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FOOD. La utopia de la proximitat 

Del 20 de febrer al 30 de maig de 2021 

Obertura, dissabte 20 de febrer a les 17h 

Comissariat: Harold Berg, Eudald Camps i Carme 

Sais 

Amb obres de Tina Girouard, Carol Goodden, 

Gordon Matta-Clark, Miralda, Fina Miralles, Antoni 

Muntadas, Pere Noguera, Àngels Ribé, Benet 

Rossell, Mar Serinyà, Francesc Torres, Marta 

Vergonyós i Jaume Xifra. Amb la participació dels 

col·lectius Ocells al Cap i nyam-nyam. 

Bòlit_PouRodó, Bòlit_LaRambla i Bòlit_StNicolau 

 

El proper dissabte 20 de febrer a les 17h tindrà lloc l’obertura de l’exposició “FOOD. 

La utopia de la proximitat”. L’acte, que començarà al Bòlit_PouRodó, comptarà amb 

l’assistència del regidor de Cultura Quim Ayats i dels comissaris Harold Berg, Eudald 

Camps i Carme Sais, que oferiran una visita comentada als tres espais. 

 

El fil conductor d’aquesta exposició col·lectiva, que aplega obres de Tina 

Girouard, Carol Goodden, Gordon Matta-Clark, Miralda, Fina Miralles, Antoni 

Muntadas, Pere Noguera, Àngels Ribé, Benet Rossell, Mar Serinyà, Francesc Torres, 

Marta Vergonyós i Jaume Xifra, és l’art vinculat amb el menjar, la cuina i l’experiència 

col·lectiva que pot ser la gastronomia en relació amb tres enclavaments culturals del 

món occidental com son París, Nova York i Catalunya. 

 

FOOD és un projecte que sorgeix del restaurant que, a principis dels anys setanta del 

segle passat, l'artista Gordon Matta-Clark va muntar, juntament amb Tina Girouard 

i Carol Goodden, al SoHo novaiorquès. Es tractava d'una iniciativa comunitària 

promoguda i gestionada per creadors de diferents disciplines on hi vivien, menjaven, 

treballaven i, en especial, exposaven plegats, com ara al cèlebre espai ubicat al 

número 112 de la Greene Street. 

 

Personalitats de diverses procedències van convertir aquest barri en un epicentre 

creatiu mundial: figures com Matta-Clark, Carol Goodden, Tina Girouard, Lou Reed, 

Richard Serra, Jasper Jones, John Cage, Trisha Brown, Robert Rauschenberg o Laurie  
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Anderson, per una banda, però també catalans com ara Antoni Miralda, Francesc 

Torres, Antoni Muntadas o Àngels Ribé, per l'altra, van jugar un paper actiu en 

aquesta comunitat. En paral·lel, l’exposició obre una escletxa sobre l’univers 

gastronòmic i els plantejaments artístics de l’avantguarda parisenca dels anys 

setanta amb els anomenats «catalans de París»: Benet Rossell, Antoni Miralda, Joan 

Rabascall  i Jaume Xifra. 

 

La «utopia de la proximitat» del títol té una connexió catalana més subtil, fruit d’un 

viatge de Goodden per terres ibèriques amb epicentre a Mont-ras (Girona), on va 

descobrir un univers gastronòmic inèdit en el seu paisatge cultural originari. És en 

aquest punt des d’on el projecte s'expandeix fins a arribar als nostres dies a través 

de figures com Pere Noguera, Fina Miralles, Mar Serinyà o Marta Vergonyós que 

presenten obres vinculades a la dimensió relacional de l’art i l’aprenentatge de la 

cuina a través de l’experiència familiar i en relació al territori més immediat. 

Complementàriament, a més, s’han demanat dues propostes d’activitat, en format 

d’acció, als col·lectius gironins nyamnyam i Ocells al cap. 

 

Espai de documentació 

Gràcies a les aportacions del comissari i col·leccionista Harold Berg, l’exposició 

compta amb un important espai dedicat a la documentació, ja sigui a partir de 

materials bibliogràfics (catàlegs, monografies i incunables) com d’objectes i 

documents d’un alt valor històric. En aquest sentit, destaca la presència del mailing 

list original que Matta-Clark va realitzar a partir dels seus contactes en l’època del 

FOOD, receptes i notes disperses manuscrites per l’autor, correspondència inèdita 

entre Matta-Clark i Carol Goodden, publicacions com la mítica Avalanche Magazine o 

fotografies i negatius que, en algun cas, veuran la llum per primera vegada a l’Estat 

espanyol.  

 

Edició de catàleg 

Properament està prevista la publicació d’un catàleg amb textos de Harold Berg, 

Eudald Camps, Jaume Fàbrega, Alexandra Laudo, Antònia M. Perelló i Carme Sis. 

 

PROGRAMA PÚBLIC  

Les arrels de FOOD a l'Empordà i projecció del documental FOOD  

Conversa: Harold Berg i Carol Gooden (en llengua anglesa) 

Divendres 26 de febrer a les 18 h - Virtual  
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Accés lliure a https://girona.cat/zoom5 

Conversa entre el col·leccionista Harold Berg, especialitzat en l'obra de Gordon Matta-

Clark, i Carol Goodden, fotògrafa, coreògrafa i ballarina que va ser una de les tres 

persones fundadores del restaurant FOOD. En aquesta trobada es parlarà del projecte 

de restaurant i s'explicarà la vinculació de Carol Goodden amb l'Empordà. Finalment 

s'oferirà el visionament del documental FOOD. 

  

L'art de menjar bé 

Conversa: Jaume Fàbrega i Eudald Camps 

Divendres 26 de març a les 18 h - Virtual 

Accés lliure a https://girona.cat/zoom5 

Jaume Fàbrega i Colom, tot i ser historiador de l'art, és considerat un dels crítics 

gastronòmics més importants del país. Eudald Camps és un dels crítics i historiadors 

de l'art contemporani que coneix millor la producció artística de la segona meitat del 

segle XX i del segle XXI dels artistes gironins. En aquesta conversa analitzaran el 

moment culinari i artístic del país durant el període en què Carol Goodden 

(cofundadora del restaurant FOOD de Nova York juntament amb Matta-Clark el 1971) 

va descobrir la cuina de proximitat de l'Empordà, un fet que la va inspirar 

profundament.  

 

Visites comentades a l'exposició a càrrec dels comissaris de l'exposició i vermut 

Dissabte 13 de març a les 12 h. Bòlit_LaRambla: Harold Berg 

Dissabte 17 d'abril a les 12 h. Bòlit_PouRodó: Eudald Camps 

Dissabte 8 de maig a les 12 h. Bòlit_StNicolau: Carme Sais 

Inscripcions: info@bolit.cat o 972427627 

Aquestes trobades aportaran tres mirades que s'han complementat per fer possible 

aquesta exposició. Es parlarà sobre l'origen de la col·lecció Berg, la fascinant història 

del restaurant FOOD, es posaran a debat qüestions sobre autoria i es descriuran 

ponts entre la situació artística del Nova York dels setanta i la producció artística 

d'alguns artistes catalans coetanis, entre d'altres interessants temes de debat en 

relació amb l'art contemporani del segle XX fins als nostres dies. 

  

 

L'art de col·leccionar amb pocs recursos 

Conversa: Harold Berg, Eudald Camps, Carme Sais i Richard Vanderaa 

Divendres 30 d'abril a les 18 h - Virtual 

Accés lliure a https://girona.cat/zoom5 
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Conversa entre el col·leccionista Harold Berg, especialitzat en l'obra de Gordon Matta-

Clark; el crític d'art Eudald Camps; la directora del Bòlit, Carme Sais, i el galerista 

Richard Vanderaa, a l'entorn del món del col·leccionisme d'art.  

  

Raindrop Dance  

A càrrec d’Ocells al cap 

Acció - Abril de 2021 

Bòlit_StNicolau 

Recreació de la performance Raindrop Dance de Carold Goodden que es va realitzar 

a l'espai 112 de Greene Street el 1971, ara fa 50 anys. L'activitat anirà a càrrec del 

col·lectiu Ocells al cap, al qual pertany l'artista i performer Denys Blacker i que es va 

articular com a grup de treball fortament arrelat al territori gironí el 2014 amb motiu 

de l'acció col·lectiva Bird, realitzada a les Gavarres, en el marc de l'exposició "Altres 

maneres. Allan Kaprow" de la Fundació Antoni Tàpies. 

  

Oído Cocina 

A càrrec de nyamnyam 

Acció - Maig de 2021 

'Oído cocina' proposa una intervenció sonora en directe, establint un canal narratiu 

entre la cuina i la sala del restaurant. Una veu en temps real deambula entre realitat 

i ficció per explicar-nos què està succeint entre fogons. A través d'aquest exercici 

d'imaginació, des de la sala del restaurant anem ingerint micro històries, 

personatges, ingredients... mentre degustem un àpat que ja no es podrà separar de 

qui, com, què, quan i on es cuina.    

 

Tota la informació del projecte expositiu la trobareu al bloc https://foodutopia.cat/ 

 

 


