Fundació Antoni Tàpies
Memòria d’activitats de 2011
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I. Activitat permanent
1. Col·lecció
1.1 Préstecs
L’any 2011 ja no hi va haver donació d’Antoni Tàpies però sí que hi va haver donació d’una obra d’Antoni
Tàpies per part de:
Ma. Eulàlia Domènech Tàpies (familiar de l’artista)
(hi ha documentació notarial al respecte arxivada per gerència)
L’obra és:
Antoni Tàpies
Retrat de Maria Josefa Tàpies
S. d.
Oli sobre tela
55 x 46 cm
Préstecs d’obres de la Col·lecció de la FAT:
Exposició: Antoni Tàpies: Work, Body, Pathos
Museum für Gegenwartskunst, Siegen (Alemanya)
29 de novembre 2011 - 19 febrer 2012:
- Capsa de cordills, 1946
- Matèria en forma de peu, 1965
- Díptic de vernís, 1984
- Matèria rosada, 1991
- Cos i filferros, 1996
(itinerància per 3 institucions que va començar l’any 2011. Transcric únicament la informació sobre la
primera institució, ja que la resta ja es va relacionar a la Memòria de 2012).

2. Biblioteca
Durant l’any 2011 la Biblioteca de la Fundació va augmentar els seus fons en 791 volums; així, a 31 de
desembre el total de volums catalogats era de 48.346.
Atesa la congelació del pressupost aquest any les adquisicions han estat en gran part provinents de l’intercanvi interinstitucional i de donacions.
D’altra banda, les col·leccions de revistes van augmentar en 11 nous títols fins a un total de 520. La
col·lecció d’audiovisuals consta de més de 800 títols (vídeos, dvd, cd-rom i cd-àudio) més un arxiu d’un
centenar de vídeos i discos òptics d’arxiu sobre Antoni Tàpies i sobre la Fundació.
Entre l’1 de gener i el 31 de desembre la Biblioteca va rebre 1.040 lectors i es van atendre les consultes
rebudes per correu electrònic i per telèfon.
Entre les novetats més destacables d’aquest any hi ha diversos projectes de millora de la visibilitat dels
fons i d’ajuda a la investigació, com ara la digitalizació d’articles de i sobre Antoni Tàpies (91), la incorporació al catàleg en línia de descripcions del contingut de les monografies i catàlegs d’exposicions d’Antoni
Tàpies (249) i de totes les publicacions de la Fundació (94), o la creació d’enllaços a sumaris en línia de
més de 30 revistes, algunes de les quals ofereixen el text complet dels articles. També es va completar
la catalogació i es van integrar al catàleg 844 registres de publicacions de petit format que prèviament

constaven en una base de dades a part.
Difusió de la biblioteca
Per tal de difondre els serveis de la Biblioteca es va actualitzar la llista de correu, fent un buidat de pàgines web d’institucions acadèmiques, universitats, escoles d’art, de fotografia i de disseny, i es van agregar 260 noves adreces al mailing per fer una tramesa de difusió especial.
Com altres anys, la Biblioteca va participar en el Bookcrossing del dia de Sant Jordi, una iniciativa conjunta de 31 biblioteques d’art, mitjançant la qual es van posar en circulació en espais públics 40 llibres
del fons de duplicats.
Es va presentar a la Biblioteca la publicació Un exercici d’arrògància/generositat -amb assaigs d’Amanda Cuesta, David Santaulària i Luis Bisbe- editada amb motiu de l’adjudicació del 1er Premi BIAM 2010
- Biennal d’Art Ciutat d’Amposta al projecte de Rafel G. Bianchi.
La Biblioteca va ser escenari de diversos reportatges i filmacions: el Documental Icones de BTV; una
entrevista a Pere Gimferrer per a la revista Qué leer; el programa Miradas 2 de TVE o un anunci sobre
cultura a TVE 2.
Préstecs
Es va prestar el volum corresponent a l’any 1937 de la revista Cahiers d’Art, per a l’exposició 1979. Un
monument a instants radicals, que va tenir lloc a la Virreina Centre de la Imatge de l’Institut de Cultura
de Barcelona del dia 1 de març al 12 de juny de 2011.
Personal
Des del dia 15 de setembre de 2011 al 24 de febrer de 2012 la bibliotecària auxiliar va disposar d’una baixa per maternitat que no va ser coberta.

3. Serveis
3.1. Servei Educatiu
Durant l’any 2011 el servei educatiu va atendre a 9.762 persones aproximadament que de manera individual o bé en grup organitzat van acudir a la Fundació interessades per conèixer l’obra d’Antoni Tàpies,
visitar les exposicions temporals o bé descobrir la història de l’edifici, l’antiga editorial Montaner i Simon. Totes aquestes persones van participar en alguna de les activitats proposades pel servei educatiu:
visites comentades, visites dinamitzades, visites taller, etc.
En aquesta memòria es recull un breu resum de les accions que es van portar a terme. Tot el programa es
va dissenyar en base a les tres línies de treball fixades com a objectius de la Fundació i com a eixos d’interès abans esmentats:
-Donar a conèixer la figura i obra d’Antoni Tàpies
-Apropar l’art contemporani al públic a partir de les exposicions temporals.
-Recuperar i divulgar la història de la seva seu: l’edifici de l’antiga editorial Montaner i Simon.
Les accions destacades en relació a aquests tres objectius al llarg de 2011 es descriuen a continuació:
Propostes al voltant de la figura i obra d’Antoni Tàpies
Les propostes entorn les diferents mostres de Col·lecció de l’any 2011 es van dissenyar en funció del tipus
de públic al qual es van dirigir: escolars i estudiants universitaris, famílies, gent gran i públic general.

Escolars i estudiants universitaris
D’una banda, es va mantenir l’oferta de visites comentades, visites dinamitzades i visites-taller adreçades
als escolars de tots els nivells educatius amb una participació d’uns 8.268 estudiants des d’Educació Infantil a estudis universitaris. La procedència dels estudiants va ser fonamentalment de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana però també de la resta de l’Estat i d’altres països europeus.
Dins d’aquesta programació, es va prestar una atenció especial a la relació amb el professorat amb l’oferta d’una sessió especial de presentació del programa educatiu així com d’una sèrie de visites comentades
gratuïtes a cadascuna de les exposicions temporals programades al museu el 2011. Uns 87 docents van
participar en aquestes visites.
El programa d’activitats adreçades al públic escolar es va difondre mitjançant l’enviament d’un fulletó
a totes les escoles de la província de Barcelona i també a partir de la participació en la Presentació del
Programa d’Activitats Escolars (PAE) que va organitzar el Consell de Coordinació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona el 30 de juny de 2011 al Cosmocaixa.
Famílies
Per tal de consolidar el programa d’activitats adreçades a famílies es van programar de manera periòdica
al llarg de 2011 diverses propostes en relació a la Col·lecció, així com a altres temàtiques que es descriuran posteriorment.
Es va realitzar l’activitat “Rastres de pluja, marques de foc”, al voltant de l’obra d’Antoni Tàpies. Aquesta
activitat s’organitzà en dissabtes i també es programà en dates especials, com ara Nadal o durant les vacances d’estiu. També relacionada amb l’obra d’Antoni Tàpies, en ocasió de la jornada de portes obertes
del dia de La Mercè, es va celebrar l’activitat familiar gratuïta “Escombres i violins”.
La totalitat d’assistents a les activitats familiars al voltant de l’obra d’Antoni Tàpies va ser de 130 persones.
Gent gran
Es va dissenyar una activitat específica per a gent gran, “Cafè i paraules”, una visita comentada seguida
d’una tertúlia participativa. Es va programar “Cafè i paraules”, dedicat a la història de l’edifici i també
una versió al voltant de l’obra d’Antoni Tàpies. L’activitat també va ser concertada per grups en hores
convingudes. En total van assistir-hi 87 persones al llarg de l’any.
Públic general
Pel que respecte al públic general es van programar diverses propostes, entre elles:
-“Aproximacions”, visites comentades a la Col·lecció que van incloure també la visita a les exposicions
temporals en curs. La periodicitat d’aquesta visita va ser mensual, exceptuant els mesos d’estiu. Aquesta
activitat també s’oferia sota petició. La participació va ser de 114 persones.
-Visites comentades. Vint grups van sol·licitar una visita comentada sobre l’obra d’Antoni Tàpies. Tres
d’aquests grups eren de procedència estrangera.
-“Poesia d’aigua, tinta i sorra”. El 2011 es va organitzar per primera vegada aquest taller conjuntament
amb Casa Àsia. Es va programar dues vegades amb una assistència total de 48 persones. Aquesta proposta es preveu tingui continuïtat, donada la satisfacció dels participants, la qualitat del contingut del curs i
la bona relació amb l’equip educatiu de Casa Àsia.

-“Antoni Tàpies i l’esfera pública”. Aquest itinerari urbà per descobrir l’obra pública d’Antoni Tàpies es
va programar per mostrar l’obra més compromesa de l’artista. Van assistir-hi 12 persones.
Propostes al voltant de les exposicions temporals
A banda de les activitats relacionades amb la Col·lecció, el Servei Educatiu també va programar propostes al voltant de les exposicions temporals presentades al museu durant el 2013:
-Ibon Aranberri. Organigrama: 28 de gener de 2011 – 15 de maig de 2011
-Pere Noguera. Històries d’estiu: 27 de maig de 2011 – 25 de setembre de 2011
-En el primer cercle. Un projecte d’Imogen Stidworthy: 7 d’octubre de 2011 – 5 de febrer de 2012
Com ja s’ha explicat, es va organitzar la visita comentada “Aproximacions”, que inclou una visita a la
Col·lecció i també a l’exposició temporal.
També, com s’ha dit anteriorment, es van organitzar visites a docents per presentar les exposicions en
curs i explicar la metodologia de les activitats per a públic escolar.
Al voltant de les exposicions temporals, es van dissenyar i realitzar tres activitats diferents: “Paisatges
construïts” (Ibon Aranberri. Organigrama) “Ombres, on?” (Pere Noguera. Històries d’arxiu) i “Veus
impreses” (En el primer cercle. Un projecte d’Imogen Stidworthy). Aquestes activitats tingueren lloc en
dissabte i també se’n programaren en dates especials, com ara Nadal o durant les vacances d’estiu. Hi
van assistir 64 persones.
L’editorial Montaner i Simon
La recuperació i la divulgació de la història de l’antiga editorial Montaner i Simon va continuar essent un
dels objectius del Servei Educatiu de la Fundació.
La visita “La Montaner i Simon. Una editorial amb història” es va programar un dissabte de cada mes
(exceptuant els mesos de juliol i agost) amb una assistència de 75 persones.
Per a les famílies es va mantenir la programació habitual de l’activitat “El joc de la néta de Francesc Simon”, visita dinamitzada destinada a descobrir els vestigis de la Montaner i Simon als espais de la Fundació que es va celebrar en diverses dates, entre elles un dijous de juliol i durant les festes de Nadal. Van
assistir-hi 79 persones.
Com s’ha dit, al voltant de la història de l’editorial també es va organitzar l’activitat per a gent gran “Cafè
i paraules”.
Xarxa d’Arts Combinatòries
El Servei Educatiu també va estar implicat en el projecte Arts combinatòries coordinant, entre d’altres,
les activitats de la Xarxa d’Arts Combinatòries, un grup de treball estable articulat amb usuaris externs a
la Fundació que, voluntàriament, des del 2010, són convocats periòdicament per oferir la seva interpretació particular de les exposicions i activitats de la institució, articulant una funció mediadora entre la
institució i els públics.
Les activitats vinculades a la Xarxa d’Arts Combinatòries van generar una assistència de 480 persones.

3.2. Conservació tècnica
Com en anys anteriors, la tasca dels conservadors tècnics de la Fundació va ser de control i manteniment
de les obres de la Col·lecció, així com de les obres que es van conservar en préstec per a exposicions temporals. D’altra banda, es van produir els corresponents desplaçaments per supervisar el trasllat i l’embalatge i desembalatge de les obres que la Fundació va cedir en préstec a altres institucions, i se’n va establir el registre; es van efectuar les revisions tècniques oportunes i es van redactar els respectius informes
de condició d’arribada i sortida en coordinació amb el departament de registre.
3.3. Drets d’autor
Com ja va passar en anys anteriors, durant el 2011 VEGAP es va encarregar de la gestió dels drets d’autor
d’Antoni Tàpies.
3.4. Web de la Fundació
Durant l’any 2011, la pàgina web ha desenvolupat les seves funcions amb l’objectiu de difondre la programació de la Fundació i de donar visibilitat a les activitats realitzades.
L’any 2011 es van publicar 371 articles nous en els tres idiomes de la pàgina (català, castellà i anglès);
aquests articles corresponen a informació de: programació, activitats, notes i comunicats de premsa,
notícies, publicacions, articles de llibreria i nous continguts.
El total de visites han estat de 478.403 usuaris únics.

3.5. Arxiu i documentació
El Departament d’Arxiu i Documentació ha realitzat durant l’any 2010 les tasques d’organització i preservació de l’arxiu històric de la Fundació. S’ha incorporat 10 expedients d’exposicions a la base de dades i
s’ha registrat 47 subexpedients.
L’any 2011 s’ha treballat en la realització de la la plataforma web d’arxiu Arts combinatòries ( HYPERLINK “http://www.fundaciotapies-ac.org/”http://www.fundaciotapies-ac.org/), en el marc del Plan
Avanza.
L’Arxiu de la Fundació Antoni Tàpies ha tingut l’any 2011 67 consultes presencials. A més, ha realitzat
préstec i assessorament d’imatges del fons d’arxiu de la Fundació a altres institucions, concretament
s’han prestat 38 imatges.
Fruit d’un acord amb VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos), també s’han incorporat al
banc d’imatges 67 fotografies d’obra d’Antoni Tàpies, digitalitzades en alta resolució.
Paral·lelament, el departament ha tingut un rol actiu en el projecte Prototips en codi obert, fruit del
conveni de col·laboració entre diferents institucions vinculades al món educatiu com la Universitat de
Barcelona, el Centre de Recursos Educatiu de l’Eixample, l’escola de Disseny Eina (Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona), l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, entre d’altres.
En el marc del projecte Digitising Contemporary Art (DCA project) s’han digitalitzat vint-i-cinc llibres
d’artista d’Antoni Tàpies que fins ara havien romàs fora de l’abast públic. Durant el 2011, s’ha preparat la
catalogació i descripció en línia d’aquest llibres i de les pàgines (188 fotografies) més destacades a nivell
visual, per tal que l’any vinent es puguin consultar a la plataforma web d’Arts combinatòries (http://
www.fundaciotapies-ac.org/)

II. Activitat temporal
1. Programació
1.1. Exposicions
28 gener – 15 maig 2011
Antoni Tàpies. Col·lecció
La Fundació presenta una selecció renovada d’obres d’Antoni Tàpies pertanyents al fons de la Col·lecció.
La disposició de les obres obeeix a un criteri cronològic des de la dècada de 1940 fins a l’actualitat.
28 gener – 15 maig 2011
Ibon Aranberri. Organigrama
Concebent l’exposició com a forma estètica i espacial amb una potència significativa pròpia, Organigrama representa una nova encarnadura, un motlle original per a materials o obres ja formats. No es tracta
tant d’una “posada en escena” com d’una “posada en obra”, feta mitjançant la submissió de les sèries a
una estructura d’angles rectes que, en forma d’organisme multiforme, absorbeix i elimina les identitats
pròpies de cadascuna d’elles i provoca solapaments entre unes i altres.
Organigrama proposa una geografia elusiva i immaterial mitjançant un joc de resignificació de
materials recuperats i de treballs especialment realitzats per a l’exposició. En tots ells, llenguatges, ar-

quitectures, topografies i poders es relacionen de manera recíproca, fet que permet extreure connexions
i deslligar estructures i imatges arquetípiques del lloc al qual les vincula la memòria col·lectiva. Davant
d’un ordre del real i el simbòlic que apareix fracturat, el llenguatge és tractat com a matèria, i es proposa
l’antiforma com a via possible: l’escultòric se situa al marge de la forma clàssica –estable, acabada, preconcebuda–, tendeix a la indeterminació i a desplegar-se en morfologies i experiències de l’espai sempre
diferents. I és en aquesta via on s’insereixen tot un seguit d’operacions lingüístiques com ara el subratllat,la rèplica o el desplaçament. D’aquí, en deriven treballs entre l’escultura i l’escriptura, la forma i la
informació, la retrospecció al passat i la prospecció al futur, que es barregen i es confonen, i provoquen
disrupcions violentes en el sentit. El resultat no respon a la lògica d’acumulació de l’arxiu: s’acosta a una
configuració inestable en un punt d’encreuament entre el relat truncat i l’abstracció.
27 maig – 25 setembre 2011
Pere Noguera. Històries d’arxiu
L’exposició Pere Noguera. Històries d’arxiu (1974-2011) constitueix un treball en procés que començà a la
dècada de 1970 i que ha estat rellegit amb intensitat els darrers anys. Parteix d’arxius fotogràfics i fílmics
trobats que s’ordenen com una forma de pensament i de lectura de la realitat d’una època, la de les formes de viure de la societat barcelonina durant les dècades de 1950 i 1960 sota el franquisme.
7 octubre 2011 – 5 febrer 2012
Antoni Tàpies. Col·lecció, # 1
La Fundació presenta una selecció renovada d’obres d’Antoni Tàpies pertanyents al fons de la Col·lecció.
La mostra, que en aquesta ocasió es concentra a l’Espai A, inclou diferents moments creatius de l’artista
des de la dècada de 1940 fins a l’actualitat, i il·lustra l’evolució de tipologies, tècniques i materials emprats per Tàpies.
7 octubre 2011 – 5 febrer 2012
En el primer cercle. Un projecte d’Imogen Stidworthy
A través de les obres de més d’una vintena d’artistes, l’exposició explorarà la trobada, l’embolic i la transferència de significats entre llenguatges, i el moviment d’una sèrie de termes a uns altres, així com les
idees d’opacitat i de resistència relacional.
Amb Caroline Bergvall (Artist), James Coleman (Artist), Phil Collins (Artist), Jasper Coppes
(Artist), Danica Dakic (Artist), Thierry De Cordier (Artist), Fernand Deligny (Artist), Werner Feiersinger
(Artist), Andrea Fisher (Artist), Dominique Hurth (Artist), Christopher Knowles (Artist), Aglaia Konrad
(Artist), Rashid Masharawi (Artist), Paul McCarthy (Artist), Asier Mendizabal (Artist), Rabih Mroué
(Artist), Palle Nielsen (Artist), Willem Oorebeek (Artist), Bas Princen (Artist), Alejandra Riera (Artist),
Salome Schmuki (Artist), Imogen Stidworthy (Artist), Antoni Tàpies (Artist), Matthew Tickle (Artist),
Hajra Waheed (Artist), Bing Wang (Artist).
1. 2. Publicacions
In The First Circle. A Project by Imogen Stiworthy / En el primer cercle. Un projecte
d’Imogen Stidworthy / En en primer círculo. Un proyecto de Imogen Stidworthy
Autor(s): Mladen Dolar, Elisenda Galobardes, Salome Schmuki, Raymond Williams
Publicat per Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 2011
Idioma principal: anglès (traduït al castellà i al català)
17 x 24 cm (anglès) i 29,5 x 21 cm (castellà i català), 44 p. rústica, il. b/n-col.
ISBN 978-84-88786-94-4
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