
El grup de treball d’art i accessibilitat s’ha de-
senvolupat al museu en onze sessions entre els 
mesos d’octubre del 2018 i maig del 2019. Hi han 
participat persones amb diferents graus de dis-
capacitat visual i d’altres amb visió normal. El 
taller no es va plantejar com un lloc per analitzar 
i qüestionar l’accessibilitat d’aquestes persones 
en relació amb les obres que exposa el museu, 
sinó com un espai de reflexió sobre l’hegemonia 
de la visió en l’art i com aquesta ha deixat de ban-
da altres sentits i altres maneres de percebre l’art 
i la realitat. Partíem del fet que ja hi ha algunes 
obres que qüestionen la visió com a sentit privi-
legiat en les arts visuals i el paper de la imatge en 
el món contemporani.

Res a veure, o res per veure: ¿és possible 
que un espai on no s’exposa res contingui una 
obra d’art? Vam demostrar que sí a partir d’un 
recorregut per diverses propostes d’artistes 
que, per raons diferents, han considerat obra 
el fet de deixar buit l’espai expositiu. Ho po-
dríem ampliar a altres propostes que han con-
sistit a deixar un full en blanc o un pedestal 
sense res a sobre. A partir de l’art conceptual 
dels anys seixanta i setanta del segle passat, 
molts artistes consideren que n’hi ha prou a 
explicitar les idees de les obres i que no cal ma-
terialitzar-les. Proposen la desmaterialització 
de l’obra i limitar-la a l’enunciat. Molt sovint 
els treballs anomenats «conceptuals» tenen el 
text com a únic element formal. I un text no 
cal veure’l; només s’ha de llegir. 

Res a veure, molt a dir. A partir d’aquestes pre-
misses es va fer el taller Res a veure, que combina 
sessions teòriques amb d’altres de més pràcti-
ques que també incorporaven alguna experièn-
cia, com la visita a l’exposició de la Col·lecció del 
museu Sota la superfície (2017), la visita al meu 
estudi, la visita a l’exposició de Jaume Plensa, la 
participació en una de les sessions de l’artista 
Antoni Abad, que ens va explicar els seus pro-
jectes amb diversos col·lectius (entre d’altres, 
el d’invidents) i també la seva intervenció en el 
pavelló català de la Biennal de Venècia del 2017. 
I finalment la visita a l’interior del museu men-
tre es feia un canvi d’exposició, quan a les sales 
no hi ha obres sinó objectes que preparen l’espai 
per a l’exposició següent. 

Hem conversat amb els participants so-
bre la radicalitat de visitar espais expositius on 
no hi ha res a veure, només una idea. No sem-
pre ha estat fàcil acceptar que una obra d’art 
no té per què tenir una presència física, una 
materialitat. I les diverses perspectives han 
enriquit el debat i la reflexió d’un taller que 
el que pretenia era, per damunt de tot, situar 
en un mateix pla perceptiu aquells que poden 
gaudir de la visió amb normalitat i aquells que, 
pel que sigui, no poden fer-ho.
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