.C.) del CA2M (2016). 
Ha format part de l’oficina curatorial RMS La Asociación, amb la qual 
ha desenvolupat projectes com “Impossible Show” (Temporary Gallery, 
Colònia, 2013-14); “Contextos en desús” (Centre d’Art La Panera, Lleida, 
2012); “Sud le dandysme aujourd’hui” (CGAC, Santiago de Compostel·la, 
2010). Entre els seus comissariats fora d’RMS La Asociación s’inclouen: 
“La idea en un signo” (Centre d’Art d’Alcobendas, 2017); Col·lección XIII: 
“Hacia un nuevo museo de arte contemporáneo” (CA2M, Móstoles, 2016); 
“Genealogías del punk, punk, post punk y contra punk” (CA2M, Móstoles, 
2015); “Situacions” (Art Cologne, Biennal de Venècia, i Centre d’Art La 
Panera,2015); “imaginar_historiar”, amb Mónica Portillo (CA2M, Móstoles, 
2009); i “La mirada a estratos”, amb Estrella de Diego (Museu de Zamora, 
2003). Ha escrit en nombroses publicacions d’institucions com l’OK 
Centrum, Linz; MUDAM, Luxemburg; Centre Pompidou-Metz, la Biennal de 
Venècia, el Kunsthall Grunland de Porsgrunn de Noruega, el PS1- MoMA de 
Nova York, Tranzit a Praga, el FRAC Bourgogne i el Musée de Beaux Arts de 
Dijon, entre altres.
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963 176 600
Guillem de Castro, 118 

46003 Valencia

Horari:
Dimarts a diumenge de 10:00 a 19:00 hores 

Divendres de 10:00 a 21:00 hores
Dilluns tancat


