
 
 

 
 

                

Premi Joan Miró 2019 
Setena edició 

Declaració del jurat del Premi Joan Miró 2019 

El jurat, format per Iwona Blazwick, Alfred Pacquement, Magnus af Petersens, 

João Ribas, Nimfa Bisbe i Marko Daniel, ha atorgat per unanimitat el Premi Joan 

Miró 2019 a Nalini Malani. 

 

El jurat considera l’artista índia mereixedora del premi pel seu prolongat 

compromís amb els valors de la imaginació radical i la consciència sociopolítica, 

tan apreciats per Joan Miró. Al llarg de la seva dilatada carrera, Malani ha estat 

una veu infatigable dels silenciats i els desposseïts, especialment de les dones 

d’arreu del món.  

 

Mitjançant l’al·lusió a incomptables referències culturals, tant orientals com 

occidentals, ha anat creant un impressionant conjunt d’obres que apel·len als 

espectadors a través d’instal·lacions complexes i immersives que presenten la seva 

visió del maltractat món en què vivim. El seu interès per la mitologia antiga, tant 

grega com índia, així com per la simbologia moderna i la generació d’imatges, li ha 

permès desenvolupar una combinació iconogràfica summament personal i 

cosmopolita que denuncia amb valentia la violència i la injustícia contemporànies, 

així com els seus efectes sobre la vida del planeta.  

 

D’altra banda, igual que Joan Miró, Malani ha explorat i combinat des dels anys 

seixanta diferents disciplines i mitjans, entre els quals destaquen el teatre, les 

instal·lacions, el dibuix, el cinema i el vídeo. La seva extraordinària curiositat 

intel·lectual i el seu continu diàleg amb algunes de les figures més destacades del 

nostre temps han influït també en la seva producció, de la mateixa manera que 

l’amistat de Miró amb Artaud, Leiris, Bataille i Kandinski va impactar profundament 

en la seva obra i la va enriquir. Per tot això, el jurat es complau a reconèixer 

l’extraordinària talla de l’aportació artística de Nalini Malani i li concedeix per 

unanimitat el Premi Joan Miró 2019. 
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