
 
 

 

 

 
Nota de premsa 

 

Arts Santa Mònica i l’Obra Social ”la Caixa” porten a Barcelona 
tot l’univers de Miquel Barceló en un esdeveniment únic i 
inèdit. 
 

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.  
 

TOT BARCELÓ   www.totbarceloabarcelona.com 
 
 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ, IMATGES O ENTREVISTES, NO DUBTEU A CONTACTAR-NOS: 
 
Arts Santa Mònica_ Comunicació i Premsa_Neus Purtí 
Tel. 935 565 314 (directe) / 933 162 810 npurtic@gencat.cat  
http://www.artssantamonica.cat/ESPAIPREMSA/tabid/136/language/ca-ES/Default.aspx 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”_Josué García López  
Tel. 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Convocatòria presentació TOT BARCELÓ es presenta en RODA DE PREMSA el proper 
dimecres 14 de juliol a les 11:00h a Arts Santa Mònica (La Rambla 7): A Arts Santa Mònica 
es presentarà l’exposició Barceló abans de Barceló. 1973-1982, i a continuació –amb servei de 
BUS per premsa- ens desplaçarem a CAIXAFORUM BARCELONA per presentar l’exposició 
Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative 



 
 

 

 

 
 
ARTS SANTA MÒNICA  

BARCELÓ ABANS DE BARCELÓ. 1973-1982 
Del 15 de juliol al 26 de setembre de 2010 
 
 

L’exposició Barceló abans de Barceló. 1973-1982 presenta una selecció de l’obra 

inicial i més desconeguda de Miquel Barceló (Felanitx, 1957), la compresa entre el 

1973 i l’any de la seva consagració en el context internacional a partir de la seva 
participació a la Documenta de Kassel, el 1982. 
 

L’objectiu principal d’aquesta mostra és donar a conèixer un conjunt de més d’un 

centenar d’obres, moltes inèdites, que revelen alguns dels trets més significatius 

i perdurables en la trajectòria de l’artista. L’exposició s’ha dividit en sis apartats: 

Bestiari, Vanitas, Poesia experimental, Llibres, Retrats i autoretrats, i Elements 

del paisatge. Les obres pertanyen a la col·lecció personal de Barceló, a diferents 
institucions públiques i privades d’Espanya i de França, i a col·leccions particulars.  

 
La producció dels tres centres respon a la significació de les tres ciutats en la 
trajectòria inicial de l’artista: Palma i Barcelona, amb els respectius contextos culturals, 

i Tolosa com a ciutat on du a terme la seva primera exposició individual a l’estranger. 
 
 

 

Comissariat: Maria Hevia i Jaume Reus  
Organització: Arts Santa Mònica, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Producció: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Palma), Arts Santa Mònica 

(Barcelona), Les Abattoirs (Tolosa) 
Col·laboracions: Obra Social Fundació ”la Caixa”, Galàxia Gutenberg / Cercle de 
Lectors 

Patrocinadors: Govern de les Illes Balears, Generalitat de Catalunya, Région Midi-
Pyrénées 
 

ARTS SANTA MÒNICA  

Espai Claustre, planta 00 
De dimarts a diumenge, d’11 a 21 h 

Entrada lliure 
La Rambla, 7. 08002 Barcelona. Tel. 935 671 110 www.artssantamonica.cat 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
CAIXAFORUM BARCELONA 

MIQUEL BARCELÓ. 1983-2009  
LA SOLITUDE ORGANISATIVE 
Del 15 de juliol de 2010 al 9 de gener de 2011 
 
CaixaForum Barcelona repassa la trajectòria de Miquel Barceló en una gran 

mostra que permetrà a l’espectador acostar-se a l’experiència creativa d’aquest 

artista 

 
«La meva vida s’assembla a la superfície dels meus quadres». Entendre l’experiència 
creativa de Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957), misteriosa, diversa i provocadora, 

és la raó de ser de l’exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, que presenta 

més de 180 peces, des de les grans teles creades a partir del 1983 fins a les més 

recents. Una de les seves últimes obres, l’escultura monumental Gran elefant dret 

(2009), convida el visitant, des de la plaça pública d’accés a CaixaForum Barcelona, a 
entrar-hi i a viure l’obra de Barceló: la seva relació amb la naturalesa i la matèria i l’ús 
que en fa en el seu treball; la seva evolució en la representació del món animal i l’humà, 

i els seus viatges, físics i mentals, des de París fins a Mali.  
 
Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative inclou objectes 

experimentals i fins i tot privats, col·locats al costat d’obres clau, sobretot 
pintures, com també ceràmiques i escultures, guaixos, aquarel·les, cartells, llibres i 
quaderns de viatge. Tot plegat, per subratllar el ritme i la varietat de la seva trajectòria. 

 
La mostra ha comptat amb la col·laboració directa de l’artista en la tria de les obres. 
A més, ha prestat algunes teles de la seva pròpia col·lecció, cosa que permet 

transformar l’exposició en tot un esdeveniment. Miquel Barceló. 1983-2009. La 

solitude organisative arriba a CaixaForum Barcelona després de passar per 
CaixaForum Madrid, on ha tingut un gran èxit de públic, amb 300.000 visitants. 

 

Comissariat: Catherine Lampert  

Concepció, organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 
 
CAIXAFORUM BARCELONA 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 22 h 
Entrada gratuïta a les exposicions 
Av. de Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 

 
Servei d’Informació Obra Social Fundació ”la Caixa” 

Tel.: 902 223 040 De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

www.lacaixa.es/obrasocial  


