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ADN Galeria presenta una nova exposició individual de l'artista Antonio Ortega que 
compta amb dues instal·lacions en diferents espais de la galeria. 

La inauguració tindrà lloc el 19 de març de 2022, de 12:00 a 15:00, i comptarà amb la 
presència de l'artista. 

 

 

Un dia de 1991 Antonio Ortega passejava pels magatzems Le Samaritane, a París.        
Allí, Ortega, en aquell moment estudiant Erasmus, va passar per l'apartat de bricolatge    
i va comprar un parell  de varetes de ferro d’1 metre. De tornada a l'estudi l'artista va 
passar 10 minuts doblegant les varetes per a posteriorment tornar a redreçar-les, acció 
que va trigar 100 minuts a fer. A l'obra resultant d'aquesta acció la va titular Varillas de 
hierro de 1m. doblada durante 10 min. y enderezada durante 100 min. 

Més de 30 anys després, Antonio Ortega pren la sala superior d'ADN Galeria per                
presentar una instal·lació que recupera la idea d'aquella obra inicial i que ara inclou l'acció 
de doblegar i redreçar 100 varetes de ferro. 
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Fer servir valors numèrics per estructurar i nomenar l'acció i obra artística es presenta així 
com un homenatge a la raó, però també un reconeixement de l'absurd que hi ha en 
l'esforç humà en pretendre regular tota experiència a partir d'uns paràmetres estables. 

D'altra banda, l'exposició inclou la instal·lació Mà parallamps amb la qual Ortega ocupa la 
terrat de la galeria que s'obre al públic per primera vegada. Aquesta obra escultòrica és 
una rèplica del parallamps instal·lat originalment a sobre del centre de la cúpula que 
corona el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Culminant aquest parallamps es 
situa una mà de ferro forjat que reprodueix la mà del Crist en Majestat de Sant Climent de 
Taüll, obra mestra del romànic i de la col·lecció del Museu. Les formes inscrites a la mà 
són pròpies dels acabats típics de la forja tradicional catalana. 

Aquests elements fan destacar el parallamps d'Ortega d'entre els altres que culminen el 
Palau Nacional, que al mateix temps fa servir com a suport: la mà parallamps, pel fet 
d'ocupar un dels punts de més alçada de l'edifici, converteix al propi Museu en la seva 
peanya. Aquesta segona edició de l'obra, situada ara en un espai galerístic, proposa un 
nou circuit artístic de la ciutat a partir d'una línia imaginaria que enllaça la galeria amb el 
museu. 
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Antonio Ortega, Varillas de hierro de 1m. Doblada 
durante 10 min. Y enderezada durante 100 min. 1991. 
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ANTONIO ORTEGA (Sant Celoni, 1968) 

 

 

 

 

La pràctica artística d'Antonio Ortega està centrada en la instal·lació i la performance. 
Amb gestos mínims, aparentment innocents, les seves obres apunten a qüestionar 
convencions col·lectives que giren entorn del conflicte entre autoritat i autoria. 

Doctor en Belles arts per la Universitat de Barcelona i professor d'Art i Disseny a la 
Massana, Antonio Ortega va començar la seva activitat artística amb projectes com         
El Arte Doméstico (La Capella, 1999), Registro de Bondad (Sala Montcada, 2000) Antonio 
Ortega and The Contestants (The Showroom, Londres, 2002), Opfer sind wir alle (Museu 
Abteiberg, Moenchengladbach, 2003) o Fe y entusiasmo (Espai 13, 2004). 

Des de l'any 2007 la seva producció es va centrar en l'escriptura experimental amb obres 
com a I hope Alice Cooper does not become a vegetarian (SMOCA, Phoenix AZ, 2007)          
o The Best Ten Tips Ever, In Alphabecal Order  (Objectif Exhibitions, Amberes, 2009) en les 
quals l'artista juga amb la conferència performativa i el teatre heterodox. 

En 2013 va publicar Demagogia y propaganda en arte según Antonio Ortega i Autogestión, 
assaig homònim a l'exposició que va comissariar a la Fundació Joan Miró en 2017. 
Recentment ha presentat La lección de Johanna van Gogh (2021) publicat per Como 
Ediciones. 

Entre els seus projectes artístics recents destaca el sòcol instal·lat en tot el segon pis del 
MACBA Intento de glosar el concepto de demagogia (2014); el generador d'ozó que 
construïa un espai de 1047 m3 d’air purifié per a la Biennal Louvain la Neuve (2017);             
o la instal·lació permanent en la cúpula del MNAC Mà parallamps (2021). 
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