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La Fundació Joan Miró presenta Art sonor?, una pregunta en forma 

d'exposició que revisa la qüestió de la sonoritat en l'art i es planteja la 

possibilitat d'aquesta categoria estètica. 

 

La mostra, patrocinada per la Fundación BBVA, s'articula com un 

recorregut que segueix la petjada de l'element sonor en les arts 

plàstiques del segle XX, sota el guiatge del comissari Arnau Horta, 

reconegut expert en la creació sonora contemporània. 

 

El projecte es desplega en cinc àmbits que aborden des de l'element 

sonor com a font d'inspiració per als artistes visuals fins a l'art sonor com 

a possible categoria estètica, passant per la partitura com a espai 

d'experimentació, el cos com a dispositiu d'escolta o el silenci com a 

element discursiu i conceptual. 

 

Art sonor? aplega setanta peces, entre pintures, gravats, dibuixos, 

escultures i instal·lacions, que il·lustren la contínua i rica conversa que 

històricament han mantingut les arts plàstiques amb el so. 

 

La selecció abasta un ampli arc temporal que va des de finals del segle 

XIX fins a l'actualitat amb obres de trenta-sis artistes d’arreu del món, 

com James Abbott McNeill Whistler, Marcel Duchamp, Sonia Delaunay, 

František Kupka, Joseph Beuys, John Cage, Laurie Anderson, John 

Baldessari, Tres o Joan Miró, entre d’altres. 

 

L'univers plasticosonor de Rolf Julius (1939-2011), mai fins ara 

desenvolupat en cap mostra a Espanya, té una presència destacada a Art 

sonor?, coincidint amb el vuitantè aniversari del naixement d'aquest 

artista alemany. 

 

Art sonor? manlleva el seu títol del text fundacional de Max Neuhaus 

(1939-2009), traduït per primera vegada al castellà i al català per a la 

publicació que acompanya la mostra i que inclou altres articles 

fonamentals sobre la qüestió, així com noves aportacions d’acadèmics 

reconeguts i el testimoniatge directe d'artistes i galeristes. 

 

Barcelona, 24 d'octubre de 2019. L'exposició Art sonor? aprofundeix en la 

pregunta que es plantejava fa gairebé vint anys el percussionista i pioner de la 

instal·lació sonora Max Neuhaus (1939-2009) en el seu article homònim: 

¿constitueixen una única categoria estètica totes les pràctiques artístiques en què hi ha 



implicat l'element sonor? ¿O el so és matèria i mitjà en una diversitat de manifestacions 

artístiques en diàleg? El comissari Arnau Horta, especialitzat en l'anàlisi del so i de 

l'escolta en les pràctiques artístiques contemporànies, investiga la presència de 

l'element sonor en les arts plàstiques del segle XX per contribuir a aquest debat sobre la 

qüestió de la sonoritat en l'art. 

 

Al llarg dels seus cinc àmbits, l'exposició, que rep el patrocini exclusiu de la Fundación 

BBVA, identifica els diferents tipus de manifestacions sonores en les arts visuals i 

proposa una cronologia de la sonorització de l'objecte artístic des de finals del segle XIX 

fins a l'actualitat. La mostra il·lustra com aquest procés de sonorització va tenir lloc de 

manera progressiva: primer implícitament, com una al·lusió metafòrica al so, i després 

explícitament, com una propagació efectiva d’aquest en l'obra. 

 

Entre finals del segle XIX i principis del XX, els fenòmens sonors es van convertir en una 

font d'inspiració constant i una eina àmpliament utilitzada per un extens grup d'artistes 

dedicats a la renovació de la pràctica artística. «Els ulls escolten», primera part de la 

mostra, examina especialment el paper de la música com a factor determinant en la 

transició de la figuració a l'abstracció. Els títols de la gran majoria de les obres incloses 

en aquesta secció fan referència a la música, als seus codis i a la seva terminologia. És 

el cas de Nocturne: Blue and Silver – Chelsea (1871), de James Abbott McNeill 

Whistler; el díptic Prelude and Fugue (1908), de Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; els 

Rythmes colorés (1913), de Léopold Survage; el Bock syncopé (Rythme heurté) 

(1928-1930), de František Kupka, o Musique du crépuscule I i V (1965/1966), de 

Joan Miró, de la col·lecció de la Fundació. La vibrant pintura de Sonia Delaunay 

Chanteurs de flamenco (Grand flamenco) (1915-1916), inclosa també en aquesta 

secció, exemplifica com es poden veure els sons i, per contra, com els colors també 

s'escolten. 

 

El diàleg continu entre l’àmbit sonor i el visual va propiciar, al seu torn, que des de 

mitjan segle XX molts compositors s'inspiressin en les arts visuals per desfer-se de la 

rigidesa de la notació i les metodologies tradicionals de la composició. La segona part 

de la mostra, titulada «Música sobre paper», examina com la partitura va esdevenir un 

espai obert a l'experimentació i la performativitat per a artistes vinculats directament o 

indirecta al col·lectiu Fluxus, com Earle Brown, Cathy Berberian, Dick Higgins, Channa 

Horwitz, Pablo Palazuelo, Katalin Ladik, Alvin Lucier o Rolf Julius. L'obra d'aquest 

darrer té una presència destacada al llarg de tota l'exposició, amb una selecció de 

peces distribuïdes a les diverses seccions de la mostra i en diferents espais del museu. 

Coincidint amb el vuitantè aniversari del naixement d’aquest artista alemany, Art sonor? 

reivindica el seu treball, a cavall entre el terreny musical, el pictòric i l'escultòric, que va 

ser pioner en l’ús del so en el camp de les arts. 

 

Seguidament, l'exposició avança cap a un tercer espai titulat «Cossos sonors». Disposat 

com una sala d'estar, aquest àmbit aplega un seguit d'obres que es relacionen amb el 

cos com el mobiliari d'un saló per proposar una experiència sonora no dirigida 

exclusivament a l’oïda (o a la mirada), sinó a la totalitat del cos com a espai d'escolta. 

Tot recolzant els colzes sobre la Handphone Table (1978) de Laurie Anderson, els 



visitants percebran per via tàctil sons que només són accessibles mitjançant una 

vibració que es transmet a les mans a través dels braços. Al seu costat trobem 

Mannheim Chair (2015-2016), de Michaela Melián, una estructura d'audició 

immersiva en forma de seient en la qual se sent una composició per a veu d’aquesta 

artista titulada ESR, sigles en anglès del gen receptor d’estrogen. Aquesta composició 

s'acompanya d'una selecció de dibuixos en els quals la mateixa artista transforma 

aquesta seqüència genètica en diverses partitures gràfiques. Completa l'àmbit TV 

Experiment (Mixed Microphones) (1969-1995), de Nam June Paik, que convida els 

visitants a utilitzar la veu —extensió sonora del cos— per generar formes abstractes 

sobre la pantalla d'un televisor. La veu és també la protagonista de l'obra de Louise 

Lawler Birdcalls (1972-1981), instal·lada fora de l'itinerari de la mostra, al Pati de 

l'Olivera de la Fundació. En una maniobra que conjumina enginy, humor i crítica a les 

dinàmiques de gènere en el món de l'art, l'artista pronuncia els noms de vint-i-nou 

artistes masculins prominents mitjançant diversos cants d'ocell. 

 

«El silenci —assegurava Joan Miró (1893-1983)— és un rebuig del soroll, però 

resulta que el més mínim soroll, en el silenci, esdevé enorme. El mateix procés em fa 

cercar el soroll ocult en el silenci, el moviment en la immobilitat, la vida en l'inanimat, 

l'infinit en el finit, formes en el buit i a mi mateix en l'anonimat». «Els sons secrets del 

silenci» és la quarta secció de la mostra, que indaga els aspectes conceptuals del 

silenci com a revers mai del tot contrari al so i investiga el paper d’ambdós com a eines 

en el procés per a desmaterialitzar l'obra d'art. L'àmbit inclou peces com el ready-made 

de Marcel Duchamp À bruit secret (1916-1964); la composició 4’33’’ (1952), de 

John Cage, juntament amb els seus collages Cadaqués 1 i 2 (1982); la instal·lació The 

Sound of Ice Melting (1970), de Paul Kos, o obres que al·ludeixen directament al 

silenci en els seus títols, com The Silence (Ingmar Bergman) (1973), de Joseph 

Beuys, o Silence (1968), de Joan Miró. 

 

L'última part de l'exposició, que porta el seu mateix títol, planteja una conclusió 

interrogativa a aquest recorregut per la progressiva sonorització de l'objecte artístic. 

Les obres presentades són escultures, instal·lacions o dibuixos realitzats durant els 

darrers dotze anys per artistes de diferents generacions i disciplines. Algunes d'elles no 

sonen pròpiament, però el so en constitueix el nucli discursiu. Entre les obres que 

s'inclouen en aquesta secció hi ha la primera escultura de John Baldessari, Beethoven's 

Trumpet (With Ear) Opus # 133 (2007), els dibuixos musicals de la compositora i 

artista visual Chiyoko Szlavnics o l'escultura Yes/No (2008), de Carsten Nicolai, 

solidificació en alumini de les formes d'ona de les paraules sí i no en anglès. Sigui 

l’àmbit sonor categoria, mitjà o missatge en les arts visuals, per Arnau Horta «la 

presència del so (o la mera al·lusió al so a través del títol) permet que l'objecte artístic 

es faci present, se signifiqui i sigui capaç de dir d'una manera radicalment diferent i 

augmentada. Que decidim qualificar aquest objecte amb una etiqueta o una altra no és 

tan important com reconèixer i comprendre les conseqüències d'aquesta capacitat, en 

absolut recent, que té l'obra d'art per a sonar, ressonar i fer-se escoltar. També quan 

ho fa de manera enterament silenciosa, infiltrant la seva sonoritat a través dels nostres 

ulls, del nostre pensament o de la nostra pell». 

 



Art sonor? es completa amb un programa específic d'activitats per a totes les etapes 

educatives i per a públic familiar i general, amb propostes dins i fora de la Fundació i 

en col·laboració amb altres institucions acadèmiques i culturals. La publicació que 

acompanya l'exposició inclou el text comissarial d'Arnau Horta, la traducció per primera 

vegada al castellà i al català de l'article fundacional de Max Neuhaus «Art sonor?», així 

com un altre text fonamental sobre la qüestió a càrrec de Suzanne Delehanty, 

comissària de l'exposició Soundings, celebrada l’any 1981 a Nova York. El catàleg 

també recopila noves contribucions sobre la relació entre el so i l'art: des d'un assaig 

sobre la influència del so en les primeres avantguardes i els pioners de l'abstracció, a 

càrrec del musicòleg Jean-Yves Bosseur, fins a un article sobre aspectes conceptuals 

del so i el silenci signat pel músic i escriptor David Toop, passant per una entrevista a 

Maija Julius —filla de l'artista Rolf Julius— i Miki Yui —compositora i ajudant de Julius— 

i una conversa amb els comissaris i galeristes especialitzats en art sonor Ursula i René 

Block. 
 

 

Imatges disponibles per a premsa i dossier digitalitzat, a la nostra sala de premsa 

virtual www.fmirobcn.org/premsa i a l’enllaç http://bit.ly/Sound-Art 

 

Seguiu les activitats d'Art sonor? a les xarxes amb l’etiqueta #SoundArtFJM i al web 

www.fmirobcn.org/artsonor i www.fbbva.es/eventos/arte-sonoro 

 

Per a més informació, podeu contactar amb l’àrea de premsa de la Fundació Joan Miró 

Elena Febrero | Amanda Bassa Tel. +34 934 439 070 press@fmirobcn.org  
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