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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La proposta de tesi pren com a punt de partida les respostes artístiques i teòriques dutes a terme a partir dels anys 
seixanta contra un context de coneixement tradicional fonamentalment racionalista, que segueix la tradició lògica de la 
modernitat i que troba el seu reflex i aplicació social en l’ordre espaial i per extensió, en la geometria. 
 
Un cop descrites les nocions que d’aquesta modernitat han estat aplicades a l’art dels anys 50 i 60, es mostra com les 
crítiques de determinats filòsofs i artistes han anat conformant un corpus teòric i artístic que ha implicat un intent 
d’enderrocament d’aquest sistema tradicional de coneixement, interpretació, lectura i atorgament de sentit a les obres 
artístiques.  Aquests són: M.Foucault, J.Derrida, R. Smithson, R. Serra, R. Morris, Mona Hatoum, Imi Knoebel o Tacita 
Dean, entre d’altres. 
 
Seguidament es presenta un anàlisi més profund i detallat d’aquelles respostes artístiques més paradigmàtiques, tant al 
sistema de pensament tradicional com a l’ordre espaial que aquest conseqüentment implica.  Aquestes crítiques 
s’organitzen en dues parts antagòniques: l’una és “L’adveniment del caos”, i l’altra és la “Crítica de l’ordre”.  Els artistes 
són: L. Bourgeois, E.Hesse, A.Mendieta i P.Halley. 
 
En una tercera part, es descriu com aquest inici deconstructor del paradigma de coneixement tradicional iniciat als anys 
seixanta es desenvolupa durant els següents vint anys tenint en aquest cas com a fonament teòric les crítiques de 
R.Krauss, J. Baudrillard, P.Virilio, i com artistes els arquitectes P. Eienmann i F. Gehri, entre d’altres. 
La conclusió fonamental d’aquests apartats intenta posar de manifest la subversió o infracció de la geometria com a 
contenidora dels conceptes de la modernitat: raó i ordre moral. 
 
Finalment, en una quarta part s’inclou el propi projecte artístic que representa l’experimentació i praxi de les conclusions 
teòriques d’aquesta tesi. 
 
M.Ras. 2008.   
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
This research project start from the artistic and theorist responses realized in the sixty years against the fundamentally 
rationalist traditional knowledge context, that follows the logic tradition of the modernity and finds its reflection and social 
aplication in the spatial order and in extent, in the geometry. 
 
After the description of the modernity notions that has been applied in the art of the fifty and sixty years, it show about the 
philosopher and artists critiques had been constructing one theorist and artistic body corpus that has involved one attempt 
of destruction of this traditional knowledge, interpretation and provide of sense to the artistic works system.   This authors 
and artists are: M.Foucault, J.Derrida, R. Smithson, R. Serra, R. Morris, Mona Hatoum, Imi Knoebel or Tacita Dean, and 
others. 
 
Next this, it’s presented a more detailed and profound analysis about the more paradigmatic artistic responses, to 
traditional knowledge system and its consistent spatial order.  This critic responses are organizated in two opposite parts:  
the first is “The advent of the chaos”, and the second is “The critic at the order”. The artists are: L. Bourgeois, E.Hesse, 
A.Mendieta and P.Halley. 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
 
In the third part, it’s described how this deconstruction of the traditional knowledge paradigm began at the sixty years, is 
put into practice for the next twenty years, having in this case as theorist fundament, the   
critiques realized by R.Krauss, J. Baudrillard, P.Virilio, and artists and architects as P. Eienmann and F. Gehri. 
The fundamental conclusion of this three parts tries to show the subversion or infraction of the geometry as a container of 
the modernity notions of: rationality and moral order. 
 
Finally, in a fourth part, is included the own artistic project, because it represents the experimentation and praxis of the 
theorist conclusions of this doctoral thesis.  
 
M.Ras. 2008. 
 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

 
PRIMERA PART:  ORDRE ESPAIAL. ELS FONAMENTS A LA MODERNITAT 
 
Ordre espaial i geometria com representació de l’ordre moral i la seva aplicació social i artística 
durant la Modernitat 
 
La crítica artística dels anys 50 i 60 va continuar amb una tradició lògica, que provenia dels inicis de la 
modernitat on l’ordre espaial, el qual trobava la seva representació material en la geometria, era concebut 
com un factor física i moralment higienitzador de la societat.   
Aquesta tradició lògica es troba reflectida en el teòric d’art Peter Greemberg que pretenía, amb un 
pensament metodològicament proper a la lògica científica, assolir una autodefinició i autonomia de la 
pintura com a disciplina.  Mitjançant l’acotament dels elements propis de la pintura aconsegueix una 
purificació I afiançament de la seva pròpia definició. 
Aquest criteri de purificació i acotament del medi pictòric el van portar a resoldre que la planitud 
bidimensional era condició primordial per l’afirmació d’un quadre com a quadre, aconseguint així 
l’autodefinició. 
Per evidenciar aquesta planitud s’havia d’aconseguir la literalitat bidimensional,  objectiu que es podia 
assolir amb la negació, d’una banda, de la representació il·lusionista que simula la tercera dimensió, cosa 
més pròpia de l’escultura i que el porta a preferir l’ús de l’abstracció; i de l’altra afirmant que l’ús d’un 
entramat rectilini geomètric: la reixeta moderna, és la forma més eficaç d’aconseguir aquesta literalitat 
bidimensional. 
En conclusió, la reixeta moderna és l’element primordial per assolir l’autodefinició d’una disciplina purificada 
i lliure de contaminacions: 
 
“Así cada arte se volvería pura y en su pureza hallaría la garantía de sus patrones de calidad y de su 
independencia. Pureza significa autodefinición y el proyecto de autocrítica en las artes se convirtió en un 
proyecto de autodefinición con mayúsculas”.  Greemberg, P. La pintura moderna y otros ensayos. Madrid. 
Siruela. 2006. 
 
 



           

 
 

 
Als anys 50 i 60 com a desenvolupament d’una tradició reduccionista iniciada els any 20 per Kasimir 
Malèvich, Piet Mondrian i Marcel Duchamp, es concreta el que la crítica Barbara Rose anomena una “nova 
sensibilitat” que es troba plenament definida amb el corrent Minimalista. 
El Minimalisme troba en l’ús de la geometria, elements que es caracteritzen per la renúncia, la neutralitat i 
la fredor. Així, elements com: la repetició o el rebuig de l’il·lusionisme impliquen un allunyament, una reacció 
contra l’autoindulgència d’una subjectivitat desenfrenada i una reacció formal contra els excessos d’allò 
pictòric, com diu Barbara Rose.   Així les obres minimalistes presenten una omissió de contingut com a 
contingut mateix amb una descripció literal i física que nega la interpretació, esdevenen una destrucció de 
l’ego i la personalitat, afirmant el desapassionament i l’objectivització. 
 
 
SEGONA PART: RESPOSTES A L’ORDRE GEOMÈTRIC MINIMALISTA 
 
Als anys 60 i 70, apareixen les primeres reaccions vers el pensament modern, les quals afecten 
profundament idees tingudes com absolutes fins el moment, iniciant-se així la postmodernitat. Encapçalen 
el canvi artístic cap a la postmodernitat els següents teòrics i artistes: 
 
MICHEL FOUCAULT, elabora una crítica a l’aplicació dels ideals de racionalitat i ordre a la societat, 
denunciant el seu sentit repressiu i controlador.  Va trobar el sentit al naixement de les presons com a 
elements dins un tipus d’organització i joc de poder.  Considera els sistemes socials d’ordenament 
(correcció i remodelament) com a instruments de repressió i control socials tiranitzadors, com diu Roger-Pol 
Droit quan parla de l’autor, la presó ocupa un lloc en la societat disciplinària, de vigilància generalitzada.   
En la reflexió de Foucault respecte la presó com a construcció arquitectònica trobem un vincle amb la noció 
d’ordre i control disciplinari:  “La prisión es una reglamentación conveniente del espacio (…) Y una 
reglamentación de los gestos, las actitudes y los menores movimientos del cuerpo” Droit, R. Enrevistas con 
M.Foucault. Barcelona. Paidós. 2006. pg. 48. 
Foucault doncs, troba en la presó un mètode d’ordenament moral i social que, un cop esdevingut 
tiranitzador constitueix un mètode repressiu i castigador fonamentat en el control traumàtic de la ment i el 
cos, mitjançant la delimitació i restricció de (entre d’altres) l’espai.  Així trobem doncs un nou sentit atorgat a 
la geometria dels espais.  Amb aquestes reflexions trobem els següents fenòmens conceptuals 
d’abuidament de sentit: la pèrdua de contingut del valor “moral”; el desmantellament de la utilitat de l’ordre 
(geomètric) com a element “higienitzador” o catalitzador del progrés social; l’abuidament del sentit modern 
de la geometria com a contenidor d’aquests conceptes: raó i ordre moral. 
 
Aquest trencament en el sentit atorgat a la geometria té en l’obra de Foucault un anàlisi sociològic que 
serveix de fonament teòric per alguns dels artistes que elaboren la seva crítica a la modernitat durant els 
setanta i després durant els vuitanta.  Aquests artistes, estableixen lligams que es fonamenten en diversos 
aspectes, els que esmentarem aquí són, dels anys setanta:  Robert Morris que parla d’un entorn 
desnaturalitzat disciplinari i de confinament;  Richard Serra el qual va veure la geometria com una amenaça;  
Robert Smithson que en una crítica a la societat industrial, veu els monuments geomètrics de la tradició 
il·luminista com tortura, confinament i sadomassoquisme, i durant els vuitanta: la Mona Hatoum que fa una 
relectura de la geometria minimalista a través de l’obra d’aquest filòsof; Andreas Gursky que, amb les seves 
fotografies d’edificis, materialitza els principis de vigilància exhaustiva i transparència al poder de l’edifici 
panòptic foucaultià. 
Altres autors, contenen una vinculació metodològica i conceptual en l’elaboració de les formes 
geomètriques, amb l’ideari de Foucault, als anys setanta: Blinky Palermo, que va utilitzar la seva geometria 
sota paràmetres que s’oposaven a l’ideari modern com la raó, la ciència, el determinisme o l’empirisme 
positivista del XIX, defensant la intervenció de la subjectivitat com a constructora de sentit;  Jean-Marc 
Bustamante, suposa una completa ruptura amb el pensament modernista, amb un posicionament anti 
dogmàtic, afirmant que la intel·ligència posada al servei de l’art sol conduir a un empobriment extrem 
d’aquest, proposa el treball basat en la intuició, reconciliant formes orgàniques amb geomètriques;  Imi 
Knoebel, que genera una resposta formal a la concepció purista de la geometria, vinculant-la a la variació i 
la desmaterialització, qüestionant, amb l’atenció a qüestions relatives a la disposició emocional i estètica de 
l’espectador, tot un sistema d’atorgament de sentit, fent que l’obra esdevingui pura presència, i finalment,  
Agnes Martin, ofereix una resposta poètica a la duresa formal de la geometria, i a la rigidesa conceptual del 
sistema de pensament associat a les estructures de poder institucional.   
Amb aquests autors es genera un breu mapa general del panorama d’aplicació i influència de l’obra de 
Foucault en la creació artística de gairebé dues dècades.  És necessari realitzar aquesta petita aproximació 



           

 
 

abans d’entrar amb detall en les respostes artístiques a la geometria minimal que s’inicia amb l’anàlisi de 
l’obra de Peter Halley, en el proper punt B.2.1. Tot seguit es descriuran els trets fonamentals de cadascun 
d’ells. 
 
En segon lloc esmentarem al filòsof JAQUES DERRIDA, del qual es descriurà la influència exercida per la 
seva noció de deconstrucció en l’elaboració de les crítiques realitzades per part dels artistes contra els 
ideals de la modernitat, tant aplicats a a l’art com a la societat en general.  Així, tenim autors com Robert 
Smithson amb el qual s’ha establert un fort paral·lelisme ja que tant en el seu procés de treball, en les seves 
obres com en les fonts de les quals s’alimenta, presenta una capacitat integradora, de disciplines de 
coneixement, mitjans tècnics i llenguatges artístics, que fa que el seu treball esdevingui una proposta 
demolidora de qualsevol límit classificatori provinent de l’ideari de la modernitat.  Amb els seus principis 
d’entropia i dialèctica, com a elements fonamentals en tots els seus treballs, estableix una oposició a l’ordre 
i l’aÏllament dels coneixements propis de la modernitat; i amb l’ús dels elements propis de l’art i l’ideari 
moderns per elaborar la seva crítica (com la geometria per exemple), manifesta una doble destrucció, una 
per l’oposició esmentada i l’altra per l’atac des de l’interior del sistema que suposa l’ús d’aquests elements, 
talment com la crítica deconstructora de Derrida, el qual utilitza els propis elements del coneixement 
tradicional per posar-ne de manifest les pròpies falàcies. 
També es comentarà de Derrida les seves aportacions en les obres: La verdad en Pintura, establint un 
nexe amb l’artista Imi Knoebel, el qual intenta alliberar la geometria i el color de les associacions a ideals 
trascendentals que se’ls havien atorgat durant la modernitat, denunciant en aquestes associacions, una 
hipoteca que lluny d’enriquir el llenguatge plàstic, el reduïa i desvirtuava amb una hipoteca irreal i 
construïda. Tant Knoebel com Derrida en aquest cas, posen de manifest la inexistència de nocions 
veritables universals en el llenguatge pictòric. 
Finalment es comentarà la noció d’arxiu per part de Derrida, amb la seva associació a la noció freudiana, 
establint un nexe, en aquest cas, amb l’obra de Tacita Dean, la qual elabora amb els seus films, una 
captació de situacions o circumstàncies des d’una visió personal on els factors subjectius, esdevenen 
mètode de recolecció de les imatges, de lectura de la realitat i també de lectura del propi film, generant una 
obra vinculada conceptualment a la noció d’arxiu psicològic consignador, receptor i també generador de 
conceptes, tal com assenyala Derrida a la seva obra Mal de archivo. Una impresión freudiana.  Amb 
aquest apartat es remarca el posicionament contra la modernitat pel fet de considerar la generació de 
conceptes, una qüestió situada en el terreny de la subjectivitat allunyada de l’anterior ideal modern de 
racionalitat, atorgant protagonisme a les nocions d’ambigüetat i imprecissió. 

 
 

Dues respostes artístiques al minimal 
 
L’adveniment del caos:  l’abstracció excèntrica; experiències de la infracció 
 
En l’àmbit artístic molts han estat els autors que han presentat propostes posicionant-se en respecte la 
geometria ordenadora, vista com un mode de repressió deshumanitzador, i el principal corrent al qual s’han 
referit és el minimalisme.  Així doncs, observem que la noció de disciplina esmentada per Foucault 
comparteix conceptes amb la geometria del moviment minimal, com són: l’ordre moral i físic i la cerca de 
puresa, provocant l’allunyament del fet quotidià.  
Algunes de les artistes més paradigmàtiques d’aquest posicionament són LOUISE BOURGEOIS, EVA 
HESSE I ANA MENDIETA. Ambdúes impliquen un enfrontament amb la rigidesa inhumana de la geometria 
minimal.  Neguen la rigidesa física i conceptual del minimal treballant amb materials flexibles que permeten 
composicions no predeterminades. Un dels punts més interessants és que utilitzen la geometria com a punt 
de partida per a desvirtuar-la, mostrant-ne una concepció postmoderna.  Mostren així un intent de 
desestabilització d’aquest ordre minimalista i una restitució de la sensibilitat vital.   
 
Així doncs, de Louise Bourgeois s’analitzaran des d’aquest punt de vista desestabilitzador, les seves 
nocions de: dona com a casa o llar familiar, establint metafòricament uns vincles entre la noció de casa i la 
noció de presó de Foucault i utilitzant també metafòricament com a referència la teoria de Cortés;  de cau, 
llodriguera, i la seva aportació a l’Eccentric Abstraction de 1966;  l’ús de l’ambigüetat sexual per establir 
conflictes categorials moderns; i finalment la seva rebel·lió antipatriarcal com intent de destrucció d’un 
sistema.  La seva obra madura és centrada en l’experiència orgànica del cos, en la vida palpitant que 
projecta la carn, contraposant la noció de vida com a contestació a l’estabilitat perenne i estèril de la societat 
tradicional.  En resum, Bourgeois exemplifica perfectament un dels punts fonamentals en el fil conductor 
argumental d’aquesta tesi, que consisteix en el canvi de lectura conceptual esdevingut durant el seu 



           

 
 

intinerari vers els elements geomètrics. Si en un inici, la seva obra conforma un intent de restitució de la 
sensibilitat huamana en contra la raó, duresa i rigor de la geometria vinculada al  minimalisme i a la 
modernitat, un cop superada la seva rebelió orgànica, antipatriarcal i traumàtica, retorna a un estat d’equilibri 
on el drama és superat, apareixent elements geomètrics però aquest cop atorgant-los uns valors 
completament diferents, així les seves obres Maisons fragiles o Empty houses (1978) són conformats per 
elements eminentment geomètrics però emparentats amb la sensibilitat, la fragilitat, la inestabilitat, fluidesa, 
fins i tot amb la ingravidesa, contraposant-se completament a les nocions de perdurabilitat, fredor, duresa, 
estabilitat, aïllament i pes dels elements geomètrics minimalistes i també de les formes adoptades per 
l’edifici panòptic foucaultià. 
 
D’Eva Hesse analitzarem com utilitza la geometria minimalista com a punt de partida, desvirtuant les seves 
característiques tradicionals.  Potser, acostant-se més a l’estratègia corrosiva derridiana, ofereix un atac 
menys centrat en l’agressivitat manifesta en alguns casos, tot i així, la seva proposta és enormement 
sensible i biogràfica.  Se centra en la restitució de la sensibilitat, utilitzant les nocions d’absurd com a 
estratègia, i generant els seus: “aparells de mancebo”, entenent l’obra com a lògica de fluxes del material, 
en contraposició al objecte permanent minimalista. 
 
Finalment Ana Mendieta dirigeix tota una ofensiva directa i agressiva contra una societat que la discrimina 
doblement per ser dona i llatina.  Ella contraposa el seu cos com a diferència, com a material artístic i 
terreny de lluita, com a estratègia per a destruir la noció d’objecte artístic, i proposa com a un dels contextes 
de lluita l’escena del ritual sacrificial, on apareixen diferents conceptes transformadors dels preceptes de la 
modernitat que l’ataquen des de diversos angles com la menció oberta a les impureses, contaminacions que 
la societat intenta mantenir degudament ocults per evitar l’adveniment del caos. 
 
L’adveniment del caos és, en definitiva el que assoleixen aquestes artistes, l’alliberació del que es considera 
monstruós, pervers o prohibit, i que no és més que allò que no encaixa en els rígids esquemes de la 
modernitat, que ha de ser tancat, remodelat, disciplinat i ocult de la vida pública. 
 
 
Crítica de l’ordre 
 
PETER HALLEY   LA GEOMETRIA COM A PRESÓ I CONFINAMENT 
 
Halley comparteix amb d’altres artistes dels setanta i vuitanta, l’interès per les teories dels filòsofs esmentats 
que ens ocupen aquí: M.Foucault, i J. Baudrillard, i també per les d’altres com J.F. Lyotard o R. Barthes, pel 
desenvolupament d’alguns dels principals conceptes de la postmodernitat com són la -simulació- o la -
hiperrealitat-. 
Aquests artistes prenen doncs, com a punt de partida les teories del postestructuralisme francès, centrant la 
seva atenció en el principi de la -simulació- com a via per a canalitzar la seva crítica a la noció d’obra d’art 
moderna i tradicional. 
A més, per a un grup concret d’aquests d’artistes de Nova York, com eren Ashley Bickerton, Peter Halley, 
Jeff Koons, Haim Steinbach i Meyer Vaisman, l’interès per l’abstracció postpictòrica i el minimalisme esdevé 
un punt de partida en comú.  Aquest punt d’inici va desenvolupar-se en diferents línies, una d’elles 
protagonitzada per P.Halley i M.Vaisman, va centrar-se en una pintura abstracta, alliberada de tota petjada 
expressiva i emocional, mentre altres van fer-ho en l’objecte de consum seguint la línia de l’humor 
duchampià. 
 
Peter Halley, va ser considerat a finals dels vuitanta, artista simulacionista neoabstracte junt amb Ashley 
Bickerton, Sherrie Levine o Philip Taaffe.  Aquests artistes van dur a terme una revisió pictòrica on aquesta 
esdevenia un instrument estratègic de deconstrucció que enmascarava elements i lectures de tendències 
artístiques contemporànies, com el Pop Art, l’Op Art o el Minimalisme.   
Peter Halley, Ross Bleckner i Philip Taaffe van desenvolupar les seves línies discursives partint de la revisió 
i reformulació de l’art geomètric dels anys seixanta, generant una crítica que pretenia oposar-se a 
l’ortodòxia, el dogmatisme i la retòrica formal d’aquella geometria. 
Peter Halley va revisar el minimalisme de Carl André, Donald Judd i Robert Morris, junt amb la pintura de 
Frank Stella, i va fonamentar-se en la lectura de les obres de Michel Foucault, Vigilar y castigar i Simulacro y 
Simulación de Baudrillard com a principis conceptuals d’interpretació i descodificació d’aquella producció 
artística geomètrica. 
 



           

 
 

Així doncs, la recuperació de l’abstracció geomètrica als Estats Units té en la proposta de Peter Halley, 
anomenada també -geometria social-, un exemple paradigmàtic. Aquesta revisió de la geometria i dels seus 
continguts conceptuals estableix un vincle fonamental entre Halley i el grup Neogeo format pels artistes 
suïssos: John Armleder, Helmut Federle i Gerwald Rockenschaub.  Tots ells abandonen els pressupostos 
atorgats a la geometria moderna, de fredor, estructura i antisubjectivitat, i proposen la fusió de conceptes 
antagònics, que poden tenir múltiples origens, formant així una equivalència entre els conceptes forts del 
minimalisme, que són la claredat forma, la repetició o la serialitat i els dèbils que són la vaguetat d’allò 
psíquic i allò emocional.  
 
Així doncs la seva obra i aportació teòrica se centra en la crítica a la geometria moderna,  vinculada a 
l’actualitat, segons ell, a una sèrie de conceptes, axiomes i mites propis de la modernitat, i que, encarnen les 
falàcies i limitacions del sistema de pensament tradicional occidental.   
 
Com s’ha dit, Halley ha rebut influència teòrica provinent de la filosofia.  Aquí es comentaran aquells filòsofs 
dels quals n’ha extret un fonament directe, els ja esmentats: Michel Foucault i Jean Baudrillard i també 
Ortega i Gasset.  A més, es comentarà la seva vinculació metodològica amb l’obra de Jaques Derrida. 
 
Així de Foucault, Halley utilitza l’estudi sociològic de la geometria, com Foucault diu, el sentit d’aquesta s’ha 
de trobar en l’estructuralisme, no en la forma percebuda ni en els vincles idealistes de Plató o Descartes.  
Ambdós autors entenen la geometria com instrument de repressió social.   
 
De Derrida es comentarà el possible vincle estratègic entre la seva deconstrucció del pensament tradicional, 
i la demolició del sentit modern de la geometria realitzada per Halley, ambdós duts a terme des de l’interior 
del propi sistema a qüestionar, igual que mines soterrades, utilitzant les pròpies eines del pensament 
modern: en el cas de Derrida, la lògica racionalista i en el cas de Halley, la geometria minimal.   
 
De Baudrillard, es mostrarà com Halley n’aprofita l’anàlisi de la seva noció de simulació.  Demostra que, en 
un context de crisi de tots els formalismes, l’atorgament modern de sentit a la geometria, i la pretesa 
neutralitat minimalista d’aquesta, són, com ell diu: inviables per pur atrofiament, i defensarà la noció de món 
de l’univers doble que Baudrillard ofereix. Així doncs, Halley crearà simulacions d’espais arquitectònics 
contemporanis que reduïts a elements geomètrics, a més, impliquen una apropiació de l’abstracció 
geomètrica moderna, atorgant una nova forma de significació estructuralista al signe geomètric. 
 
D’Ortega i Gasset, Halley assenyala la necessitat de considerar la seva definició de modernitat com a 
seriosa alternativa a la generada per Greemberg.  Com diu Halley, tot i ser una definició cronològiament molt 
anterior, la d’Ortega és més eficaç i aplicable a l’actualitat.  Així extreu de l’obra: La deshumanización en el 
arte, diversos conceptes, com la negació de tota trascendència de l’art i l’ús de la ironia, que per Halley són 
totalment contemporanis i a més, utilitzats actualment per un gran nombre d’artistes joves.    
Per tant, amb la descripció de l’anàlisi de Halley es mostra com es du a terme artísticament la demolició dels 
diversos conceptes (noció de bé, ordre moral, raó, disciplina, geometria) que conformen l’eix d’aquesta tesi.  
És a dir, com a partir d’un ús estratègic de la geometria es pot desmuntar tot un sistema de pensament 
tradicional modern que la vincula a aquests conceptes, i per tant demostra que aquests no tenen ni vigència 
ni sentit 

 
 

3A PART, ACTUALITAT 
 
A la tercera part es prendran com a punt de partida les conclusions i conceptes ressolts en la segona part.  
Així, un cop observats els valors de la modernitat, la seva aplicació a la societat i a l’art, en la primera part, i 
descrites les primeres crítiques al respecte per part d’artistes i teòrics als anys seixanta i setanta, en la 
segona, en aquesta tercera part, es mostrarà com aquestes crítiques han estat consolidades i preses com a 
fonament teòric per a diversos autors, crítics i artistes rellevants, els quals han desenvolupat els diversos 
conceptes adquirits durant els anys vuitanta i noranta, duent-los a l’actualitat i fent que aquests formin part 
del patrimoni conceptual de l’art i la cultura en el segle XXI. 
 
En tercer lloc tenim ROSALIND KRAUSS la qual forma part del corpus teòric de la postmodernitat amb 
teories que desbanquen la modernitat artística definida per Greemberg.  En la seva obra elabora una crítica 
a diversos mites d’aquesta modernitat, com la lectura fonamentada en la lògica històrica evolutiva de l’art, 
les nocions de lògica formal o coherència estilística, autoria, etc. utilitzades fins el moment com a 



           

 
 

metodologia per a l’atorgament de sentit a l’art i la seva lectura per part dels crítics moderns.  Segons 
Krauss, l’anàlisi estructuralista i postestructuralista alhora que rebutja el model historicista com a mitjà 
per a comprendre la generació de sentit en l’art, problematitza aquelles categories transhistòriques a partir 
de les quals es concep la major part de la producció moderna, posant de relleu certs interrogants en 
respecte molts d’aquests mites moderns.  S’allunyaven de tota interpretació formal per obrir una lectura 
històricament contextualitzada d’aquelles formes que els crítics moderns havien qualificat com eternes i que 
a partir de les quals havien construït les seves categories pretesament indestructibles.  Krauss desmitifica 
l’anàlisi de Greemberg i contradiu paràcticament la totalitat de les seves teories, en obres com La 
originalidad de las Vanguardias y otros mitos modernos, entre d’altres. 
 
El primer d’aquests autors és JEAN BAUDRILLARD, el qual implica una espècie de continuitat per 
determinats artistes com Peter Halley que veuen en aquest filòsof el relleu als vuitanta del lloc ocupat per 
Foucault els setant.  Elabora una reflexió sobre l’estat de simulació cultural que el porta a generar el seu 
concepte de “metàstasi general del valor”.   En aquest concepte trobem el fonament filosòfico-social de la 
pèrdua dels sentits atribuïts als signes i elements comunicatius durant la modernitat: 
“Nada (ni siquiera Dios) desaparece ya por su final o por su muerte, sinó por su proliferación, 
contaminación, saturación y transparencia, extenuación y exterminación, por una epidemia de simulación, 
transferencia a la existencia secundaria de la simulación.”  Baudrillard La transparencia del mal. Barcelona. 
Anagrama. 2001. p.10. 
“Las cosas siguen funcionando cuando su idea lleva mucho tiempo desaparecida. Siguen funcionando con 
una indiferencia total hacia su propio contenido”. Ibídem. p.12. 

 
El segon autor és PAUL VIRILIO, del qual s’assenyalarà la influència de les seves nocions d’accident i 
desastre en la configuració de la nostra cultura i de l’art contemporani. Virilio posa al descobert la cara 
oculta del progrés (com diu Philippe Petit) reflexiona en respecte la tirania de la velocitat a la nostra cultura 
actual i desenvolupa un nou enfocament vers la noció d’accident:  
“el accidente es un milagro al revés, un milagro laico un revelador (…) Cada tecnologia lleva consigo su 
propia negatividad que aparece al mismo tiempo que el progreso técnico”  Virilio El cibermundo y política de 
lo peor. Madrid. Cátedra. 2005. p. 88. 
L’accident és doncs una part inevitable del progrés ja que hi és implícita.  Analitzar l’accident és fer una 
avaluació dels estralls del progrés. 
 
Seguidament, dins aquesta tercera part, s’analitzaran les aportacions d’artistes i arquitectes vinculats amb 
el pensament postmodern de la crítica dels anys 80 i 90, de Krauss, Baudrillard, Virilio i també amb la noció 
de deconstrucció de Derrida, com són Frank Gehri o Peter Eisenmann. S’establiran analogies mostrant com 
el seu anàlisi desenvolupa els principis, criteris i nocions dels crítics esmentats, conformant el corpus 
artístic actual contenidor dels conceptes transgressors que ens ocupen en aquesta tesi i que impliquen una 
continuitat en el desmuntatge i deconstrucció dels mites de la modernitat esmentats: l’ordre moral i la raó 
aplicades a la societat mitjançant el control, l’ordre espaial i la geometria.  
 
La conclusió d’aquesta tercera part consistirà en una síntesi descriptiva de la subversió i infracció en el 
sentit atorgat a la geometria com a contenidora dels conceptes ideals de la modernitat. 

 
 
CUARTA PART: OBRA PRÒPIA.  SÈRIE TITULADA ESTRUCTURES DE RECOMPOSICIÓ 
 
En una darrera quarta part, es presentarà la pròpia aportació artística. Aquesta implica la posta en pràctica 
del contingut de la tesi i ha anat elaborant-se paral·lelament a ella.  En aquesta tesi es considera la 
realització d’aquesta sèrie d’obra pictòrica com la materialització culminant de tot el procés i tant 
caracteritza una tesi pròpia de les Belles Arts com és necessària per a la seva coherència.   Es pot observar 
una selecció de les peces més característiques del procés en la web:  www.mras.es 
 
La sèrie pren com a punt de partida alguns dels mites de la modernitat i determinats elements propis de la 
geometria Minimal, com són:  la primacia de la raó, la noció de rigor, l’ordre espaial, la disciplina, i la 
geometria. Aquests principis són revisats des d’una òptica postmodernista, utilitzant com a suport i referent 
algunes de les teories de Foucault, Derrida o P.Halley, donant així un enfocament dels esmentats conceptes 
moderns, com a elements repressius, destructors i tiranitzadors. 



           

 
 

Partint d’aquesta posició, l’obra es desenvolupa com una espècie de “deconstrucció” qüestionadora dels 
valors moderns, és a dir, utilitzant-los, du a terme una desvirtuació implícita en la realització i representació 
de les nocions d’ordre espaial, geometria, construcció o rigor.   
Així la sèrie consisteix en obres que mantenint en la seva concepció un sentit constructiu, d’organització 
espaial, de rigor i de geometria, posen de manifest el seu qüestionament oferint una relectura des de 
l’actualitat.  

 
Descripció física i conceptual de la proposta artística:  
La proposta es defineix com a pictòrica per la seva condició bidimensional i ubicació en el mur.  Les peces 
són realitzades amb tela industrial, tela tenyida, cosides en zones fonamentalment quadrangulars i 
posteriorment muntades sobre bastidor. 
 
Així doncs, les peces han de sostenir els següents conceptes: 
La vinculació establerta per Peter Halley i Foucault  entre geometria i estructures de repressió. Les obres 
són organitzades en zones quadrangulars, que si bé no són exactes, la primera impressió generada és d’un 
cert ordre i rigor, fent una cita de la geometria moderna. 
 
La superació de la geometria repressora i deshumanitzadora del minimalisme que han defensat autors com 
Eva Hesse, Robert Morris i Ligya Clark. Les zones quadrangulars són imprecises i les seves irregularitats 
es deuen a efectes del procés de realització, per tant, són també involuntàries i accidentals. Així doncs, en 
aquest punt fem menció de la noció d’accident de P. Virilio. 
 
La utilització d’una geometria “desvirtuada” en relació a aquesta superació i vinculada principalment, a la 
geometria desmoralitzadora d’Eva Hesse. La geometria utilitzada per Hesse deu les seves irregularitats a 
l’atzar i l’accident, com s’ha dit, però també al material utilitzat, la tela, que donada la seva flexibilitat i 
mal·leabilitat i a la tècnica emprada, la costura tradicional, no permet establir límits geomètrics regulars. 
 
La noció d’obra com a mitjà de recomposició, reconstrucció i recuperació, directament relacionada amb les 
propostes d’Eva Hesse i Ligya Clark. La noció de protecció i reconstrucció ve donada respectivament pel 
material, la tela i pel seu tractament, la costura. Així doncs la costura de la tela es concep com un intent de 
regenerar i reconstruir un entorn malmès. 
 
En resum, el fonament principal de l’obra pictòrica serà la recomposició vers el desastre quotidià, dut a 
terme mitjançant conceptes de reconstrucció i recomposició, fent alhora una cita de la geometria moderna 
en tant que element reordenador i disciplinari i també en tant que desastre repressiu a superar, mitjançant 
la seva deconstrucció com a vehicle fonamental. 
 

 
SÍNTESI  FINAL amb la descripció dels punts fonamentals i conclusions.  
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