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| N O V E S T E C N O L O G I E S / N O U S F O R M AT S |

teamLab és un col·lectiu sorgit al Japó l’any 2001 format per professionals de diferents
disciplines (art, programació, enginyeria, matemàtica o arquitectura) que investiga les
vinculacions entre l’art, la tecnologia, el disseny i la natura amb l’objectiu d’explorar la relació
dels individus amb el món que els envolta.
Per a aquesta exposició proposa dues experiències immersives, en transformació contínua:
Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World i Graffiti Nature: Lost, Immersed and
Reborn. Són obres obertes interactives, que s’activen i s’actualitzen constantment gràcies a la
implicació de les persones que la visiten.

ABRIL-AGOST DEL 2021

BARCELONA

MÉS INFORMACIÓ

Exposició organitzada amb
teamLab
Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World, Sisyu + teamLab, 2018. Instal·lació digital interactiva sense fi.

Cal·ligrafia: Sisyu. So: Hideaki Takahashi. © teamLab. Cortesia de Pace Gallery

| N O V E S T E C N O L O G I E S / N O U S F O R M AT S |

HOMO LUDENS
VIDEOJOCS PER ENTENDRE EL PRESENT

“Homo ludens. Videojocs per entendre el present” ofereix una nova
perspectiva del concepte de gamer tot mostrant un món videoludificat
en el qual la vida i el joc tendeixen a coincidir cada dia més. A partir
d’una visió antropològica del joc, i entenent el videojoc com la seva
expressió contemporània més estesa, l’exposició posa en relleu com
aquest últim transcendeix l’acte de jugar.
Hi haurà més de quaranta peces entre videojocs i obres d’art, en
un entorn interactiu que convertirà la mateixa exposició en una
experiència de joc col·lectiva.

Imatge del projecte Craftea (Arsgames, 2018) elaborada a partir de Minecraft (Mojang, 2009).
Creative Commons BY-NC-SA

JULIOL-NOVEMBRE DEL 2021

MADRID

MÉS INFORMACIÓ

| N O V E S T E C N O L O G I E S / N O U S F O R M AT S |

“Symphony” ofereix a l’espectador l’oportunitat de viure i sentir la música
clàssica com mai l’ha experimentat gràcies a la tecnologia VR, amb la qual
se sentirà com un músic més dins d’una orquestra.
Entrar a l’interior d’un instrument o viatjar a l’ànima de la música seran
algunes de les possibilitats que “Symphony” ens ofereix, gràcies al gran
director d’orquestra Gustavo Dudamel i als més de cent músics integrants
de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra. Un viatge guiat i protagonitzat
per les obres de Beethoven, Mahler i Bernstein.

DE SETEMBRE DEL 2020 A AGOST DEL 2021
A DIFERENTS CIUTATS D’ESPANYA I PORTUGAL

MÉS INFORMACIÓ

© IgorStudio

| N AT U R A I C I È N C I A |

La Fundació ”la Caixa” presenta una exposició l’objecte de la qual és intangible:
el pensament i la curiositat de Leonardo da Vinci, la manera d’anar sempre més enllà
en el coneixement. Quines actituds i aptituds li van permetre innovar? Com es potencia la
creativitat?
Una experiència per apropar-nos al pensament de Leonardo i traslladar la seva essència als
nostres dies. Maquetes a escala d’alguns dels seus enginys, un audiovisual que ens parla
d’observació, anàlisi i creativitat, i jocs per experimentar seran algunes de les eines que ens
permetran construir ponts entre la seva època i el nostre present.

DE SETEMBRE DEL 2020 A AGOST DEL 2021
A DIFERENTS CIUTATS D’ESPANYA I PORTUGAL
MÉS INFORMACIÓ

Exposició produïda en col·laboració amb
el Parc Leonardo da Vinci - Clos Lucé
Leonardo da Vinci, Home de Vitruvi, c. 1490. Album / John Parrot / Stocktrek Images

| N AT U R A I C I È N C I A |

L’exposició “Apollo 11. L’arribada de l’home a la Lluna” commemora una de les gestes més
importants de la història de la humanitat i ens permet fer un recorregut científic des del
moment en què Galileu va observar per primera vegada la Lluna amb un telescopi construït
per ell mateix el 1609 fins a l’arribada de l’home a la Lluna.
L’exposició mostra tot el que coneixem actualment sobre aquest satèl·lit natural, com es
va preparar aquest increïble viatge fa més de cinquanta anys i com es preparen aquestes
missions a l’actualitat.

FEBRER-JULIOL DEL 2021

LLEIDA

MÉS INFORMACIÓ

@NASA - Edwin Aldrin caminant sobre la superfície lunar durant l’activitat extravehicular (EVA)

| N AT U R A I C I È N C I A |

“Miralls. Dins i fora de la realitat” és una proposta sorprenent per a totes les edats que
combina les matemàtiques amb la manipulació de la llum. Descobreix com la realitat varia
segons el lloc des d’on es miri. És una manera imaginativa de donar a entendre que la realitat
es pot observar des de diferents òptiques, la qual cosa va a favor del pensament científic i pot
canviar la percepció que tenim del nostre entorn. En aquesta mostra els miralls són l’objecte
museogràfic a través del qual, de manera totalment interactiva, es fa patent la importància del
paper que tenen en diferents àmbits de la ciència, de la cultura i de la vida en general.
Amb la ciència com a base conceptual, la mostra suscita preguntes que poden semblar
insòlites. El que reflecteix un mirall és la realitat? On és la realitat: dins o fora del mirall? I, si
ho podem veure, això ho fa més real? Amb aquest plantejament de realitats confrontades,
“Miralls. Dins i fora de la realitat” ens incita a repensar el món i a descobrir alguns dels secrets
que ens envolten.

FINS AL GENER DEL 2021

SARAGOSSA

FEBRER-JUNY DEL 2021

SEVILLA

MÉS INFORMACIÓ

| N AT U R A I C I È N C I A |

El nostre món ha evolucionat durant milers d’anys, abans de veure’s enfrontat al ritme de la
vida moderna. Sebastião Salgado, a través del seu projecte “Gènesi”, busca els orígens del
món i del planeta en què vivim.
Aquesta exposició presenta fotografies de paisatges, animals i persones allunyades del
món modern. Espais on ens podem nodrir de l’esplendor de les regions polars, els boscos
i les sabanes tropicals, els deserts abrasadors, les muntanyes dominades per glaceres i les
illes solitàries. Un mosaic increïble on la natura s’expressa amb tota la seva grandesa.
Les fotografies de “Gènesi” aspiren a revelar aquesta bellesa i constitueixen un homenatge
a la fragilitat d’un planeta que tots hem de protegir.

Iceberg entre l’illa de Paulet i les Shetland del Sud, al mar de Weddell. Península Antàrtica,
gener i febrer del 2005. © Sebastião Salgado / Contacto
DE SETEMBRE DEL 2020 A AGOST DEL 2021
A DIFERENTS CIUTATS D’ESPANYA I PORTUGAL
MÉS INFORMACIÓ

| N AT U R A I C I È N C I A |

A l’exposició “De pol a pol” volem mostrar alguns dels espais naturals més
espectaculars de la Terra, des de l’Àrtic fins a l’Antàrtida, molts coneguts com a
hotspots, ecoregions terrestres reconegudes per la seva elevada biodiversitat,
un alt nivell d’espècies endèmiques (que només viuen allà) i que estan greument
amenaçades per l’activitat humana.
Una mostra d’imatges espectaculars dels arxius de National Geographic de fotògrafs
de natura com ara Frans Lanting, Paul Nicklen, Michael Nichols o Tim Laman, entre
d’altres, que ens revelen la bellesa i la fragilitat del nostre planeta.

DE SETEMBRE DEL 2020 A AGOST DEL 2021

© Tim Laman / National Geographic

A DIFERENTS CIUTATS D’ESPANYA I PORTUGAL
MÉS INFORMACIÓ

En col·laboració ambNational Geographic

| N AT U R A I C I È N C I A |

“Altres mons” és una mostra fotogràfica basada en el llegat visual de més de sis dècades
d’exploració planetària robotitzada. Tot i que és el resultat d’un esforç cientificotècnic
sostingut al llarg del temps, l’artista Michael Benson situa aquest llegat en el marc de les
arts, i concretament de la fotografia. Després de mil·lennis d’especulacions sobre aquells
punts de llum mòbils que els antics grecs anomenaven πλανήτης (‘vagabunds’; en llatí,
planētēs), per primera vegada es descobreix bona part del sistema solar als ulls humans.
Benson tria i tracta centenars d’imatges originals en blanc i negre i les compon per produir
mosaics en color, sense discontinuïtats, que ens permeten contemplar panoràmiques de
gran bellesa i que encara avui dia es troben més enllà de l’experiència humana directa.

DE SETEMBRE DEL 2020 A AGOST DEL 2021
A DIFERENTS CIUTATS D’ESPANYA I PORTUGAL
MÉS INFORMACIÓ

@NASA/JPL/SSI/Cornell/Michael Benson, Kinetikon Pictures

| N AT U R A I C I È N C I A |

L’exposició “Talking brains” és un viatge interactiu a l’interior del cervell per explorar
com va sorgir i evolucionar el llenguatge, assessorada pels màxims experts en la matèria.
Sota la diversitat de les 7.000 llengües que hi ha al món, s’amaga una facultat compartida
pels éssers humans: el llenguatge. Les llengües (orals o de signes) s’assemblen molt més
del que ens pensem. Quan les observem de prop, ens adonem que, en realitat, són la cara
visible d’un sistema que impregna pràcticament tot el que pensem i el que som. “Talking
brains” presenta el llenguatge des del punt de vista del cervell, des de la perspectiva de la
seva base biològica.

ABRIL-AGOST DEL 2021

SARAGOSSA

MÉS INFORMACIÓ

| L A C U LT U R A D E L C I N E M A |

El vampir és un ésser terrorífic i fascinant, encarna el nostre anhel de ser immortals i al
mateix temps és un reflex del nostre costat més fosc i monstruós. Des del segle XIX, els
vampirs exerceixen una fascinació sobre escriptors, poetes i artistes.
Durant el segle XX han estat objecte d’innombrables recreacions cinematogràfiques, han
protagonitzat còmics i sèries de televisió i han atret creadors plàstics de diferents èpoques:
des de pintors romàntics fins a artistes conceptuals.
Al segle XXI, el vampir ha continuat ressorgint de les tenebres i desafiant els seus
admiradors amb qüestions d’identitat. Ni mort ni viu, i fonamentalment marginal, el mite del
vampir planteja la pregunta sobre la naturalesa del seu ésser.

OCTUBRE DEL 2020 – GENER DEL 2021
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Exposició coorganitzada amb
La Cinémathèque française

Béla Lugosi i Helen Chandler a Dràcula, de Tod Browning, 1931.
Universal Pictures/Wolf TracerArchive/Photo12/agefotostock. Imatge de Béla Lugosi
reproduïda amb el permís de Lugosi Estate (www.belalugosi.com)

| L A C U LT U R A D E L C I N E M A |

Seguint la tradició de programar exposicions de temàtica cinematogràfica, la Fundació
“la Caixa” presenta la increïble història d’un dels il·lusionistes més populars de París, Georges
Méliès.
Méliès va revolucionar el cinema: va construir el primer estudi de rodatge i va impulsar la
producció i la distribució de pel·lícules. També treballava com a actor i escrivia i dirigia els seus
propis films. Per tot això, avui se’l considera el creador de l’espectacle cinematogràfic.
Aquesta exposició ofereix un recorregut pels orígens del cinema i per una data màgica, l’any
1900, quan encara no existien les grans productores ni les grans sales de projecció
i les pel·lícules arribaven als pobles i a les ciutats en barraques i caravanes.

DE SETEMBRE DEL 2020 A AGOST DEL 2021

Georges Méliès, “Al bell mig de l’ull!” (9è quadre), recomposició d’una escena de la
pel·lícula Voyage dans la Lune (Viatge a la Lluna, 1902), c. 1930. La Cinémathèque française.
© Georges Méliès, VEGAP, Barcelona, 2014. Foto: Stéphane Dabrowski

A DIFERENTS CIUTATS D’ESPANYA I PORTUGAL
MÉS INFORMACIÓ

Exposició produïda en col·laboració amb
La Cinémathèque française

| L A C U LT U R A D E L C I N E M A |

PIXAR
CONSTRUINT PERSONATGES
Una exposició que ens endinsa en el procés de creació dels personatges de les pel·lícules
de Pixar Animation Studios. Durant els anys de feina i esforç que representa la producció
de cada pel·lícula, l’equip de Pixar no deixa res a l’atzar, tot està al servei d’una història
destinada a fer-nos despertar les emocions.
Al llarg de la mostra els visitants podran anar descobrint la intencionalitat dels dibuixos i les
maquetes, el perquè de cada detall dels personatges i els seus entorns per aconseguir el
gran objectiu: donar vida a les històries.

NOVEMBRE DEL 2020 – MARÇ DEL 2021

SEVILLA

ABRIL-AGOST DEL 2021

GIRONA

MÉS INFORMACIÓ

Exposició organitzada per Pixar Animation Studios
en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”
Ricky Nierva, Mike i Sulley, Monsters University, 2013. Tinta i retolador sobre paper. © Pixar

| L A C U LT U R A D E L C I N E M A |

“Cinema i emocions. Un viatge a la infància”, duta a terme en col·laboració amb la Cinémathèque
française, repassa aquesta relació emocional amb títols i materials vinculats a la infantesa.
És possible viatjar a la infància? Tornar a sentir les emocions com van ser experimentades sent
nens? La gran pantalla proposa un joc en el qual participen tots els espectadors, els que viuen la
seva infantesa en present i els que l’han deixat enrere. L’exposició es planteja al voltant d’onze
bucles amb fragments de pel·lícules, cadascun dissenyat per generar una emoció determinada.
Els vídeos estan acompanyats per materials diversos que mostren tot el que envolta la creació
del film: dibuixos, storyboards, fotografies de rodatge, cartells, maquetes, vestuari, etc. Es revela
així el que passa darrere de la càmera, tot allò que fa possible la creació d’aquest món, per
descobrir que són tan fantàstiques les eines amb què treballa com genuïnes les emocions que
és capaç de despertar.
En col·laboració amb

FINS AL GENER DEL 2021

S A N T I A G O D E C O M P O S T E L ·L A ,
C I U TAT D E L A C U LT U R A

Exposició organitzada perla Cinémathèque
française i la Fundació ”la Caixa”

MÉS INFORMACIÓ

Vittorio de Sica, El lladre de bicicletes, 1948. © Films sans Frontières

| U N A C O L ·L E C C I Ó D E R E F E R È N C I A |

Col·lecció ”la Caixa”.
Art Contemporani
FINS AL NOVEMBRE DEL 2020

NOVEMBRE DEL 2020 – MAIG DEL 2021

MAIG-SETEMBRE DEL 2021

ON SOM. ON PODRÍEM SER

SO L AZY. ELOGI DEL MALBARATAMENT

YWY. VISIONS. PEDRO NEVES MARQUES,
EN COL·L ABORACIÓ AMB ZAHY GUAJAJARA

“On som. On podríem ser” és un projecte d’investigació i

L’exposició proposa una aproximació irònica i utòpica través de

experimentació curatorial que planteja una revisió de les

la reivindicació de la mandra com a fi últim i més ambiciós de

formes de connexió que tenim amb el nostre entorn, el

la nostra existència. A través de la idea de consum, es tracta de

nostre context i lloc, entenent aquests conceptes com a

considerar l’activitat improductiva i el malbaratament del temps

espais amb definicions en transició i portadors en essència

com a utopia d’una vida dedicada a l’oci com a skholè. Planteja

d’una llarga cadena de records personals i culturals.

una ficció que anhela malgastar el temps en lloc de fer servir de

Per a això, aquesta proposta investiga les relacions que

manera productiva i destruir la riquesa abans que acumular-la.

s’acostumen a mostrar després dels gestos, relacions
amagades sota una consciència ritualitzada i que, seguint una

Les obres seleccionades proposen una crítica a la hiperactivitat

sèrie de pautes i repeticions sistemàtiques, ens interpel·len

contemporània i introdueixen l’esperança d’una redistribució de

per ressignificar la idea d’ètica col·lectiva.

recursos i de temps capaç de repensar el comú.

El 2017 l’artista portuguès Pedro Neves Marques va crear
un personatge, una androide indígena anomenada YWY,
interpretat per l’actriu i activista Zahy Guajajara, terme que
significa ‘terra’ o ‘territori’ en l’idioma indígena tupí-guaraní.
YWY es converteix en una manera de pensar possibles
imaginaris sobre el futur indígena, el gènere, la tecnologia
i la ciència-ficció. En les seves pel·lícules i instal·lacions
assistim a un escenari futurista, encara que familiar, on el
Brasil ha estat conquerit per grans corporacions i indústries
d’extracció minera i agrícola.

Pedro Neves Marques, YWY, A Androide, 2017. © Pedro Neves Marques

BARCELONA

MÉS INFORMACIÓ

En col·laboració amb el Centro de Arte
Dos de Mayo, Comunidad de Madrid

| U N A C O L ·L E C C I Ó D E R E F E R È N C I A |

La representació dels afectes ha estat un motiu recurrent al llarg de la història
de l’art. “Poètiques de l’emoció” recorre algunes maneres de representar les
emocions en les arts visuals a partir d’obres d’èpoques i contextos diversos, i
incideix en peces contemporànies i en les similituds que han perviscut al llarg de
diferents gèneres i períodes.
Les obres de l’exposició mostren com les emocions bàsiques comunes a
l’experiència humana –por, pena, ràbia o alegria, entre d’altres– es transformen
en emocions estètiques i es representen per mitjà de gestos, signes i formes que
sobreviuen al llarg del temps.

Bas Jan Ader, I’m Too Sad to Tell You, 1971. © The Estate of Bas Jan Ader / Mary Sue Ader Andersen / The Artists Rights Society (ARS),
Nova York / VEGAP, 2020. Gentilesa de Meliksetian / Briggs, Los Angeles

OCTUBRE DEL 2020 – MARÇ DEL 2021
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| GRANS INSTITUCIONS / GRANS ACORDS |

Els faraons, els senyors de les dues terres, eren els encarregats de protegir Egipte dels enemics i de
garantir la maat, l’ordre de l’univers.
Rere les imatges i els objectes de l’antic Egipte que han arribat fins als nostres dies, s’hi amaga la
realitat d’un imperi que ha fascinat l’home al llarg de la història. “Faraó. Rei d’Egipte” presenta aquests
objectes amb una atenció especial a aspectes diferents del monarca egipci, com ara el caràcter
diví dels faraons, la simbologia de les vestimentes i les joies, la religiositat, els rituals, l’organització
administrativa del país, les guerres expansives i de protecció i, per descomptat, la vida de palau.
A través d’una col·lecció de cent quaranta objectes procedents del British Museum, entre els quals
destaquen diferents treballs d’orfebreria, estàtues monumentals i relleus preciosos de temples que
acosten el visitant a la vida real i de poder de l’antic Egipte, aquesta exposició explora els ideals, el
simbolisme i la ideologia d’aquests faraons, com també la seva vida a la vall del Nil.
A Santiago de Compostel·la, en col·laboració amb
FINS AL MARÇ DEL 2021

TA R R A G O N A

ABRIL-AGOST DEL 2021

S A N T I A G O D E C O M P O S T E L ·L A ,
C I U TAT D E L A C U LT U R A

Exposició organitzada amb la
col·laboració de The British Museum

MÉS INFORMACIÓ

Ushebti del faraó Seti I. Faiança blava. c. 1294-1279 aC. Tomba de Seti I, Vall dels Reis, Tebes,

Egipte. © The Trustees of The British Museum

| GRANS INSTITUCIONS / GRANS ACORDS |

L’exposició presenta un viatge a través del temps i de les cultures, un recorregut que
no distingeix ni èpoques ni fronteres i que, alhora, ens mostra un tema universal:
com l’ésser humà s’ha representat i es representa a si mateix. Les esplèndides peces
del British Museum es combinen amb una selecció d’obres de la Col·lecció de
la Fundació ”la Caixa” per gaudir i reflexionar sobre conceptes tan actuals com l’ideal
de bellesa, la intencionalitat del retrat, la divinitat, el poder o la transformació del cos.

© The Trustees of The British Museum (2020). All rights reserved

ABRIL-AGOST DEL 2021
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Des de l’aparició de l’imperi Assiri fins a les conquestes d’Alexandre el Gran (entre el 900 i
el 300 aC), el món va estar connectat a través de milers de quilòmetres, des de l’Índia fins
a Espanya, per mitjà d’artesans, comerciants i consumidors d’objectes preciosos. Els luxes
en l’antiguitat van ser font de plaers i afirmacions d’estatus i d’identitat. Aquesta exposició
mostra objectes d’imperis que van acumular grans riqueses i van construir sumptuosos
palaus i jardins plens d’immenses quantitats de tresors.
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Exposició organitzada amb la
col·laboració de The British Museum
Placa d’or, accessori per a ornament a la roba. Iran, 600-400 aC.
© The Trustees of The British Museum
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Al llarg de la història, la mitologia clàssica ha estat una font constant d’inspiració per a nombrosos
artistes, i aquestes fabuloses narracions van quedar recollides en peces ceràmiques, blocs de
marbre, medalles, taules i quadres com els que formen part d’aquesta exposició. La mostra,
integrada exclusivament per obres del Museo Nacional del Prado, ofereix una àmplia mirada
sobre la mitologia grecoromana i la seva representació per part d’artistes de la talla de Francisco
de Zurbarán, José de Ribera, Peter Paul Rubens, Michel-Ange Houasse, Francesco Albani,
Corrado Giaquinto o Leone Leoni, entre d’altres.
L’exposició, estructurada en vuit seccions de caràcter temàtic, contraposa el discurs clàssic de
les peces procedents del Museo Nacional del Prado amb la contemporaneïtat dels mites al segle
XXI, present a la mostra a través d’un audiovisual en què veus actuals prenen la paraula. Serem
capaços de rellegir els mites?

NOVEMBRE DEL 2020 – MARÇ DEL 2021

BARCELONA

Peter Paul Rubens, El rapte d’Europa, 1628-1629. © Museo Nacional del Prado

ABRIL-JULIOL DEL 2021

TA R R A G O N A
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Exposició organitzada pel Museo Nacional del Prado
i la Fundació ”la Caixa”
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La fotografia, el cinema i el vídeo han demostrat que tenen la facultat de documentar el
batec de la societat. L’exposició, tot i que no pretén oferir una historiografia completa, vol
incidir en la idea que la societat és el motor de la història.
L’exposició “Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema” engloba obres
d’artistes, fotògrafs i cineastes que exhibeixen un diàleg per tal d’esclarir la manera com la
càmera ha donat forma a la idea d’urbanitat. La mostra presenta per primera vegada grans
obres de diferents col·leccions del Centre Pompidou i de diverses col·leccions espanyoles.

FINS A L’OCTUBRE DEL 2020

MADRID

A Madrid, en col·laboració amb
PHotoESPAÑA 2020

NOVEMBRE DEL 2020 – MARÇ DEL 2021

André Kertész, París, a l’estiu, una tarda de tempesta, 1925. Gelatina de plata. Centre Pompidou,
París, Musée National d’Art Moderne – Centre de Creation Industrielle.
© RMN-GP. © Centre Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist. RMN-GP
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“Terra de somnis” aplega una successió d’imatges representatives de les comunitats
rurals de l’Índia que ens captiven per la seva vivesa i qualitat compositiva. La càmera de
la fotògrafa Cristina García Rodero ens descobreix la mirada d’aquella gent i ens permet
endinsar-nos en un paisatge que sembla suspès en el temps.
La mostra aprofundeix en el vessant més sensible i màgic de l’univers femení i en la
força i la capacitat de superació de les dones d’Anantapur (Andhra Pradesh).
A través de la seva obra, Cristina García Rodero ens proposa una manera particular
de veure l’Índia, un món complex i fragmentat. Cada fotografia construeix un codi visual
coherent i, sobretot, transcendent. La imatge que es transforma en art.

DE SETEMBRE DEL 2020 A AGOST DEL 2021
A DIFERENTS CIUTATS D’ESPANYA I PORTUGAL

SETEMBRE DEL 2020 – GENER DEL 2021

SEVILLA

Una nena juga amb un xai a Bukkarayasamudram durant la festivitat del Teru.
MÉS INFORMACIÓ

© Cristina García Rodero

Exposició organitzada amb la col·laboració de
la Fundació Vicente Ferrer

| R E F L E X I O N S S O B R E E L PA S S AT I E L P R E S E N T |

El color del modernisme
“Blau, el color del modernisme” s’endinsa en l’esperit d’una època marcada per la
presència del blau i de les seves connotacions. Es tracta d’un període, el del final
del segle XIX i començament del xx, en què es constitueix una poetització estètica
basada en la relació entre els paisatges, els fenòmens de la natura i els estats
anímics. Aquesta correspondència entre la naturalesa i el jo s’inscriu en el projecte
de la modernitat, transita pel simbolisme i veu néixer el cinematògraf.
La poesia i l’art del modernisme s’omplen de paisatges crepusculars, de cels a
mitjanit, de paratges muntanyosos, de platges i de mars, però també d’escenes
quotidianes i de retrats que fan servir una gran varietat de blaus com a vehicle per
traduir i manifestar el misteri i el subconscient, la bellesa i la immensitat, les tensions
interiors i la solitud, la vida espiritual i el més enllà.

FINS A L’OCTUBRE DEL 2020
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Exposició organitzada per la Fundació ”la Caixa” amb la
col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya i dels
Musées d’Art et d’Histoire de Genève

Ferdinand Hodler, El llac de Thun amb reflexos simètrics, 1909. Oli sobre tela reentelada amb cera-resina.
© Musées d’Art et d’Histoire, Ginebra. Fotografia: Bettina Jacot-Descombes

| R E F L E X I O N S S O B R E E L PA S S AT I E L P R E S E N T |

Anglada-Camarasa va estimar conservar en el seu habitatge de Port de Pollença
les seves pintures i les col·leccions d’indumentària, d’objectes, d’estampes japoneses
i de mobiliari que havia anat reunint al llarg de tota la seva vida. “H. Anglada-Camarasa.
Una revisió pictòrica de la Col·lecció ”la Caixa”” ret homenatge a aquest espai tan personal
i únic del pintor modernista català.
Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871 – Pollença, 1959) inscriu una gran part
de la seva obra dins del moviment modernista català. Durant la Primera Guerra Mundial,
va viatjar per primera vegada a Mallorca, on va desenvolupar part de la seva obra, i va ser al
nord de l’illa on va acabar residint fins als seus últims dies.
En aquesta mostra s’exposa un ampli i variat ventall de les seves pintures, amb la idea
de mostrar el conjunt des d’una visió personal i romàntica que evoca aquella disposició
del Museu de Port de Pollença. Una oportunitat única per acostar-se a l’obra d’AngladaCamarasa a través d’una proposta expositiva diferent de com se n’ha mostrat l’obra a
CaixaForum fins ara.

FINS AL SETEMBRE DEL 2021

PA L M A

MÉS INFORMACIÓ

Hermen Anglada-Camarasa, Pageses. Posta de sol, 1940-1947. Oli sobre fusta.
© Col·lecció Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa”
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A les acaballes del segle XIX, el barri de Montmartre va passar de ser un barri marginal,
empobrit i apartat a esdevenir el centre literari i artístic de París, i d’aquesta manera els
seus carrers, cabarets i cafès es van convertir en l’escenari d’una explosió creativa que, per
mitjà de joves artistes i intel·lectuals, va desafiar a través de la creació i l’avantguarda les
convencions i la vida burgesa de l’època.
A través de l’exposició “L’esperit de Montmartre als temps de Toulouse-Lautrec”, podem
entendre el paper que van tenir Toulouse-Lautrec i els seus coetanis en l’evolució de la
producció artística efímera: gravats, cartells, il·lustracions de llibres i premsa o dissenys
de partitures, que van servir per traslladar a nous públics l’esperit bohemi i les creacions
artístiques de l’època.

FINS A L’OCTUBRE DEL 2020
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Pierre Marie Louis Vidal, Coberta de La Vie à Montmartre (detall), 1897. Litografia.
© Col·lecció particular. Foto: Elsevier Stokmans Fotografie
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La col·lecció de l’Institut Valencià d’Art Modern és un referent espanyol i europeu
en l’art de les avantguardes del segle XX.
“Construint nous mons, 1914-1945. Les avantguardes històriques a la col·lecció de l’IVAM”
proposa una nova lectura de l’impuls cap a l’experimentació, la creació i el progrés, i alhora
en subratlla la llibertat, el misteri i la utopia. Arrenca amb la nova percepció del món nascuda
del cubisme, presenta un univers de formes pures i essencials i reflecteix els canvis que
la modernitat va provocar en la percepció del jo i en la vida col·lectiva. S’estableix un joc
de relacions i correspondències entre autors que transmet l’energia i l’entusiasme d’un art
precursor, amb obres de Marcel Duchamp, Max Ernst, Joan Miró, George Grosz, Francis
Picabia, Paul Klee, Aleksandr Rodtxenko, Julio González, Alexander Calder, Robert i Sonia
Delaunay o Josep Renau.
Francis Picabia, Hache-Paille (picador de palla), 1922. Aquarel·la, guaix i llapis sobre paper.
© Francis Picabia, VEGAP, Barcelona, 2020
FINS AL GENER DEL 2021

LLEIDA

MÉS INFORMACIÓ

Exposició produïda per l’Institut Valencià d’Art Modern
(IVAM) en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”

| R E F L E X I O N S S O B R E E L PA S S AT I E L P R E S E N T |

Amb motiu del 80è aniversari de la creació del Guernica, la Fundació ”la Caixa” i el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenten “Picasso. El viatge del Guernica”. Aquesta
exposició proposa un recorregut històric de l’obra de Picasso, des que la va crear a París el
1937 fins al seu emplaçament actual al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el 1992.
Els visitants hi podran descobrir el procés creatiu que va portar a terme el cèlebre artista
espanyol per fer la seva obra, com també el significat de denúncia antibèl·lica i els motius
pels quals l’obra va viatjar per tot el món durant més de quaranta anys.

© Dora Maar. VEGAP. Barcelona, 2020
ITÀLIA, Milà, Palau Reial, 1953. Exhibició PICASSO. © René Burri / Magnum Photos.
© Successió Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2020
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Exposició produïda en col·laboració amb el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sof ía / Govern
d’Espanya. Ministeri de Cultura i Esport
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L’art de l’inacabat
Les obres d’art tenen formes diferents d’existir. La història sol fixar-se en les que tenen una
existència més completa, però hi ha innombrables exemples d’obres inacabades, en plena
metamorfosi, interrompudes –per atzar o intencionadament– en ple procés creatiu. No
obstant això, el gust modern se sent atret per aquesta condició fragmentària en què moltes
obres del passat han arribat fins a nosaltres, i considera l’obra inacabada com més vivaç i
autèntica, més emocionant i plena de suggeriments.
Les obres que formen part d’aquesta exposició estan unides entre si per un “aspecte” del non
finito. Escultures, plànols, dibuixos, partitures, pintures, manuscrits, fotografies... s’agrupen
com si fossin constel·lacions i estableixen entre si relacions de contigüitat o de semblança,
sense necessitat d’estar històricament associades, de manera que l’espectador hi pot establir
traços imaginaris. A semblança de les cambres de meravelles de segle XVI, s’organitzen com
un microcosmos de composició variada i sotmès a ordenacions, procedències i categories
heterogènies.
Les obres inacabades són les que s’assemblen més al món, sempre en estat de trànsit.
Joaquim Sorolla Bastida (1863-1923), Retrat de Mabel Rick, c. 1920. Oli sobre tela.
65,20 x 105,50 cm. Museo Sorolla, Madrid. Línia de crèdit: Madrid, Museo Sorolla [inv. 01276]
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Exposició produïda en col·laboració amb el Ministeri de
Cultura i Esport, Museo Nacional de Escultura

| R E F L E X I O N S S O B R E E L PA S S AT I E L P R E S E N T |

El surrealisme va ser un dels moviments artístics més influents del segle XX. Va expandir
la nostra realitat basant-se en els somnis, l’atzar i el subconscient com a fonts d’inspiració
artística. Molts artistes surrealistes es van inspirar en objectes quotidians, els van incorporar
al seu enigmàtic imaginari i els van fer servir per canviar la percepció del món que ens
envolta.
Des de la dècada de 1930, el surrealisme va tenir un fort impacte en el disseny, des de
mobles, interiors i moda fins a pel·lícules i disseny gràfic. L’exposició “Objectes de desig”
analitza aquest diàleg entre el surrealisme i el disseny, i dibuixa una de les relacions més
significatives i fèrtils entre l’art i el disseny dels últims cent anys amb obres d’artistes com
Salvador Dalí, René Magritte, Meret Oppenheim i Man Ray.
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Studio65, Bocca, 1970. © Gufram/Studio65, foto: Jürgen HANS © Vitra Design Museum
MÉS INFORMACIÓ

Exposició produïda i organitzada amb el Vitra Design Museum
Patrocinada per Hugo Boss
Amb el suport d’Art Mentor Foundation Lucerne
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Aquesta retrospectiva segueix cronològicament els inicis de Jean Prouvé com a ferrer,
els seus primers treballs amb arquitectes moderns com Robert Mallet-Stevens, Eugène
Beaudouin i Marcel Lods, Le Corbusier i Pierre Jeanneret, fins a les seves creacions
de mobiliari per a comunitats i els edificis prefabricats, més coneguts com la Maison
Métropole, la Maison Coc o la Maison des Jours Meilleurs. Al capdavant de la seva
empresa, treballa enfocat a un objectiu: la industrialització de la construcció i la producció
en sèrie de mobles. L’univers de Prouvé és el taller, el treball en equip, el domini de les
tècniques, la passió pels materials, la col·laboració amb els arquitectes, el compartir amb
els seus estudiants d’enginyeria i l’ambició de crear productes per al màxim nombre de
persones possible.
Gràcies a una donació de la seva família, el Centre Pompidou ha conservat els arxius
de Jean Prouvé i moltes de les seves obres formen part de les seves col·leccions
d’arquitectura i disseny.
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Exposició organitzada amb la col·laboració
del Centre Pompidou
Jean Prouvé, Cadira inclinable, 1924. Donació de la família Prouvé, 1993. Col·lecció Centre Pompidou, París.
Musée National d’Art Moderne - Centre de Création Industrielle. © Adagp, París

| R E F L E X I O N S S O B R E E L PA S S AT I E L P R E S E N T |

Els herois ocults són objectes que s’han fabricat milions de vegades però que
continuen sent indispensables en el dia a dia, després d’haver demostrat la seva vàlua
i haver continuat inalterables durant dècades.
L’exposició ens convida a explorar la innovació, la producció, l’evolució i la inspiració
de clàssics quotidians com ara el clip, el bolígraf, la bombeta, la llauna o els llumins,
entre moltes altres coses.

© Fundació ”la Caixa”
DE SETEMBRE DEL 2020 A AGOST DEL 2021
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Exposició produïda en col·laboració amb
el Vitra Design Museum
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Des del 1960 fins a l’actualitat, l’art gràfic s’ha desplaçat de la marginalitat al centre mateix
de l’interès i la producció a les belles arts, i ha arribat a convertir-se en una forma artística
crítica que va fer eclosió a l’Amèrica del Nord i hi va proporcionar una perspectiva fresca
i diversa. Els artistes que el van treballar i el treballen per donar testimoni dels profunds
canvis socials i polítics als Estats Units, des de la dècada dels seixanta, han explorat,
revolucionat i manipulat el consum de l’art, com també els contextos econòmics i socials en
què es mou. Aquesta exposició ofereix una oportunitat única de veure com grans artistes
nord-americans han treballat el gravat, amb obres de Rauschenber, Lichtenstein, Ruscha,
Jasper Johns, Bourgeois, Andy Warhol i de Kooning, entre d’altres.
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Roy Lichtenstein, Girl/Spray Can from Walasse Ting. 1 ¢ Life, 1963.
© The Trustees of The British Museum. © Estate of Roy Lichtenstein /
All rights reserved / VEGAP 2020
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