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ElMacbaalçael teló
El museu analitza com la teatralitat s’ha incorporat a les avantguardes artístiques
del segle XX com el dadaisme, l’accionisme, el minimalisme o l’art conceptual

Montse Frisach
BARCELONA

Una performance, un hap-
pening o una acció són dis-
ciplines incloses dins de
l’àmbit de les arts visuals
però, on són les fronteres
que les separen de les arts
escèniques? Costen de tro-
bar. I és que un artista en
un espai escenificant algu-
na cosa és també un acte
profundament teatral.

Moviments de l’avant-
guarda històrica com el da-
daisme van néixer sobre els
escenaris de cafès i music-
halls. En el segle XX, sobre-
tot en la seva segona mei-
tat, el cos de l’artista esdevé
part fonamental de l’obra
d’art i subjecte actiu i acto-
ral de la peça.

Aquesta indiscutible re-
lació entre teatralitat i art
al llarg del segle XX és el
que analitza l’exposició Un
teatre sense teatre, que avui
s’inaugura al Museu d’Art
Contemporani de Barcelo-
na (Macba). Es tracta d’una
extensa exposició de tesi
que, a través de més de 600
peces, posa al descobert els
profunds lligams entre tea-
tre i arts visuals. La mostra
va molt més enllà de la sim-
ple il·lustració de com els
artistes han col·laborat en
el teatre o els dramaturgs
en l’art i explica “com la
noció de teatralitat ha can-
viat la nostra percepció de
la pràctica artística”, diu el
director del Macba, Manuel
Borja-Villel.

A finals dels anys 60 el

crític nord-americà Micha-
el Fried, partidari que les
arts fossin més “pures”, va
denunciar que l’art mini-
malista i conceptual hagués
esborrat de manera tan na-
tural els límits entre l’obra i
l’espectador. El comissari
de l’exposició, Bernard Blis-
tène, explica que aquest
text de Fried “ens va donar
la clau per recontextualit-
zar tot el que tenia a veure
amb la modernitat”.

L’exposició, que inclou
pintures, escultures, ins-
tal·lacions, dibuixos, foto-
grafies, vídeos i documen-
tació, té un impressionant
llistat de creadors de pri-
mer ordre que van des d’Ar-
taud a Beuys, passant per
García Lorca, Gilbert &
Georges, Oskar Schlem-

mer, Kurt Schwitters,
Bruce Nauman, Christian
Boltanski , Juan Muñoz o
Donald Judd. Són artistes
molt diferents que dialo-
guen els uns amb els altres
sota el paraigua comú de la
teatralitat.

La mostra té dues parts
ben diferenciades. A la pri-
mera planta, més històrica
i documental, s’analitzen,
entre d’altres, les aportaci-
ons d’Antonin Artaud, que
va destruir els límits entre
l’escenari, els actors i el pú-
blic “creant una nova rela-
ció entre el cos de l’actor i
l’espectador”. Artaud va
ser redescobert a principis
dels 60 pels artistes pioners
del happening, com Allan
Kaprow o el grup Fluxus,
que es nodreix de les arts

escèniques i de la música.
Un altre revolucionari del
teatre, el polonès Tadeusz
Kantor, inventor del teatre
laboratori, està present a la
mostra amb alguns dels
seus treballs, com una mà-
quina d’objectes “que obli-
gava l’actor a un esforç
energètic molt fort”.

La segona planta de la
mostra, molt menys densa,
estudia, entre d’altres
temes, la intensa teatralitat
en les escultures minima-
listes de Carl André o Do-
nald Judd, que acaben es-
devenint escenografies per
on passeja l’espectador. ■
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Un teatre sense teatre,
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1. Jaïna i Raman Schlemmer, filla i néta d’Oskar Schlemmer, davant una escenografia del pintor. 2. Escultura de Marcel Broodthaers 3. Juan Muñoz s’acosta a l’escenografia ■ MIQUEL ANGLARILL
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Les joies
La gallina de
Ramón Gómez de
la Serna
Encara que no es tracta d’una
exposició ni escenogràfica ni
espectacular, Un teatre sense
teatre ofereix moments inè-

dits i brillants. Veure i escoltar
Ramón Gómez de la Serna en
una vella pel·lícula, en ple dis-
curs surrealista i imitant una
gallina, té gràcia. Els dibuixos
de l’autor de les Greguerías
també són tota una novetat.
També fa escapar un somriure
veure el tàndem artístic Gil-

bert & Georges desafinant
d’allò més mentre canten can-
çons populars angleses.

Tot un descobriment ha
estat la reconstrucció d’una
instal·lació d’Isidoro Valcárcel
Medina, presentada a Sevilla
el 1968. Es tracta d’una casa
amb forma de llibre, que cons-

ta de dues estances, una de
fosca i una altra de lluminosa,
en què el visitant pot llegir un
petit llibre sense lletres.

Una bona part del treball
teatral del polifacètic pintor
de la Bauhaus Oskar Schlem-
mer, conservat per la seva fa-
mília, es pot veure a la mostra,

on destaca especialment una
escenografia mecànica feta
amb cèrcols.

La visita a la mostra reque-
reix un recorregut minuciós.
Per això, el Macba permetrà
que el visitant pugui entrar-hi
les vegades que ho desitgi pa-
gant un sol cop.


