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Després de la Segona Guerra Mundial, tota Europa es troba immersa en un estat de xoc 
del qual va anar emergint a poc a poc al llarg de la dècada de 1950. Una sèrie d’artistes que 
estaven treballant en ciutats com Düsseldorf, Anvers, Milà, Amsterdam, París o Zagreb, 
allunyats estètica i ideològicament de l’expressionisme imperant, comencen a reunir-se en 
grups i col·lectius per a repensar les formes de l’art. Lluny del buit. ZERO i l’art de postguerra 
a Europa revisa alguns dels moviments que van tindre lloc a Europa entre 1957 i 1966 
prenent com a referent el grup ZERO, conformat per Heinz Mack, Otto Piene i Gunter 
Uecker. Aquest i altres col·lectius, inclòs l’espanyol Equip 57, van vincular el seu treball 
a revistes i publicacions, accions i esdeveniments.

Els artistes a l’entorn de ZERO van compartir una sèrie d’idees i principis que els van 
unir més enllà de divergències estilístiques, materials o programàtiques. Van buscar crear 
«èxtasi a través del color» i van intentar que la pintura «vibrara» per i en si mateixa. Van 
tractar la llum com a matèria primera i van introduir el moviment, com a condició natural 
de les seues obres. A l’excés de la gestualitat expressiva van oposar estratègies creatives 
que recorden la investigació científica o l’alquímia. Seguint els experiments amb llum i les 
formes de l’enginyeria iniciats per Moholy-Nagy o els Constructivistes russos, van portar 
la pràctica de l’art d’avantguarda prop de l’entusiasme en la ciència com a motor de progrés 
i avanç de la humanitat. 

La mostra, que s’inicia en 1957 quan sorgeixen les Abendausstellungen (exposicions 
d’una només nit) i conclou en 1966 quan Heinz Mack i Gunter Uecker decideixen dissoldre 
el grup ZERO, reuneix 175 peces, entre pintures, escultures, documents i pel·lícules. 
Les obres s’organitzen al voltant de les escenes pròpies de ciutats centreeuropees, fòrums 
genuïns en els quals es van aglutinar artistes connectats en grans xarxes internacionals de 
complicitat que van donar lloc a exposicions, esdeveniments, publicacions, idees i debats 
centrals en la bulliciosa dècada de 1960.

L’exposició inclou obres de la col·lecció de l’IVAM i de museus, galeries i centres 
d’art com Zero Foundation, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, Kunst Palast 
(Düsseldorf ), Stedelijk Museum (Amsterdam), The Mayor Gallery (Londres), Museum 
Tinguely, el Centre Andalús d’Art Contemporani (Sevilla), el Museum Morsboroich 
(Leverkusen), el Archivio Nanda Vigo, A Art Invernizzi, la Foundazione Enrico 
Castellani, la Foundazione Piero Manzoni i la Galleria Allegra Ravizza.
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SALA 1

A l’Europa central de la dècada de 1950, inicia-
da la reconstrucció d’infraestructures i ciutats, 
emergeixen nombrosos grups artístics, intel-
lectuals i activistes d’avantguarda. A la ciutat 
de Düsseldorf, Heinz Mack i Otto Piene, als 
qui s’unirà prompte Gunter Uecker, decidei-
xen organitzar, a partir de 1957, les seues prò-
pies exposicions i publicar la revista Zero, el 
primer número de la qual apareixerà en 1958. 
Les seues propostes estètiques els situen als 
antípodes de l’art dominant del moment, l’ex-
pressionisme, el tatxisme i l’informalisme ma-
tèric, de caràcter existencialista i gestual. El 
seu és un art de contenció, que tendeix cap a 
la geometria, monocrom i serial, del qual estan 
absents les petjades del creador. A Milà, Piero 
Manzoni i Enrico Castellani formen la galeria 
Azimut i publiquen la revista Azimuth en 1959. 
Artistes convertits en organitzadors d’exposi-
cions es reuneixen al voltant de la mostra Vision 
in Motion. Motion in Vision a Anvers, aquell ma-
teix any. A Amsterdam, artistes holandesos 
formen el grup Nul [zero en holandès] i con-
vencen el director de l’Stedelijk Museum per 
a organitzar exposicions de gran repercussió 
en aquell moment. Els Països Baixos, amb 
l’eix Amsterdam-Rotterdam-Anvers, van ser 
un escenari privilegiat. Grups o associacions 

d’artistes, més o menys organitzats i amb idees 
complementàries, naixen igualment a París 
(Nouveaux Réalistes, GRAV) i a Zagreb tenen 
lloc, des de 1961 i cada dos anys f ins a 1965, 
l’exposició Nove Tendencje, el fòrum des d’on 
emanen alguns dels debats estètics i polítics més 
importants del moment. 

La col·laboració entre creadors, la im-
plicació del públic, l’autoedició, la f igura de 
l’artista com a comissari i organitzador d’expo-
sicions i esdeveniments, l’elaboració de discur-
sos crítics i la gestió de debats estètics van ser 
estratègies perfeccionades per aquests artistes, 
els qui, de manera entusiasta, van introduir 
importants mutacions en el concepte d’art en 
un moment de gran efervescència social i polí-
tica. L’eclosió d’art pop a mitjan anys seixanta 
i l’acceleració amb la qual van tindre lloc els 
successius moviments artístics i mediàtics van 
dissimular l’impacte generat per aquests artis-
tes que van decidir pintar amb foc, van tractar 

Lucio Fontana, Crucifixió, concepte 
espacial, 1959. IVAM Institut Valencià 

d’Art Modern, Generalitat

Dadamaino, Volum, 1958.  
The Mayor Gallery
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la llum com a material, van voler que la pintura 
vibrés, van introduir el moviment mecànic (art 
cinètic) i il·lusori (op art), van preconitzar la 
monocromia, l’automatisme, la serialitat i van 
produir els primers experiments en l’art in-
formàtic. Tots van admirar Lucio Fontana, a 
qui van tractar com un pare espiritual, autèntic 
creador d’un nou espai per a l’art. 

SALA 2 

Inquiets per fer-se un lloc en l’entorn artístic 
de l’època, dominat per la pintura de tall ex-
pressionista, tatxista i informalista, els joves 
artistes Heinz Mack i Otto Piene, els estudis 
dels quals estaven situats en el mateix edifici 
en el centre de Düsseldorf, decideixen conver-
tir els seus espais de treball en sales d’exposició. 
Les Abdendausstellungen són exposicions que 
duren la nit de la seua inauguració. Per a la sete-
na d’aquestes exposicions, el 24 d’abril de 1958, es  publica el número 1 de la revista ZERO, dedi-

cat a la pintura de color roig. El segon número de 
la revista, dedicat a la vibració, seria publicat el 
2 d’octubre d’aquell mateix any, amb motiu de la 
vuitena «exposició d’una nit». La revista va tin-
dre un «apoteòsic» número 3, l’últim, aparegut 
el juliol de 1961. 

El 3 de setembre de 1959 apareix el primer 
número de la revista Azimuth, a Milà, impulsada 
per Piero Manzoni i Enrico Castellani, els qui 
desenvolupen així mateix el programa d’expo-
sicions de la galeria Azimut, que se succeeixen 
a un ritme frenètic. Artistes alguns anys més 
joves funden a l’octubre i al novembre d’aquell 
mateix any els grups T a Milà i N a Pàdua. L’es-
cena italiana és altament multidisciplinària i 
conviuen en ella l’art, la literatura experimental, 
el disseny i l’arquitectura, la música i el pensa-
ment d’avantguarda. Azimuth, el segon i últim 
número de la qual apareix el 4 de gener de 1960 
amb motiu de l’exposició La Nuova Conzecione 
Artistica en la Galleria Azimut, tindrà una in-
dubtable inf luència en els cercles artístics del 
moment, malgrat la seua curta vida. 

Piero Manzoni, Tela cosida, 1961-62. 
Fondazione Piero Manzoni

Günther Uecker, Taula, 1964. 
Kunstpalast
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SALA 3

Entre 1961 i 1966, els artistes holandesos 
Armando, Jan Henderikse, Henk Peeters i Jan 
Schoonhoven van formar el grup Nul [zero 
en holandès], encara que des de 1958 havien 
exposat junts sota el nom de Grup Informal 
Holandès. En 1962, Henk Peeters va orga
nitzar l’exposició Nul, a l’Stedelijk Museum 
d’Amsterdam, que incloïa artistes relacionats 
amb el moviment ZERO de França, Itàlia, Ale
manya, Suïssa i Bèlgica. A part d’altres exposi
cions en les quals van participar, els artistes 
al voltant de Nul van organitzar així mateix la 
famosa exposició nul negentienhonderd vijf en 
zestig [zero mil noucents seixantacinc] en el 
mateix museu l’any 1965; en ella es van inclou
re artistes del grup japonès Guitai, a més dels 
artistes europeus. A Bèlgica, encara sense 
constituir se com a grup pròpiament dit, els ar
tistes Jef Verheyen, Pol Bury i Walter Leblanc 
van organitzar exposicions com la famosa Vision 
in Motion. Motion in Vision en el local industrial 
del port d’Anvers G58 Hessenhuis, en 1959. 

Jean Tinguely i Yves Klein van ser dos 
dels artistes més actius i es van implicar inicial
ment en nombroses exposicions i activitats que 
van connectar entre si artistes i grups avant
guardistes del moment. Tinguely va introduir 
de manera explícita el moviment en les seues es
cultures mecanitzades, mentre que Klein fasci
nava els seus coetanis amb el desenvolupament 
de la pintura monocroma, un dels leitmotivs 
que més es van estendre. En 1960, juntament 
amb el crític d’art francès Pierre Restany, Klein 
funda el grup Nouevaux Réalistes, el manifest 
del qual també signaran, entre altres artistes, 
Jean Tinguely i Daniel Spoerri. 

Heinz Mack, Veus el vent? Salutacions  
a Tinguely, 1962.  ZERO foundation.  

Donació Heinz Mack 

Daniel Spoerri, Pintura trampa, 1970. 
Kunstpalast

Yves Klein, Cosmogony (COS 43), from the 
 series Anthropometries, 1960. IVAM Institut 

Valencià d’Art Modern, Generalitat
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SALA 4

Els membres de l’Equip 57 (Luis Aguilera, 
Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano i 
Agustín Ibarrola) van ser alguns dels escas-
sos artistes espanyols que van participar en 
diverses exposicions relacionades amb la nova 
tendència artística. Com Francisco Sobrino, 
membre fundador del Groupe de Recherche et 
Actionn Visuelle (GRAV), Equip 57 va desen-
volupar la seua activitat des de París. Les seues 
propostes estètiques casen perfectament amb 
els debats del moment i, des del punt de vista 
polític, estan situats en l’àrea més compromesa, 
promovent la creació col·lectiva i un cultiu de 
la bellesa aplicada a objectes propis de la vida 
quotidiana, igual que proposaven creadors 
italians com Bruno Munari o Enzo Mari. 

A Itàlia, a partir de 1959, joves artistes 
van emprendre una sèrie d’exploracions es-
tètiques i conceptuals que els portarien de la 
intersecció de l’art i l’arquitectura a la investi-
gació sobre l’espai, el temps, el moviment i la 
tecnologia digital —llavors en el seu albor— 
creant el que hui denominem «instal·lacions 

immersives». Els membres del Grup T i els del 
Grup N participaran en debats centrats en la 
relació artista-obra d’art-societat, sobretot 
aquells que tenen lloc al voltant de les mostres 
biennals Nove Tendencje a Zagreb (1961-1965). 
L’exposició Art Programmata (1962) promo-
guda per l’empresa Olivetti és una fita encara 
poc coneguda i estudiada en la història de l’art 
electrònic i les propostes participatives.

Gianni Colombo, Estructura 
fluida, 1960. Col·lecció privada.  

Cortesia d’A Arte Invernizzi

Dadamaino, Volum, 1958.  
Col·lecció privada.  

Cortesia d’A Arte Invernizzi

Grazia Varisco, Mesa magnética de elementos 
lineales 5B 5N, 1959. The Mayor Gallery
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A principis dels anys 1970, Heinz Mack 
adquireix noció de la dimensió històrica de 
ZERO i realitza els gràfics inclosos en aquesta 
sala com a conclusió a un moment de particular 
efervescència en la creació artística europea. 
No serà fins ben entrat el segle xxi quan grans 
institucions museístiques, a banda i banda de 
l’Atlàntic, decidisquen revisitar críticament 
l’aportació d’una generació d’artistes que, 
havent viscut la guerra sent xiquets, van voler 
allunyar-se del buit per a proposar un art nou, 
en l’esperit de la més pura avantguarda. 

SALA 5

És l’artista italià Piero Dorazio qui viatja per 
primera vegada als Estats Units transportant 
allí les idees i propostes del nou art europeu. 
Nova York es converteix, després de la Segona 
Guerra Mundial, en la capital de l’art contem-
porani i la seua atracció arriba als artistes de 
les avantguardes europees del moment. Si bé 
és l’art pop americà el que arriba a Europa a 
principis de 1960 amb èxit i acceptació ful-
gurants, diverses exposicions porten el nou 
art europeu a l’oest de l’Atlàntic. L’exposició 
més gran tindrà lloc en el Museu d’Art Modern 
de Nova York sota el títol The Responsive Eye, 
en 1965, i se centrarà en la producció de mo-
viment en la pintura a través d’efectes òptics. 
El documental de Brian de Palma arreplega 
amb brillantor l’ambient estètic, crític i social 
en la institució estatunidenca que generarà 
i gestionarà el cànon artístic occidental fins a 
l’actualitat. 

Artistes com Hans Haacke i Otto Piene fi-
xaran la seua residència als Estats Units. Piene 
combinarà la pràctica artística amb l’activitat 
pedagògica en el prestigiós Massachussets In-
stitute of Technology. La seua obra continuarà 
l’exploració del moviment i la llum, així com 
les estructures inf lables i l’art-en-el-cel. 

Otto Piene, Flor, 1967. 
The Mayor Gallery

Christian Megert, Sense títol 
 (objecte de peces trencades), 1962.  

The Mayor Gallery



PUBLICACIÓ 

El catàleg que acompanya la mostra s’ha conce-
but com una compilació de textos d’artistes impli-
cats en les exposicions i debats, il·lustrats amb les 
obres de l’exposició i una àmplia selecció de docu-
ments, material gràfic i imatges de les principals 
exposicions relacionades amb els diversos grups 
al voltant de ZERO. La majoria d’aquests textos 
han sigut traduïts per primera vegada. S’inclou així 
mateix la cronologia comentada més extensa pu-
blicada fins hui sobre les accions i activitats rela-
cionades entre 1957 i 1966. Privilegiant les fonts 
originals, el catàleg conté un assaig de Bartomeu 
Mari, comissari de l’exposició, i una introducció de 
Núria Enguita, directora de l’IVAM.

ACTIVITATS 

Presentació de l’exposició a càrrec de la 
directora de l’IVAM, Nuria Enguita, del comissari, 
Bartomeu Marí, i de la directora de Fundació 
ZERO, Barbara Könches

Data: 28 de setembre de 2022, 19 h
Lloc: Auditori

Narracions i perspectives artístiques  
de l’Europa de posguerra

Activitat en la qual, durant la visita a l’exposició, 
l’alumnat participarà d’una revisió crítica de la pro-
ducció artística contemporània connectant-la 
amb la situació sociosanitària actual des del posi-
cionament conscient, la performance i l’humor. 
Tot això a partir d’obres clau de l’exposició.

Dirigit: Educació Secundària,  
Batxiller i altres col·lectius.
Dates: consultar la web de l’IVAM

Conferència de Marco Meneguzzo

Data: 25 de gener de 2023
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