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Presentem l’exposició de Muntadas  Protocolli Veneziani I. 
 
Muntadas centra el seu treball en projectes que tracten objectius socials i polítics que es 
desenvolupen a dos nivells: percepció i informació, on la primera actua a nivell emotiu i la segona 
estimula la raó. En aquesta exposició, Muntadas observa Venècia prestant atenció a les formes 
que identifica com a protocols venecians. Els protocols són, citant Angela Vettese, “pràctiques, 

sistemes de reparació, combinacions tècniques ritualitzades i costums que es materialitzen en una 

sèrie de superposicions de la construcció del medi urbà”. Partint d’una perspectiva personal, 
l’artista mostra la dinàmica de la vida a la Llacuna avui: protocols que esdevenen essencials, 
reinventant-se i adaptant-se al pas del temps.  
 
Protocolli Veneziani I, la primera fase d’un projecte centrat en Venècia, està formada per una sèrie 
d’imatges en les quals l’artista revela les normes que regulen la vida a la ciutat, creant un marc en 
el qual els seus habitants desenvolupen llurs existències. Muntadas considera aquestes regles 
com ombres i reflexos indispensables de la història de Venècia, que es materialitzen en vestigis, 
traços i signes - estètica d’ una arquitectura particular. 
 
L’objectiu subjacent del projecte és revelar la part quotidiana de la ciutat, que resta oculta a ulls 
del turista, deconstruint i desmantellant la realitat, substituint-la amb fragments o pistes. Emergeix 
una imatge de la ciutat marcada per la paradoxa d’una cultura local que ha estat objecte d’un 
procés d’internacionalització que afecta inevitablement a l’evolució dels seus protocols. 
 
 
Muntadas (Barcelona, 1942) viu i treballa a Nova York. Ha participat en nombroses exposicions 
internacionals com la Documenta de Kassel (1977 i 1997), la Biennal de Venècia (1972, 1976 i 
2005), la Biennal de São Paulo i la Biennal de Lyon. Ha exposat en nombrosos museus 
internacionals i ha impartit seminaris a institucions acadèmiques europees i americanes.  Ha 
obtingut diversos premis, incloent el premi Velázquez de Artes Plásticas l’any 2009.  
 
 

 
 
 
Per a facilitar-vos més imatges i informació, contactar: galeria@galeriajoanprats.com T. 93 216 02 90 


