
 

 

Nota de premsa 

 

La peça, de vuit metres d’alçària, forma part de l’exposició “Miquel Barceló. 

1983-2009”, que repassa la trajectòria de l’artista i que ha tingut un gran èxit de 

públic a CaixaForum Madrid amb més de 294.000 visitants 

 

Miquel Barceló desembarca a 
CaixaForum Barcelona de la mà de 

l’escultura monumental Gran Elefant dret 
 

• Miquel Barceló ha cedit l’escultura monumental Gran Elefant dret 

per a l’exposició que organitza l’Obra Social ”la Caixa” a 
CaixaForum Barcelona amb l’objectiu de repassar els últims 25 
anys de trajectòria de l’artista mallorquí. 

 
• L’obra, de bronze fos i vuit metres d’alçària, s’emmarca en 

l’activitat recent de l’artista, que treballa en escultures i pintures de 
mamífers corpulents que es converteixen en suplantacions d’ell 
mateix. 

 
• L’escultura de l’elefant, que data de l’any 2009, s’ha instal·lat 

aquesta matinada a l'exterior de CaixaForum Barcelona i s’exposa 
per primera vegada a la ciutat. És una invitació a endinsar-se en 
l’univers del pintor mallorquí.  

 
• L'exposició Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative 

obrirà les seves portes a CaixaForum Barcelona el 16 de juliol 
vinent després del gran èxit de públic que ha tingut durant la seva 
exhibició a CaixaForum Madrid, on més de 294.000 persones han 
visitat aquesta gran retrospectiva. 

 

 

Barcelona, 7 de juliol de 2010. Un elefant de vuit metres d’alçària presideix 

des d’ahir l'exterior de CaixaForum Barcelona. Es tracta d’una de les últimes 

obres fetes per Miquel Barceló i s’ha instal·lat davant del centre cultural i social 

de l’Obra Social ”la Caixa” a Barcelona en el marc de l’exposició que el 16 de 

juliol vinent obrirà les portes per repassar la trajectòria de l’artista mallorquí des 

de l’any 1983. 

 

Gran Elefant dret, de bronze fos i vuit metres d’alçària, convidarà els ciutadans 

a endinsar-se en l’univers de l’artista mallorquí fins al 9 de gener de 2011. 

Aquesta obra data de l'any 2009 s’emmarca en l’activitat recent de l’artista, en 



la qual ha aprofundit en el treball –tant en escultures com en pintures– de 

mamífers corpulents que es converteixen en suplantacions de la seva persona. 

 

L’exposició “Miquel Barceló 1983-2009” pretén donar a conèixer l’experiència 

creativa de l’artista nascut a Felanitx, Mallorca, l’any 1957. La mostra, 

organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, exhibeix 180 peces, des de grans teles 

creades a partir de l’any 1983 fins a les més recents, juntament amb objectes 

experimentals i fins i tot privats, així com ceràmiques i escultures, guaixos, 

aquarel·les, dibuixos, cartells, llibres i quaderns de viatge. 

 

 
Tot Barceló 
 

La ciutat de Barcelona viurà aquest estiu un esdeveniment únic, amb dues 

exposicions simultànies que recorren el trajecte sencer de Miquel Barceló com 

a artista, viatger i home, des dels seus inicis a la dècada dels setanta fins avui. 

 

Arts Santa Mònica presenta Barceló abans de Barceló. 1973-1982, selecció de 

l’obra inicial i més desconeguda de l’artista mallorquí, la que va des del 1973 

fins a la seva consagració internacional amb la seva participació a la 

Documenta de Kassel, l’any 1982. I la mostra organitzada per l’Obra Social ”la 

Caixa” a CaixaForum Barcelona, Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude 

organisative, repassa la seva trajectòria a partir d’aquell moment i permet a 

l’espectador acostar-se a l’experiència creativa, misteriosa, diversa i 

provocadora de l’artista. 

 

Les dues institucions aprofiten aquesta afortunada i positiva coincidència en la 

presentació de l’obra de Barceló i l’impuls que només artistes d’aquesta talla 

generen. Així, en complicitat i sintonia, sumen esforços per mostrar de manera 

conjunta l’obra singular i destacada, l’obra primerenca i inèdita, i l’obra 

reconeguda i més recent de Miquel Barceló. 

 

La mostra “Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative”, 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i comissariada per Catherine 
Lampert, es podrà veure a CaixaForum Barcelona (av. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8) del 16 de juliol de 2010 al 9 de gener de 2011. 

 
 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


