
Barbara Hammer (Los Angeles, 1939 – Nova York, 
2019) és una de les autores més influents del cinema 
 experimental i activista nord-americà. Amb vuitanta-tres 
pel·lícules i una enorme producció de fotografies, 
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la seva obra registra en clau autobiogràfica com  
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Aquesta exposició recorre els cinquanta anys de trajectòria de 
Barbara Hammer (Los Angeles, 1939 – Nova York, 2019), una 
de les veus més influents del cinema experimental i activista 
nord-americà. Es tracta de la primera retrospectiva realitzada 
en el context espanyol.

Pionera a explorar políticament la vida i la sexualitat lesbia-
na i el significat de la mort, així com les històries dels qui pateixen 
exclusions socials, Hammer va fer vuitanta-quatre pel·lícules  
—entre curtmetratges i films de llarga durada—, a més d’una 
enorme producció de collages, dibuixos, performances, foto-
grafies i instal·lacions.

Des de les primeres peces en súper-8 fins a la trilogia for-
mada per Nitrate Kisses (‘Petons de nitrat’, 1992), Tender 
Fictions (‘Ficcions tendres’, 1995) i History Lessons (‘Lliçons 
d’història’, 2000); des de les seves investigacions sobre la malal-
tia en treballs com Chance of Breast Cancer (‘Possibilitat de càn-
cer de mama’, 1993), Cancer Bones (‘Ossos cancerosos’, 1994) i 
A Horse Is Not a Metaphor (‘Un cavall no és una metàfora’, 2008) 
fins als «diàlegs crítics» amb artistes, cineastes i poetes, com ara 
Claude Cahun, Maya Deren, Hannah Wilke, Elizabeth Bishop, 
Lota de Macedo Soares o Dziga Vertov, l’obra de Hammer es 
pot considerar un monumental registre en clau autobiogràfi-
ca sobre com es van articular les dissidències lesbianes i femi-
nistes entre finals de la dècada dels seixanta i l’actualitat.

Sisters!, que pren el títol d’un curtmetratge realitzat per 
l’autora el 1973, també aplega un conjunt de propostes sobre 
alguns mites ancestrals a The Great Goddess (‘La gran deessa’, 
1977) i Sappho (‘Safo’, 1978); diferents peces entorn de les ge-
nealogies ideològiques del lesbianisme a The History of World 
According to a Lesbian (‘La història del món segons una lesbi-
ana’, 1988), The Female Closet (‘L’armari femení’, 1998) i Lover 
Other (‘Amant diferent’, 2006), així com nombroses fotografies 
que remeten a algunes performances emblemàtiques —Be My 
Valentine (‘Sigues el meu amor de Sant Valentí’, 1980-1982)  
i Aphrodite’s Birth (‘Naixement d’Afrodita’, 1972)— o que docu-
menten moments afectius i sexuals.

És destacable el singular protagonisme del dibuix en el tre-
ball de Hammer, la persistència d’aquest al llarg de la seva tra-

Corky Wick i jo (IV), San Mateo,  
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i la galeria Company, Nova York.
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Tanmateix, l’estil de vida alternatiu no va esborrar la sensació 
d’atrapament ni les constriccions. ¡Yip, yip i lluny!»

Els altres treballs mantenen el mateix to interrogatiu. Són 
autoretrats en la seva versió menys literal; salten d’una època a 
una altra, d’un suport a un altre, de la poesia a l’aforisme filosò-
fic, de l’humor a la transcendència, de les impugnacions sobre 
els clixés amb què es representa les dones a les preguntes sobre 
una identitat en ple procés d’afirmació o negació.

Sala 2
Al llarg de la seva trajectòria, Barbara Hammer va dur a terme 
nombroses recerques sobre els mites lèsbics de l’antiguitat. 
Alhora, va explorar algunes genealogies històriques referides a 
la vida lesbiana. Així, doncs, Safo, l’illa de Lesbos, Afrodita i les 
deïtats de la fertilitat femenina conviuen amb figures emble-
màtiques com Elizabeth Bishop i Lota de Macedo Soares. 

També són rellevants aquells treballs que, com Multiple 
Orgasm (‘Orgasme múltiple’, 1977), enuncien una pedagogia 
subversiva sobre la sexualitat entre dones, sobre com els cossos 
femenins imaginen formes de plaer que desarticulen qualsevol 
norma establerta.

En aquest sentit, la pel·lícula Superdyke (‘Superbollera’, 
1975) documenta l’empoderament i l’energia de les lluites polí-
tiques lesbianes als Estats Units durant els anys seixanta i se-
tanta. Es tracta d’una comèdia sobre una tropa de «guerreres de 
la vagina» que prenen el control dels espais públics i les institu-
cions de San Francisco, els supermercats, la xarxa d’autobusos, 
el museu eròtic i l’ajuntament de la ciutat. 

D’altra banda, Double Strength (‘Doble força’, 1978), Dream 
Age (‘L’edat dels somnis’, 1979) i l’excepcional Lesbian Whale 
(‘Balena lesbiana’, 2015) narren diferents epopeies amoroses 
lèsbiques amb un llenguatge visual que camina des de la faula 
fins al relat psicològic. Aquests veritables trips emocionals apro-
fundeixen, com és habitual en les peces de Hammer, en els mo-
ments en què el punt àlgid de la felicitat precedeix l’inici de la 
decrepitud, en què la serenitat és una conquesta comunitària, un 
camí erigit i afectat per la ideologia, no pas una qüestió moral.

jectòria, des del primerenc Dark Vagina or Moon in the Head 
(‘Vagina fosca o lluna al cap’, 1969-1971) fins a Prison Drawings 
(Marcel Moore) (‘Dibuixos a la presó [Marcel Moore]’, 2005). 
Finalment, la mostra presenta una part significativa de collages 
que traslladen les seves experimentacions amb les imatges au-
diovisuals a l’àmbit plàstic, com Happy Valentine’s Day (‘Dia  
de sant Valentí’, 1982), Je t’embrasse (‘Et beso’, 1994), Hammer  
as Shirley Temple (‘Hammer com a Shirley Temple’, 1996), 
Lesbian Weeding Dewar Style (‘Casament lesbià a l’estil Dewar’, 
1997), Bang & Whimper (‘Explosió i gemec’, 2000) i Censored 
(‘Censurat’, 2017), entre molts altres.

Els projectes de Barbara Hammer són alhora una celebra-
ció de la vida i una crida a la discrepància, episodis d’un fris 
confessional i, a la vegada, panoràmiques d’esdevenirs polítics  
i comunitaris. Igualment, la seva escriptura, a mig camí entre la 
memòria, la crònica i l’assaig —compilada al llibre Hammer! 
Making movies out of sex and life (‘Hammer! Fer pel·lícules amb 
el sexe i la vida’, 2010)—, manifesta una posició artística i exis-
tencial en la qual l’ímpetu per transgredir tots els tabús socials 
s’enllaça amb la capacitat revolucionària de l’amor, amb el poder 
de les persones per unir les seves fragilitats i revoltar-se.

Aquesta mostra es va començar a gestar el 2018, en coo-
peració amb Barbara Hammer. Des de La Virreina Centre de 
la Imatge considerem Sisters! —que es celebra durant el pri-
mer aniversari de la desaparició de l’artista— com un home-
natge a la seva vida i a la seva obra.

Sala 1
Els films I Was/I Am (‘Era/Soc’, 1973) i, sobre tot, Death of 
Marriage (‘Mort d’un matrimoni’, 1969), que l’artista qualifica 
com el seu «primer psicodrama», organitzen aquest àmbit al 
voltant d’una mena d’epifania política, subjectiva i sexual de gè-
nere. Death of Marriage, rodada en súper-8, reflecteix la recerca 
d’imatges i mètodes fílmics que permetin representar un ésser 
emocional interior. Barbara Hammer explica: «Havia construït 
a mà amb el meu marit una casa al bosc, vaig fer el meu propi 
estable per als cavalls i tenia un estudi on dedicar-me a l’art. 
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Sala 3
Els treballs de Barbara Hammer poden ser llegits com a episo-
dis que descriuen la construcció d’un projecte de subjectivitat 
lesbiana. És per això que, en mirar les seves fotografies d’amants 
i companyes, de dones que fan sexe, es fan petons o riuen entre 
elles, no s’observa solament una panoràmica costumista de la 
quotidianitat, sinó, sobretot, una recuperació per part dels cos-
sos de la seva potència per actuar i gaudir. 

Enfront de les ficcions normatives que segresten política-
ment i socialment el desig, però també contra les gramàtiques 
heteropatriarcals de la discrepància durant els anys seixanta  
i setanta americans, en l’obra de Hammer hi ha un redescobri-
ment de la intensitat que supera el simple to d’època.

Les dones que veiem en aquest àmbit, emancipades de 
qualsevol tipus d’aprovació o desaprovació, com si pressentis-
sin la idea actual de sororitat, creixen, senten i cooperen ple-
gades; inventen tàctiques alliberadores mentre encarnen què 
significa dissentir, conceben formes de lluita i resistència que no 
exclouen la vulnerabilitat de cada vida. 

D’altra banda, les pel·lícules de Hammer —especialment 
les realitzades a la dècada dels setanta— introdueixen estratè-
gies experimentals característiques del cinema d’avantguarda, 
una fisicalitat del cos femení que s’alimenta, de manera re-
cíproca, amb la del mateix mitjà cinematogràfic, com és el cas 
de Sisters! (‘Germanes!’, 1973), Dyketactics (‘Tàctiques bolle-
res’, 1974), Menses (‘Menstruació’, 1974) i X (1975).

Sala 4
Maya Deren, Claude Cahun, Dziga Vertov, James Sibley 
Watson, Jack Waters i Peter Cramer són alguns dels integrants 
d’una hipotètica comunitat d’influències per a Barbara Hammer, 
especialment els dos primers, que van ser objecte de diferents 
peces mitjançant les quals l’artista homenatja o dialoga amb 
les seves vides i obres, com Maya Deren’s Sink (‘La pica de 
Maya Deren’, 2011), Lover Other (‘Amant diferent’, 2006), 
Dynamic Single (Claude Cahun) (‘Solter dinàmic [Claude 
Cahun]’, 2005), Prison Drawings (Marcel Moore) (‘Dibuixos de 

Superbollera, 1975
Pel·lícula 16 mm en vídeo

Pintura de somnis, 1976
Retolador, pastel a l’oli, aquarel·la sobre paper, 35,5 x 42,5 cm
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Amant diferent, 2006
Pel·lícula 16 mm en vídeo

Lluita lliure, illa de Hornby, Colúmbia Britànica, 1972
Impressió en gelatina de plata, 27,30 x 21,59 cm

Un cavall no és una metàfora, 2008
Pel·lícula 16 mm en vídeo

Germanes!, 1973
Pel·lícula 16 mm en vídeo
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la presó [Marcel Moore]’, 2005), Motion Lines Bad Ass (Claude 
Cahun) (‘Dolentot amb línies de moviment [Claude Cahun]’, 
2005), War Tunnels (Claude Cahun) (‘Túnels de guerra [Claude 
Cahun]’, 2005) i Buddha Head (Claude Cahun) (‘Cap de Buda 
[Claude Cahun]’, 2005). 

Alhora, aquest apartat recull una selecció d’obres en què 
Hammer ironitza, amb un humor càustic, sobre alguns estere-
otips del relat artístic hegemònic i la cultura popular, entre ells 
Van Gogh, Matisse, Vlamick, Goya o Shirley Temple.

Finalment, The Female Closet (‘L’armari femení’, 1998) tan-
ca el recorregut crític a través de la història de l’art. Es tracta d’un 
documental que, mitjançant fotografies d’arxiu, pel·lícules ca-
solanes, entrevistes i altres materials visuals, investiga el lesbia-
nisme ocult públicament de tres dones artistes: Alice Austen, 
Hannah Höch i Nicole Eisenman.

Sala 5
La malaltia és un dels grans temes en la trajectòria de Barbara 
Hammer. L’arraconament que afecta els cossos envellits, la 
criminalització pública de certes pandèmies, el sistema clínic 
amb els seus protocols de vegades deshumanitzats: a la fragili-
tat física i psíquica del malalt s’hi afegeixen tot un conjunt 
d’agressions socioeconòmiques que en fan un subjecte exclòs. 

Des de l’alarmisme mediàtic dels vuitanta amb la sida,  
a TV Study 1-4 (‘Estudi de TV 1-4’, 1984-1985), fins als nom-
brosos treballs que va dedicar al càncer, per exemple, Cancer 
Bones (‘Ossos cancerosos’, 1994), Chance of Breast Cancer (‘Pos-
sibilitat de càncer de mama’, 1993), What You Are Not Supposed 
to Look At (‘El que representa que no s’ha de mirar’, 2014)  
o Contemplation: What Now? (‘Contemplació: i ara, què?’, 2014), 
Hammer ha aportat a la representació artística de la malaltia 
una mena de contraiconografies que despatologitzen l’experi-
ència del patiment, rescatant-la de les estructures hospitalàries 
i del negoci de la salut per mostrar-la naturalitzada i, fins i tot, 
com un vincle comunitari.

D’aquesta manera, enfront de la marginació a què el capita-
lisme sotmet les persones que considera «improductives» o «in-

Dues Ruths, 1969-1971
Retolador sobre paper, 60,9 x 45,7 cm
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desitjables», Barbara Hammer centra l’atenció a donar veu a 
llurs vicissituds, a narrar —sovint en primera persona— quin és 
l’esdevenir existencial i polític d’aquests individus vulnerables. 

Convé destacar, a manera de projecte manifest que resu-
meix les idees anteriors, la pel·lícula A Horse Is Not a Metaphor 
(‘Un cavall no és una metàfora’, 2008), en la qual l’artista refle-
xiona sobre la seva lluita personal contra el càncer d’ovari en 
fase avançada. El film barreja escenes de sessions de quimiote-
ràpia amb imatges de llum i moviments abstractes. Hammer 
cavalca pels turons del Ranxo Fantasma de Georgia O’Keeffe 
a Nou Mèxic, pels estreps coberts d’herba del Big Horn a 
Wyoming, pels senders frondosos de Woodstock, a Nova York.

We Heal Ourselves (‘Ens curem nosaltres mateixes’) és el 
títol d’una fotografia on s’observa el rostre pensatiu de l’artista. 
És el mateix rostre, com si es tractés d’un Aleph visual, que apa-
reix a la sèrie After Hannah Wilke (‘Sobre Hanna Wilke’, 2016), 
on el treball Intra-Venus (1992-1993), presentat pòstumament, 
documenta les transformacions físiques del cos de Wilke a cau-
sa de la quimioteràpia i el trasplantament de medul·la òssia.

Sala 6
Aquest apartat aplega un grup de treballs que cal qualificar 
d’agitprop i que parodien els fundadors del conservadorisme 
polític neoliberal, encarnats en les figures de Richard Nixon, 
Ronald Reagan i Margaret Thatcher, així com el populisme re-
accionari i censor de Donald Trump.

Al costat d’aquests hi ha el film Snow Job: The Media Hysteria 
of AIDS (‘Entabanada: la histèria mediàtica de la sida’, 1986), 
que ataca les tergiversacions i l’alarmisme mediàtic, inscri-
vint-se en l’activisme contra el VIH dels vuitanta, així com la 
sèrie Charlene Atlas (1998), en la qual l’artista ridiculitza els 
anuncis de la premsa escrita que prometen musculosos cossos 
masculins. La cara somrient de Hammer ocupa el lloc reservat 
abans per a aquesta multitud de mascles alfa testosterònics. 

Sala 7
Tourist (‘Turista’, 1984) és un vídeo que aprofundeix crítica-
ment en l’energia libidinal del turisme de masses, en els seus 
impulsos psíquics de possessió consumista, en les seves ratifi-
cacions de l’espectacle. Per contra, el film Generations (‘Gene-
racions’, 2010) narra el procés de transmissió de la tradició de 
cinema experimental com un conjunt de sabers que passen 
entre persones d’una generació a una altra, en aquest cas entre 
Barbara Hammer i Gina Carducci, una jove cineasta queer. 
Filmant durant els últims dies del parc d’atraccions Astroland, 
a Coney Island, ambdues autores perceben l’envelliment no 
solament de l’arquitectura recreativa en desús, sinó també del 
mateix mitjà cinematogràfic. Hammer i Carducci van editar 
imatge i so per separat, com va fer Shirley Clarke al seu popu-
lar curtmetratge Bridges-Go-Round (‘Ronda de ponts’, 1958). 
El resultat és un experiment generacional i un homenatge a les 
cineastes d’avantguarda.

Menjador
Sisters! acaba amb dos llargmetratges separats per més d’una 
dècada: Out in South Africa (‘Fora de l’armari a Sud-àfrica’, 
1994) i Lover Other (‘Amant diferent’, 2006). El primer parteix 
de la invitació del Primer Festival de Cinema Gai i Lèsbic del 
continent africà a una retrospectiva fílmica de l’obra de Barbara 
Hammer, la qual, a més, va crear aquest documental sobre raça, 
orientació sexual i drets civils en una Sud-àfrica en ple canvi 
després del període de l’apartheid.

Lover Other és un altre documental que explora les biografi-
es de Marcel Moore i Claude Cahun, artistes surrealistes dels 
anys vint, lesbianes i germanastres, que van viure juntes tota la 
vida. Resistents a l’ocupació nazi de l’illa de Jersey, situada al 
canal de la Mànega, a l’oest de les costes de Normandia, van 
ser empresonades i condemnades a mort. Van ser alliberades el 
1945, tot i que es va destruir una gran quantitat de les seves obres. 
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Death of a Marriage
Mort d’un matrimoni
1969
Pel·lícula súper-8 mm, vídeo HD
3’ 9’’

I Was/I Am
Era / Soc
1973
Pel·lícula 16 mm en vídeo
5’ 44’’

Sisters! 
Germanes! 
1973
Pel·lícula 16 mm en vídeo
8’ 25’’

Dyketactics
Tàctiques bolleres
1974
Pel·lícula 16 mm en vídeo
5’ 44’’

Menses
Menstruació
1974
Pel·lícula 16 mm en vídeo
3’ 15’’

X
1975
Pel·lícula 16 mm en vídeo
8’

Superdyke 
Superbollera
1975
Pel·lícula 16 mm en vídeo
17’ 34’’

Women I Love
Dones que estimo
1976
Pel·lícula 16 mm en vídeo
22’ 39’’

The Great Goddess
La gran deessa
1977
Pel·lícula 16 mm en vídeo
25’

Multiple Orgasm
Orgasme múltiple
1977
Pel·lícula 16 mm en vídeo
5’ 32’’

Double Strength
Doble força
1978
Pel·lícula 16 mm en vídeo
14’ 38’’

Sappho
Safo
1978
Pel·lícula 16 mm en vídeo
7’

Pel·lícules incloses a l'exposició

Dream Age
L’edat dels somnis
1979
Pel·lícula 16 mm en vídeo
10’ 58’’

Tourist
Turista
1984
Pel·lícula 16 mm en vídeo
2’ 44’’

Snow Job: The Media  
Hysteria of AIDS
Entabanada: la histèria 
mediàtica de la sida
1986
Pel·lícula 16 mm en vídeo
7’ 42’’

The History of the World 
According to a Lesbian
La història del món  
segons una lesbiana
1988
Pel·lícula 16 mm en vídeo
16’ 22’’

Out in South Africa
Fora de l ’armari  
a Sud-àfrica
1994
Pel·lícula 16 mm en vídeo
50’ 46’’

The Female Closet
L’armari femení
1998
Pel·lícula 16 mm en vídeo
59’ 3’’

Lover Other
Amant diferent
2006
Pel·lícula 16 mm en vídeo
55’ 6’’

A Horse Is Not a Metaphor 
Un cavall no és una metàfora
2008
Pel·lícula 16 mm en vídeo
29’ 43’’

Generations
Generacions
2010
Vídeo HD
14’ 36’’

Maya Deren’s Sink
La pica de Maya Deren
2011
Vídeo HD
29’ 8’’

Lesbian Whale
Balena lesbiana
2015
Vídeo HD
6’ 35’’
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La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horari: de dimarts a diumenge 
i festius, d’11 a 20 h 
Entrada gratuïta

 
#BarbaraHammer
@lavirreinaci 
barcelona.cat/lavirreina


