
HISTÒRIES DE L’ART DES DE BARCELONA

DOSSIERS PER A ACTIVACIÓ DE LA SÈRIE AMB GRUPS



Partint d’aquesta idea, en el projecte que presen-
tem aquí ens hem preguntat quantes històries 
de l’art cohabiten dins de la història de l’art amb 
l’objectiu de fer-les visibles. El programa consta 
de vídeos en obert i compta amb la col·laboració 
de diversos artistes, teòrics i activistes que oferei-
xen la seva lectura d’un episodi concret de la his-
tòria de l’art.
El programa es planteja com un recurs educatiu 
per treballar a l’institut que es pugui enfocar d’una 
manera transversal en múltiples assignatures, i 
que permeti aprofundir en molts temes que habi-
tualment s’han mantingut fora del discurs oficial. 
Aquest dossier presenta alguns d’aquests temes, 
així com propostes per treballar-los a l’aula. Unes 
propostes que són tan sols una entre moltes apro-
ximacions a cada capítol de la sèrie i que es poden 
plantejar des d’assignatures com ara Tutoria, Edu-
cació Visual i Plàstica, Ciències Socials, Geografia 
i Història o Cultura i Valors Ètics.
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INTRODUCCIÓ
 

El 1983, Marta Traba, crítica argentina exiliada a 
Colòmbia, es va embarcar en el projecte d’enregis-
trar per a la televisió colombiana una sèrie de vint 
episodis de trenta minuts amb el títol de La his-
toria del arte moderno contada desde Bogotá, que 
en l’actualitat es pot trobar a internet. Aquesta 
història de l’art de Traba estava situada i pensa-
da per arribar a grans audiències. Històries de l’art 
des de Barcelona, a més de retre homenatge a la 
proposta de Traba, comparteix amb el projecte de 
la historiadora argentina la intenció de difondre 
uns altres relats de la història de l’art i situar-los 
en una geografia concreta. En el nostre cas és la 
Barcelona del darrer segle, amb l’objectiu d’obrir 
a l’aula uns espais des dels quals plantejar fissu-
res en el discurs hegemònic de l’art. L’educació és 
l’acte de pensar, d’interrogar i interrogar-se, d’ac-
tivar, de crear i de sentir, i la nostra intenció és 
aproximar-nos a les possibilitats de la pedagogia 
com a pràctica política i d’alliberament.

Al llarg d’aquests dossiers fem servir llenguatge inclusiu com a 
exemples d’incorporacions no-normatives i d’un llenguatge que no 
estigui marcat pel binarisme de gènere. El llenguatge produeix i 
construeix realitat. Ens entenem i comprenem el nostre món a tra-
vés del llenguatge que utilitzem, i per això us animem a imaginar 
totxs plegadxs, a classe, altres llenguatges possibles que transfor-
min el món i que ens incloguin a totes.
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PASSAR A L’ACCIÓ

Per Loli Acebal i Antonio Gagliano
 

En aquest capítol tractem l’art d’acció que es va 
desenvolupar als anys noranta a diversos punts 
de l’Estat espanyol. Un art que es volia manifestar 
fora de l’art i que s’apropava a la vida cada cop 
més.

Què és això de l’art d’acció?

Podríem començar dient que l’art d’acció fuig de 
qualsevol intent de definició categòrica o tanca-
da. És un tipus de pràctica en què l’objecte artístic 
–sigui una pintura, un dibuix o una escultura–, 
tal com el coneixem tradicionalment, desapareix. 
En el seu lloc sorgeixen tota una sèrie d’esdeveni-
ments efímers que es converteixen en l’obra ma-
teixa. L’artista proposa una acció real que s’activa, 
en directe, tant amb la seva participació com amb 
la del públic. Es tracta, per tant, d’una experièn-
cia artística compartida que connecta amb l’aquí i 
l’ara. «Qualsevol acció conscient i responsable pot 
ser art», ens deia l’artista Isidoro Valcárcel Medina.

Convé especificar que no es tracta de representa-
cions teatrals sinó de vivències. Acció ve de fer, 
no d’actuar. Si en una acció algú es talla la pell, 
se la talla de veritat, no recorre als efectes de ma-
quillatge per simular-ho. Són vivències obertes a 
la improvisació en les quals el temps, l’espai i el 
cos adquireixen un rol primordial. Es donen una 
vegada i després desapareixen. Llavors, com les 
podrem arribar a conèixer, els que no hi vam ser? 
Doncs a través de documents fotogràfics o video-
gràfics, o dels testimonis d’aquellxs que sí que les 
van viure.

Antecedents

Trobem les primeres mostres d’art d’acció a la dè-
cada de 1960, tot i que, si ens remuntem als anys 
deu, vint i trenta, en el context de les primeres 
avantguardes artístiques europees, ja hi veurem 

alguns antecedents. Pensem, per exemple, en els 
experiments escènics del  futurisme, en les vetlla-
des dadaistes del Cabaret Voltaire o en les impro-
visacions i els automatismes surrealistes. En tots 
aquests casos, l’acció, la provocació, l’atzar, el joc 
i una marcada tendència a l’absurd tenen un pes 
específic que moltes pràctiques artístiques havien 
de recuperar en dècades posteriors.

Els seixanta són uns anys de revoltes socials i po-
lítiques a diversos llocs del món. Prenen força els 
moviments que promouen noves maneres de viure 
i d’oposar-se al poder. L’any 1968, en concret, és 
fonamental per a aquestes protestes globals, des 
de la revolta obrera i estudiantil del Maig francès 
fins als moviments a Mèxic o al Japó. És una època 
clau que il·lustra l’entrada en crisi d’institucions 
clàssiques com ara la família tradicional i l’escola, 
i de conceptes com el de treball.

Naturalment, l’art no en queda al marge. Els límits 
de les disciplines artístiques també es comencen a 
desbordar, i adquireix força l’art conceptual –que 
valora la idea per damunt de la forma–, així com 
els happenings, accions o performances.

En el panorama internacional proliferen propos-
tes com ara les peces musicals «silencioses» de 
John Cage, les cerimònies corporals i riques en 
escatologia de l’accionisme vienès, el tancament 
voluntari de Joseph Beuys amb un coiot i els salts 
al buit d’Ives Klein. El grup Fluxus, amb les seves 
combinacions de música, poesia, dansa i teatre, 
també és un referent ineludible.

A l’Estat espanyol sorgeixen col·lectius pioners 
com ara ZAJ i Grup de Treball, i personalitats com 
ara Esther Ferrer, Isidoro Valcárcel Medina, Juan 
Hidalgo, Concha Jerez, Nacho Criado, Jordi Benito, 
Carles Santos, Àngels Ribé, Fina Miralles i Carles 
Hac Mor, entre d’altres. Totxs ellxs practiquen un 
art que aconsegueix burlar els codis de la dictadu-
ra a partir d’un conceptualisme crític però alhora 
molt críptic i difícil d’entendre per als censors.

A Espanya, els anys vuitanta són uns anys de tran-
sició. En l’esfera política, el pactisme, els governs 
de majories absolutes, el consens i el silenciament 

https://www.culturagenial.com/es/futurismo/
https://www.culturagenial.com/es/dadaismo/
https://www.culturagenial.com/es/surrealismo/
https://www.youtube.com/watch?v=m9hZQtfSoxk
https://historia-arte.com/obras/me-gusta-america-y-a-america-le-gusto-yo
https://masdearte.com/especiales/cuando-yves-klein-salto-al-vacio/
https://masdearte.com/especiales/happenings-acciones-y-fluxus-azar-en-juego/
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/zaj
https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/grup-treball
https://estherferrer.fr/es/
https://elpais.com/cultura/2020/01/08/actualidad/1578503579_831376.html
http://www.juanhidalgo.com/index2.html
http://www.juanhidalgo.com/index2.html
http://conchajerez.net/
https://www.youtube.com/watch?v=CafFhbRxG-U
https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/benito-jordi
https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-carles-santos-1995/2785056/
https://www.angelsribe.com/
https://www.finamiralles.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_Hac_Mor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_Hac_Mor
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/passar-laccio-dantonio-gagliano-i-loli-acebal
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de la dissidència s’utilitzen com a estratègies per 
recompondre el país després de quaranta anys de 
dictadura. I el món de l’art segueix els ritmes d’un 
mercat cada cop més globalitzat que acaba impo-
sant formats espectaculars, com ara la pintura, la 
fotografia i l’escultura –tots ells, capaços de mou-
re grans quantitats de diners–, mentre s’arraco-
nen aquestes altres propostes performàtiques que 
acabem d’esmentar.

Però aquest clima de consens s’esquerda ben aviat 
i, des de mitjans dels vuitanta, comencen a aparèi-
xer col·lectius antagonistes que planten cara a les 
polítiques neoliberals. Moviments estudiantils, 
veïnals, sindicals, anticapitalistes, antiracistes, 
feministes, sexodissidents i de lluita contra la 
sida arriben carregats amb un nou ímpetu polític.

Amb ells, molts artistes joves recuperen aquell es-
perit conceptual de l’art dels seixanta i els setan-
ta i es llancen a crear accions senzilles, amb pocs 
mitjans, en què el cos, els processos de treball com-
partit, les xarxes afectives i la fusió de l’art amb la 
vida tornen a tenir protagonisme. En la dècada de 
1990 es comença a forjar a diferents punts de l’Es-
tat espanyol una xarxa interconnectada d’artistes 
que desenvolupen les seves propostes al marge 
dels circuits oficials. Uns circuits, d’altra banda, 
força escassos, ja que la rèmora del franquisme –
que precisament no va apostar per l’art modern ni 
per la fortalesa de les seves institucions– encara 
passava factura. Així doncs, si aquestxs joves i no 
tan joves artistes dels noranta volien fer l’art que 
els donés la gana, no podien esperar la invitació 
de les institucions. Havien de crear els seus propis 
canals de producció, exhibició i distribució. I això 
van fer. Aquesta xarxa intergeneracional incloïa 
col·lectius d’artistes gestorxs, espais autogestio-
nats, publicacions autoeditades i una gran quanti-
tat de festivals. I tothom feia de tot en tot moment.

Algunes pistes per entendre l’art 
d’acció dels noranta 

Es recupera l’esperit conceptual i revulsiu de l’art 
dels seixanta i els setanta.

Es crea una xarxa intergeneracional, interdisci-
plinària i autogestionada, ordida a base d’afectes i 
de pràctiques col·laboratives.

S’aposta per les accions senzilles, fetes amb pocs 
mitjans, en què el cos, el temps compartit i la sim-
ple presència cobren protagonisme.

Perfomance, música experimental, polipoesia, 
arts parateatrals, autoedició, videocreació, dansa 
i fotografia avancen de bracet.

L’atzar, el caràcter lúdic i efímer i la ironia són 
uns trets comuns en moltes d’aquestes peces.

El públic adquireix un paper primordial com a ac-
tivador de l’obra.

Es concep la pràctica artística com a espai de refle-
xió crítica i de compromís polític implícit; s’apos-
ta per noves maneres de fer i de cooperar alienes 
als ritmes del mercat i a les lògiques neoliberals.

Alguns artistes i col·lectius

Accidents Polipoètics, Óscar Abril Ascaso, Lluís 
Alabern, Marcel·lí Antúnez, Miquel Baixas, Jordi 
Benito, Miguel Benlloch, Pedro Bericat, Denys Bla-
cker, Joan Brossa, C-72R, Cabello/Carceller, Joan 
Casellas, Jordi Cerdà, Circo Interior Bruto, Enric 
Casasses, Nieves Correa, Nacho Criado, Eduard Es-
coffet, Pepe Espaliú, Bartolomé Ferrando, Esther 
Ferrer, Rosa Grau, Carles Hac Mor i Ester Xargay, 
Juan Hidalgo, Rafael Lamata, Los Rinos, Artur 
Lleó, Macromassa, Merz Mail, Xavier Manubens, 
Daniela Musicco, Pere Noguera, Antonio Ortega, 
Lucía Peiró, Pere Lluís Pla Boixó, Tere Recarens, 
Àngels Ribé, Xavier Sabater, Carles Santos i Maria-
elena Roqué, Mariano Sanz-Noguera, José Antonio 
Sarmiento, Superelvis, Tres, Isidoro Valcárcel Me-
dina, Jaime Vallaure, Veivi Gisus Urkestra, Albert 
Vidal, Fefa Vila, Borja Zabala i Zush, entre altres.
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ESTRATÈGIES PER TREBALLAR 
EL CAPÍTOL A L’AULA

1. Un art que es pensa (i es paro-
dia) a si mateix

Allò que hem dit al començament: l’art d’acció no 
s’entén amb les definicions tancades. Malgrat tot 
(o justament per això), és un art que s’ha dedicat 
molt a pensar-se a si mateix, i sovint ho ha fet re-
corrent a la ironia. El 1994, Jaime Vallaure, Rafael 
Lamata i Daniela Musicco van presentar ABC de la 
performance, una acció que després es va convertir 
en un vídeo. Hi exposen un catàleg lúcid i satíric, 
a tall d’abecedari, de les situacions que una ve-
gada i una altra es repeteixen a les perfomances, 
tot i que es tracti d’un art suposadament lliure i 
inclassificable.
Fent servir eines com ara la mirada satírica o l’in-
ventari, proposem que el teu alumnat imagini 
el seu propi abecedari d’accions per tal de retre 
compte de la realitat quotidiana que viuen a l’ins-
titut. La idea és potenciar la capacitat reflexiva i 
paròdica dexxlxs estudiants i treure a la llum to-
tes aquelles petites accions rutinàries que, pel fet 
d’estar tan interioritzades, s’han tornat invisibles 
dins de l’espai educatiu.

2. Música d’acció: el món com a 
simfonia

La música d’acció i la música experimental van 
tenir un paper clau en l’escena artística dels no-
ranta. Óscar Abril Ascaso, amb la seva sèrie LTM 
(Low-Tech Music), ens ofereix un catàleg de possi-
bilitats sonores a l’abast de qualsevol. Tothom pot 
fer música d’acció. No es necessita una formació 
acadèmica prèvia, perquè del que es tracta és d’en-
tendre que la realitat quotidiana que ens envolta 
està farcida de música. «Qualsevol gest humà 
–seure a una cadira, caminar, riure, fer un forat a 
terra– és música en si mateix», ens diu Óscar Abril 

Ascaso. Si extraiem aquests sons dels seu entorn 
i de les seves connotacions habituals, els oferim 
una nova existència sonora-musical. Algunes de 
les seves partitures LTM són:

Low-Tech Music núm. 2 (cinc finestres)
Obrir i tancar reiteradament diverses finestres i 
finestrons prestant atenció als diversos sons pro-
duïts.

Low-Tech Music núm. 13 (peça per a telèfon)
1. Buscar un telèfon amb unes tecles que produei-
xin sons en prémer-les.
2. Marcar en aquell telèfon, un rere l’altre, tots els 
números de la pròpia agenda de telèfons prestant 
atenció al so produït.

Low-Tech Music núm. 17 (peça per a projector de 
diapositives)
Fer passar un carro de projector de diapositives 
buit prestant atenció al so produït.

Proposem treballar amb el teu alumnat obser-
vant els «paisatges sonors» de l’institut mateix i 
prestant atenció a aquells sons que els envolten 
en la seva vida quotidiana i amb els quals puguin 
arribar a compondre peces sonores. Pissarres, es-
toigs, pilotes, sabates al paviment, xerrades als 
passadissos… Es tracta de compondre, per grups, 
«simfonies» experimentals. Aquestes es podran 
escenificar en directe davant d’un públic (a la ma-
nera de les LTM) o bé ser enregistrades i editades 
prèviament per després presentar el resultat en el 
format que considerin.
Tot això es pot complementar amb un debat so-
bre el possible potencial desacadèmic de la mú-
sica d’acció, així com sobre les particularitats de 
la música experimental i les sensacions que els 
generen.

https://jaimevallaure.com/Page-Nav
http://www.ech.es/profesor/detalle/191/rafael-lamata/
http://www.ech.es/profesor/detalle/191/rafael-lamata/
https://jaimevallaure.com/ABC
https://jaimevallaure.com/ABC
https://www.youtube.com/watch?v=2j-YxANLego
http://www.sonoscop.net/sonoscop/soundscape/ascasos.html
http://www.sonoscop.net/sonoscop/soundscape/ascasos.html
https://www.youtube.com/watch?v=2j-YxANLego
https://www.youtube.com/watch?v=ahUJmP-WM8U
https://www.hamacaonline.net/titles/abc-de-la-performance/
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3. Festival de polipoesía i freestyle

Accidents Polipoètics és un grup de polipoesia 
format per Rafael Metlikovez i Xavier Theros que 
combina poesia, performance i humor. Per la Dia-
da de Sant Jordi (o per quan es consideri oportú) 
proposem abandonar les tradicionals redaccions 
de poemes, contes o assajos i organitzar, en el seu 
lloc, un festival de polipoesia. Anima el teu alum-
nat perquè presenti els seus poemes escènics sols, 
per parelles o en grup i treballar la posada en esce-
na del poema tan lliurement como vulguin. Poden 
ser poemes prèviament treballats o versos impro-
visats a escena, a la manera de les batalles frees-
tyle de rap, entenent que del freestyle rap n’aprofi-
tarem la frescor del format i el potencial creatiu de 
la improvisació, però sempre apostant per uns re-
lats respectuosos que ens serveixin com a eina de 
debat i reflexió. En un cas i en l’altre (polipoesia o 
freestyle), es tracta d’esmolar una mirada crítica 
i irreverent per disseccionar i poetitzar aquelles 
realitats que ocupen i preocupen el teu alumnat.

4. Cos per a tota la vida

El 1977 Joan Casellas, que llavors era estudiant de 
l’Escola Massana, va realitzar l’acció Enderroc, en 
què es va proposar enderrocar a mà una seu del 
Banco Comercial Transatlántico, situat al passeig 
de Gràcia de Barcelona. El 1997 va repetir l’acció i 
va proclamar amb optimisme que repetiria l’obra 
cada vint anys fins a completar l’enderroc de l’edi-
fici. Ho va tornar a intentar el 2017, el dia de les 
eleccions al Parlament de Catalunya, i en finalit-
zar l’acció va convidar el públic a la seva següent 
acció al mateix lloc, a les 19 h, el 20 de desembre 
de 2037.

Prenent com a punt de partida algunes de les 
qüestions que envolten aquesta acció –la idea de 
persistència o la possibilitat que una obra artísti-
ca es prolongui indefinidament en el temps, per 
exemple–, proposem que el teu alumnat s’inven-
ti unes accions simples que els agradaria repetir 
durant tota la seva vida, inclosa la seva vellesa. 
Es tracta de trobar unes accions simples, que no 
requereixin una destresa física especial i que po-
drien ser importants i tenir sentit fins i tot en un 
futur llunyà.

https://elpais.com/ccaa/2018/05/30/madrid/1527695411_519868.html
https://poesiayritmo.com/freestyle-rap/
https://poesiayritmo.com/freestyle-rap/
https://www.youtube.com/watch?v=RBLOs93IJbw
https://youtu.be/uRqrEhK-YQw?t=9066
https://www.youtube.com/watch?v=rOjgPXGKG7U&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=9Aq_kk3l8GU
https://www.youtube.com/watch?v=hFR6Ymn7Ho4&NR=1
https://www.youtube.com/watch?v=pl-CnRBi064&ab_channel=RedBullBatallaDeLosGallo
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ENLLAÇOS DE CONSULTA

Exposició Acció. Una història provisional dels 90. MACBA (10 de juliol de 2020 - 7 de febrer 
de 2021).

«Performances, documentos y cintas de vídeo», Luisa Espino, en El Cultural, 7 de juliol de 
2020.

Curs Utópicos 90. Entre el giro social del arte y la dimensión estética del activismo. 
MACBA (setembre-octubre de 2020).

Podcasts de RRS (Radio del Museo Reina Sofía): Realidades colectivas en el arte español de 
los años 80.

«Tú y ese otro asunto: cómo reinventamos la acción de los 90», Joan Casellas, en Hetero-
génesis. 

Los Torreznos (Jaime Vallaure y Rafael Lamata) en Metrópolis, La 2, abril de 2014.

Cicle Luces, cámara, acción (...) ¡corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras. MNCARS 
(octubre-novembre de 1997). 

Programa La acción. MNCARS (octubre-novembre 1994). 

http://www.macba.cat/media/Histories-art-Barcelona/14-el-cultural-performances-documentos-cintas-video.pdf
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/utopicos-90-entre-giro-social-arte-dimension-estetica
http://www.heterogenesis.com/Heterogenesis-5/H-43/Cas/asunto.htm#joan
https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-torreznos/2533447/
https://www.museoreinasofia.es/actividades/luces-camara-accion-corten-videoaccion-cuerpo-sus-fronteras
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/actividades/programas/1994008-fol_es-001.pdf
https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/accion
https://radio.museoreinasofia.es/realidades-colectivas-arte-espanol-anos-80


editor i productor a Son[i]a de Radio Web MACBA. 
Des de 2020 forma part de l’àrea d’investigació i 
transferència de coneixements d’Hangar.

DIEGO DEL POZO BARRIUSO

Artista i professor de la Facultat de Belles Arts de 
la Universitat de Salamanca. El seu treball està 
motivat per les polítiques de les emocions, les eco-
nomies afectives i per com es produeixen social-
ment i culturalment els afectes. És membre dels 
col·lectius artístics Subtramas, C.A.S.I.T.A. i Decli-
nación Magnética. Va rebre la beca Leonardo BBVA 
2019 d’Arts Plàstiques i Art Digital. Ha fet nombro-
ses exposicions, tant individuals com col·lectives, 
i programes de vídeo en diverses galeries i centre 
d’art contemporani com ara la XIII Biennal de 
l’Havana (2019), II BIENALSUR (2019), Atlas de las 
ruinas de Europa a CentroCentro Cibeles de Madrid 
(2016-2017), Anarchivo Sida a Tabakalera (Sant Se-
bastià, 2016), X Biennal Centreamericana (2016), 
Un saber realmente útil al Museo Reina Sofía (Ma-
drid, 2014-2015), Colonia apócrifa al MUSAC (Lleó, 
2014-2015) o Hasta que los leones no tengan histo-
riadores… a Matadero Madrid (2014-2015). També 
ha participat en exposicions i programes a La Casa 
Encendida de Madrid, CAB de Burgos, DA2 de Sala-
manca, Centro Cultural Montehermoso de Vitòria, 
Nikolaj Kunsthal de Copenhaguen, Haus der Kul-
turen der Welt de Berlín i, a París, Jeu de Paume, 
Théâtre Chatelet, Centre Pompidou i el Palais de 
Tokyo, entre d’altres.

Les seves obres d’art es troben en col·leccions com 
les de Comunidad de Madrid - CA2M de Móstoles, 
MUSAC de Lleó, CDAN d’Osca, DA2, Fundación 
Martínez Guerricabeitia, Diputación de Huesca, 
Fundación Díaz Caneja, Junta de Castilla y León, 
Diputación de Valladolid i Caja Burgos.
Archivo de Creadores
Hamacaonline
Ganarse la Vida
Anagrama
Declinacion Magnetica
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BIOGRAFIES

LOLI ACEBAL

Nascuda a Rosario el 1973. Historiadora de l’art, 
guionista, documentalista i algunes coses més. 
Col·labora des de 1998 amb el MACBA, on ha dut 
a terme treballs de coordinació editorial i creació 
de continguts, així com d’entrevistadora i pro-
ductora de Ràdio Web MACBA (RWM). Ha escrit 
una novel·la històrica de fulletó en línia (Reis de 
sorra) per a l’Agència Catalana de Patrimoni Cul-
tural i diverses crítiques d’art, cinema i teatre per 
al Diari de Tarragona. Ha comissariat una expo-
sició digital sobre pintura impressionista (Living 
at the speed of light. Impressionist instants towards 
abstraction), organitzada per Second Canvas, a la 
Riad Denise Masson de Marràqueix, i darrerament 
està entretinguda creant podcasts, com ara Eudald 
de Juana i la transgressió de la forma per al Museu 
de l’Empordà i Compartir. Descobrir. Habitar per a 
l’aplicació del MACBA.

ANTONIO GAGLIANO

Artista visual, nascut a Córdoba (Argentina) el 
1982. Llicenciat en Belles Arts per la Universitat 
Nacional de Córdoba, va obtenir un màster en Te-
oria Crítica i Estudis Museístics pel PEI (MACBA). 
Els seus projectes entrellacen les pràctiques artís-
tiques i la investigació, recorrent al dibuix i l’es-
criptura per explorar les moltes maneres en què el 
coneixement emergeix, s’organitza i es dissemina. 
Ha participat en exposicions com ara Acció. Una 
història provisional dels 90 (MACBA, 2020), Eine 
Neue Zunge (WKS Querungen, Stuttgart, 2017), 
Manufactories of Caring Space-Time (Museum voor 
Schone Kunsten, Gant, 2017), Anarchivo Sida (Ta-
bakalera, Sant Sebastià, 2016) i Buno (Fundació 
Joan Miró, Barcelona, 2014), entre d’altres. Ha 
estat seleccionat en premis com ara arteBA-Petro-
bras, X edició (Buenos Aires, 2013) o Generación 
2018 (Madrid, 2017). Els seus dibuixos han apare-
gut en publicacions com ara Der Spiegel i La Van-
guardia i en assajos com ara Pornotopia. An Essay 
on Playboy’s Architecture and Biopolitics (Paul B. 
Preciado, MIT Press, 2014). Entre els seus llibres 
destaquen El espíritu del siglo xx (Album, 2014) i 
Estado de la técnica / Stand der Technik (Verlag für 
Handbücher, 2019). Col·labora regularment com a 

http://www.archivodecreadores.es/creadores/diego-del-pozo-2015
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=355
http://www.ganarselavida.net/
http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama
http://declinacionmagnetica.wordpress.com


Amb el suport de:


