
 

  



 

 

POST BROSSA s’inaugura a la seu de la Fundació Joan Brossa el 

dimarts 3 de desembre del 2019 i es podrà visitar fins al diumenge 12 

de gener del 2020 de dimarts a diumenge de 16h a 21h.  

Tant important són les instal·lacions com les accions que hi van 

associades i, per tant, us recomanem que us fixeu en el nostre calendari 

d’activitats programades a l’entorn de POST BROSSA.     

  



 

OMNIVOYEUR RESORT! és una ficció visual 
i sonora generada per l’Equip 10 del Terra-
lab.cat: Mónica Sánchez, Ignasi López, Carles 
Gilabert i Eloy Fernández Porta" 
 
 
 
Terra-lab.cat és un laboratori creatiu de debat 
d’idees que convida diferents autors visuals i 
pensadors a treballar conjuntament i 
cooperativament.  
Terra-lab.cat consta de 10 equips creatius 
que han desenvolupat i exposat els deu 
projectes arreu de Catalunya. 
Aquest projecte està impulsat i coordinat per: 
Vicenç Altaió, Ignasi López, Sergi Opisso i 
Román Yñán 
 
Terra-lab.cat va obtenir el primer Premi Lluís 
Carulla l'any 2015  

 

LOGOS:  

Fundació Carulla, Dept Cultura Generalitat, 
Santa Mònica, Diari Ara  

 

  



 

 

La família, lluny de desfer-se o amagar el material, el va posar a la venta. Ràpidament 
va ser venut a uns antiquaris i col·leccionistes que, tan aviat com el van veure, divertits i 
fascinats per la potència visual del conjunt així com pel que te d’inaudit, van decidir comprar-
lo. Una vegada adquirit, van voler continuar el joc que aquell home havia iniciat recreant 
l’espai original en un altre lloc. La sala de jocs seria la mateixa, però les normes d’accés serien 
oposades. De tot el material trobat, aquí s’hi presenten les peces essencials. 

Des que va sorgir aquesta idea, un grup reduït d’amics, crítics i artistes de confiança 
hi ha tingut accés. La seva reacció entusiasta ha sigut la que ha portat aquesta presentació 
al públic per, finalment, ser acollida a la Fundació Brossa. Clams a l’Art Trouvé, ecos de 
Ready-Made i pinzellades d’Art Brut han acompanyat aquestes nines els darrers mesos. Però, 
en mig de converses d’art, apareixien preguntes més senzilles però constants per a les quals 
tampoc tenim resposta. Com deuria ser aquest home? Això es crea amb perversió, vocació 
artística o només per diversió? I, finalment, fins on arribava el desconeixement de la família? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comissariada per Joan Casellas, 
aquesta mostra recull 15 anys d’acció i 
poesia a l’Empordà. Tot s’acaba i tot torna a 
començar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acció d’Andrés Galeano per a La Muga Caula 2011. 

Fotografia de Shibata Ayano  

 



ACCIONS POST BROSSA 

 

Dimecres 4 de desembre a les 18.30: venda de boira a OMNIVOYEUR RESORT  

Dimecres 11 de desembre a les 18.30: venda de boira a OMNIVOYEUR RESORT  

Dissabte 14 de desembre a les 18.30: visita comentada i activació de LA SALA PROHIBIDA 

a càrrec dels comissaris  

Dijous 19 de desembre a les 18.30: conversa entre Albert Serra (cineasta) i Artur Ramon 

(antiquari) a LA SALA PROHIBIDA 

Dissabte 28 de desembre a les 18.30: visita comentada i activació de LA SALA PROHIBIDA 

a càrrec dels comissaris  

Divendres 10 de gener a partir de les 18h: accions de Yolanda Pérez Herreras dient Pere 

Sousa, Denys Blacker, Michel Collet, Valentine Verhaeghe, Andrés Galeano a L’ACCIÓ 

CONTRA LA POESIA* 

Dissabte 11 de gener a partir de les 18h: accions de Nieves Correa&Abel Loureda, Ruben 

Barroso, Hannes Egger Milton Camilo &Thomas Feyerabend a L’ACCIÓ CONTRA LA 

POESIA* 

Diumenge 12 de gener a partir de les 10.30: accions de Lis Costa&Josep M. Jordana, 

Yolanda Pérez Herreras Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil, Lucia Peiró, Theodor di Ricco a 

L’ACCIÓ CONTRA LA POESIA* 

 

 

 

Totes les activitats són gratuïtes i de lliure accés.  

 

 

*Aquestes jornades d’acció han estat possibles 
gràcies a la co-financiació de La Muga 
Caula (Les Escaules) i Merz Mail (Barcelona), 
Gresol Art (Madremanya), Montagne Froide 
(Besançon), L’estruch (Sabadell), Acción! 
Mad (Madrid), Contenedores (Sevilla), 
Werkbank (Lana), Kuntsplantbau (Berlin), 
Habitual Video Team (Barcelona), Experimenta 
(Madrid), Materic (Hospitalet), Art D’(València) i SoToDo (Berlin). 

 

  



 

 

 
Del 3 de desembre del 2019 al 12 de gener del 2020 
Entrada gratuïta de dimarts a diumenge de 16h a 21h  
 

 

 

 

 

 

Fundació Joan Brossa  
Carrer de la Seca, 2, baixos 
08003 Barcelona  
934589994 
fundacio@fundaciojoanbrossa.cat 
www.fundaciojoanbrossa.cat  
 
#AnyBrossa 
#PostBrossa  
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