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Exposicions de nova creació, coproduccions amb museus europeus i americans, 
conferències amb especialistes internacionals i concerts protagonitzen el programa 
per a la temporada 2010-2011 
 
 

CaixaForum Barcelona intensifica  
l’oferta cultural per a tots els públics  

 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació del seu centre social i 

cultural a Barcelona per a la temporada 2010-2011, marcada per una 

oferta cultural global ideada perquè tots els ciutadans i les ciutadanes hi 

puguin accedir. 

 

• CaixaForum Barcelona acollirà la propera temporada dues grans 

exposicions sobre altres cultures. La primera permetrà veure a Espanya 

per primera vegada els tresors més grans de l’Aràbia Saudita, en una 

mostra que significa la cristal·lització de l’acord signat el 2009 amb el 

Museu del Louvre per col·laborar en l’organització de mostres 

successives. També aterraran a Barcelona joies autèntiques de 

Teotihuacán, la ciutat prehispànica més gran mai construïda. 

 

• Per primera vegada, la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la 

Caixa” s’exposarà al costat de préstecs d’altres institucions catalanes en 

una gran mostra sobre l’art espanyol dels anys cinquanta i seixanta amb 

obres de Tàpies, Dalí i Picasso. També l’art més actual hi serà present 

amb una mostra sobre la poderosa influència del cinema i la imatge en la 

cultura contemporània. 

 

• La programació prestarà una atenció especial a l’art del final del segle XIX 

i el començament del XX, amb una gran exposició centrada en el retrat 

amb obres de Manet, Sorolla, Munch, Kokoschka i Toulouse-Lautrec, i 

una profunda revisió de l’arquitectura i l’art de l’avantguarda soviètica de 

la dècada dels anys vint i trenta del segle XX. 

 

• El Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” ampliarà aquest 

any el nombre d’activitats dedicades a tots els públics, amb conferències 

sobre temes d’actualitat, història, poesia i cinema, i una extensa 

programació musical que apostarà més que mai per la promoció de la 

música antiga, així com per les músiques del món i experimentals.  
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Barcelona, 20 de juliol de 2010. El director de l’Àrea de Cultura de la Fundació ”la 
Caixa”, Ignasi Miró, i el director de CaixaForum Barcelona, Valentín Farrás, han 
presentat aquest matí la programació de CaixaForum per al curs 2010-2011. La 
programació, un any més, es regirà per un principi clar: el seu caràcter cívic com a 

espai de trobada entre la cultura i la ciutadania, que es reflecteix en una oferta 
d’activitats àmplia i global en la qual tenen cabuda tots els públics.  
 
CaixaForum Barcelona s’erigeix, per tant, en una plataforma coherent amb les 
inquietuds socials actuals en potenciar el valor de la cultura com a element 
d’integració social. A través de les exposicions d’art modern, contemporani i d’altres 
cultures que programarà, així com concerts, cicles de literatura i poesia, debats 
d’actualitat, jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats adreçades a 
grups de gent gran, l’Obra Social ”la Caixa” promou el coneixement i el creixement 

personal dels ciutadans de totes les edats.  
 
Per a la temporada 2010-2011, l’Obra Social ”la Caixa” prepara a CaixaForum 
Barcelona un programa global i innovador, al servei de la comunicació, la 
socialització i, en definitiva, el benestar de tots els ciutadans: un model únic de centre 
cultural, cívic i social que l’entitat ha traslladat els últims anys als altres centres que té 
repartits amb el segell CaixaForum.  
 
L’any 1993 va obrir el primer centre CaixaForum a Palma, a l’edifici projectat per 
Lluís Domènech i Montaner, i després va venir, el 2002, l’obertura de CaixaForum 
Barcelona, instal·lat a l’antiga fàbrica modernista Casaramona (obra de Josep Puig i 
Cadafalch), i el 2008, de CaixaForum Madrid, al cèntric Paseo del Prado. Des del 
2009, també les ciutats de Lleida i Tarragona tenen el seu propi CaixaForum, i els 
seguiran Girona, Saragossa i Sevilla. 
 
 
L’art d’altres cultures, l’arquitectura i l’art de les avantguardes dels segles XIX i 

XX, així com la creació més contemporània, protagonistes a CaixaForum 

Barcelona. 

 
La temporada d’exposicions de CaixaForum Barcelona arrencarà al setembre amb 
una de les grans apostes de l’Obra Social ”la Caixa” en l’àmbit de la creació 
contemporània. Per primera vegada, la Col·lecció d’Art Contemporani de la 

Fundació ”la Caixa” ha volgut dialogar amb obres d’altres institucions 

catalanes per oferir una visió àmplia de l’art espanyol dels anys cinquanta i seixanta. 
Així, al costat d’obres pertanyents a la Col·lecció d’artistes com ara Saura, Millares i 
Equipo Crónica s’exposaran peces clau d’aquells anys de Tàpies, Dalí i Picasso. A 
més, la mostra inclou obres cinematogràfiques d’aquesta mateixa època que 
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s’exposaran a la mateixa sala i ajudaran els espectadors a tenir una visió més 
completa de l’art d’aquells anys marcats per la llosa del franquisme. 
 
La Sala 2 de CaixaForum Barcelona continuarà, després de l’èxit de les exposicions 
programades aquesta temporada, com a espai permanent d’exhibició de la 

Col·lecció d’Art Contemporani, amb la voluntat didàctica de donar a conèixer els 
fons de l’Obra Social ”la Caixa” en diferents mostres que permetin entendre les 
avantguardes i els últims corrents artístics.  
 
Al novembre s’oferirà una mostra excepcional sobre els tresors arqueològics de 

l’Aràbia Saudita. L’exposició és fruit de l’acord signat al setembre del 2009 entre el 
director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, i el president director del 
Museu del Louvre, Henri Loyrette, per dur a terme l’organització conjunta 
d’exposicions i té el suport de l'Alt Comitè de Turisme del Regne d'Aràbia Saudita. 
 

L’exposició Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics del Regne d’Aràbia Saudita 
permetrà veure a Espanya unes 300 obres, la major part de les quals mai no s’han 
exposat fora dels seus països d’origen, entre les quals hi ha algunes escultures 
monumentals. La mostra revela els misteris del cor de la península Aràbiga, 
descoberts fa poc, que inclouen l’època preislàmica i islàmica. 
 
La temporada 2010-2011 oferirà a continuació una altra gran mostra de caràcter 
etnogràfic. Es tracta de Teotihuacán, ciutat dels déus, una oportunitat única per 
descobrir peces destacades de la que va ser la ciutat prehispànica més important al 
continent americà durant segles. La mostra es podrà veure a Barcelona dins el 
periple europeu que la portarà també a París, Zuric i Berlín.  
 
Com sempre, la programació de CaixaForum Barcelona prestarà una atenció 
especial a l’art dels segles XIX i XX, una època determinant per entendre la nostra 
cultura actual. Ho farà, en primer lloc, revisant l’arquitectura i l’art de 

l’avantguarda russa. Es tracta de la mostra més completa que s’ha fet mai sobre 
l’època compresa entre els anys 1915 i 1930, que posa un accent especial en la 
manera com els artistes plàstics i els arquitectes es van unir sota la causa bolxevic 
en un període marcat per la radicalitat de les seves propostes. Lost Vanguard, que 
es podrà veure al febrer del 2011, també permetrà als visitants observar què n’ha 
quedat, de tot allò, gairebé un segle després. 
 
En segon lloc, l’Obra Social ”la Caixa” presentarà una mostra exquisida sobre la 
pintura de les últimes dècades del segle XIX i el començament del XX, amb l’objectiu 
d’oferir una nova visió d’aquesta important època en superar-ne una imatge 
estereotipada que deixa de banda aspectes importants de la vida artística de l’època 
en connexió amb la història cultural i social. Centrada en el retrat, l’exposició aplega 
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un centenar d’obres procedents de museus i col·leccions particulars d’Europa i els 
Estats Units amb artistes de la talla de Manet, Boldini, Sorolla, Zorn, Munch, 
Toulouse-Lautrec, Kirchner i Kokoschka. 
 
Juntament amb aquesta exposició, Retrats de la Belle Époque, la temporada de 
CaixaForum Barcelona tancarà amb una apassionant i original col·lectiva centrada en 
la poderosa influència que la imatge en moviment ha tingut en la cultura 

contemporània. La mostra estarà formada per dos muntatges diferents que es 
podran veure a Madrid i Barcelona. A la ciutat comtal, els artistes triats —des d’Andy 
Warhol fins a Michael Bell-Smith, passant per Rodney Graham i Kelly Richardson— 
creen espais relacionats amb els somnis i la fantasia. 
 
Paral·lelament a la programació del Departament de Cultura, el Departament de 
Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” presentarà dues exposicions per 
sensibilitzar els ciutadans sobre la situació de les societats més vulnerables. 
Així, per exemple, per mitjà del terratrèmol d’Haití es mostrarà com s’actua en una 
emergència humanitària i es posarà en relleu la capacitat de superació dels haitians 
davant la tragèdia esmentada. 
 
 

Propostes culturals per entendre i viure la complexitat del món.  

 
Any rere any, el programa d’Humanitats de l’Obra Social ”la Caixa” constitueix un 
referent en el panorama intel·lectual del nostre país. A partir d’un extens repertori de 
propostes culturals (amb cicles de conferències, seminaris, arts escèniques i 
programació de cinema sobre temes tan variats com el pensament contemporani, la 
literatura i la poesia, la història i els temes psicosocials), es pretén aprofundir en els 

fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que permetin entendre les 

grans transformacions socials d’avui dia.  

 
La temporada d’Humanitats començarà amb un homenatge al voltant de la figura 

de Carlos Barral i una reflexió sobre el món de l’edició. També es revisarà el 
franquisme en el 35è aniversari de la fi del règim i es dedicarà un cicle als somnis, 
en què s’oferirà una insòlita visió que inclourà els últims descobriments en el terreny 
científic combinada amb una relectura de la visió dels somnis des de l’antiguitat. 
 
El cinema i la música també seran presents a la programació d’Humanitats, 
amb cicles de conferències sobre la història del flamenc, i projeccions dedicades al 
cinema i la seva relació amb el món oníric.  

 

La temporada musical de CaixaForum Barcelona estarà marcada per l’arribada dels 
concerts Antiqva. Inaugurat fa catorze anys com una de les propostes paral·leles del 
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Festival de Música Antiga de Barcelona amb més acceptació popular, originàriament 
amb el nom de Fringe, aquest projecte ha aconseguit aplegar el públic i els intèrprets 
al voltant de la música en un espai lliure de comunicació. Des de l’edició del 2009 i 
amb el nou nom d’Antiqva, aquesta iniciativa crea una valuosa plataforma 
d’expressió i suport adreçada a intèrprets europeus que treballen en el camp de la 
interpretació de la música antiga amb criteris i instruments històrics i que comencen 
la trajectòria professional amb empenta i il·lusió, però també amb una qualitat 
innegable que, de segur, aviat els portarà a destacar als circuits internacionals.  
 
A més, CaixaForum Barcelona oferirà un ampli i variat conjunt de propostes que 
inclourà noms prestigiosos de la música antiga i personalitats i formacions 

destacades de les músiques d’arreu del món, amb una gran diversitat d’estils i 
formats. Així mateix, es programarà un cicle de música filmada que mostrarà les 
diferents maneres com s’han plasmat en imatges la música i els músics del segle XX. 
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El embalaje, Equipo Crónica, 1969  
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

 

 

La Col·lecció de la Fundació ”la Caixa” s’exposa, per primera vegada, al costat d’obres 

de Tàpies, Picasso i Dalí per oferir una visió original de la pintura dels anys cinquanta i 

seixanta. 

 

Als anys cinquanta i seixanta, la interpretació de la pintura es va articular insistentment al 

voltant dels seus aspectes metafòrics, literaris i dramàtics, i se’n van ocultar altres valors més 
radicals i més innovadors com ara la rellevància adquirida per les diferents iconografies 
basades en el retrat, el redescobriment tècnic de l’ofici o la incorporació de temes nous, des 

de l’humor i la paròdia fins a l’escatologia.  
 
Humà, massa humà aplega un conjunt d’obres d’aquestes dues dècades que exemplifiquen 

tot allò que no es va dir ni es va mirar de la pintura. El títol de la mostra prové del cèlebre 
llibre homònim de Friedrich Nietzsche, una obra del 1886 que va servir al pensador alemany 
—de la mateixa manera que a nombrosos pintors dels anys cinquanta i seixanta— per 

enfrontar-se definitivament a l’ideari romàntic i inaugurar una mena d’humanisme que va 
certificar el final d’aquest sentiment tràgic, grandiloqüent i teatral. 
 

L’exposició està composta per obres dels anys cinquanta i seixanta pertanyents a la 
Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”, entre les quals hi ha peces 
d’Antonio Saura, Manuel Millares, Antoni Clavé, José Guerrero i Equipo Crónica. Per primera 

vegada, aquestes peces de la Col·lecció dialogaran amb altres pintures aportades per altres 
col·leccions catalanes com ara la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres, el Museu 
Picasso de Barcelona i la Fundació Antoni Tàpies.  

 

La mostra es completa amb set films —que es projectaran a la mateixa sala— fets durant 
aquella època que il·lustren la foscor, el dramatisme i les contradiccions d’un país 

desmoralitzat per l’aïllament imposat per la dictadura franquista. 

Humà, massa humà 
Art espanyol dels anys cinquanta i 

seixanta. 
Col·lecció d’Art Contemporani 

 

Del 16 de setembre de 2010 al 20 de febrer de 2011 

Inauguració: 15 de setembre 

Comissariat: Valentín Roma 

Organització: Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració 

del Museu Picasso de Barcelona, la Fundació Tàpies de 

Barcelona i la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres 
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Dues grans instal·lacions de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Fundació "la 

Caixa" s'exposen per primer cop a Barcelona 

  
SMADAR DREYFUS 

Mother's Day (2006–08) 

Vídeo instal·lació amb so multicanal 
 
Mother's Day és una de les obres més importants 

de Smadar Dreyfus (Tel Aviv, 1963), una artista que 
investiga sobre l'impacte de la veu en l'espai públic i 
la seva funció com a mediadora entre la comunitat i l'individu. La instal·lació recull les 

converses entre mares i fills en els Alts del Golan, i fa partícep a l'espectador de les 
dificultats d'unes veus que eludint la frontera imposada entre Síria i Israel tracten de trobar 
una intimitat a la geografia de la vall. La instal·lació de Smadar Dreyfus recrea l'emoció d'una 

separació forçada reproduint les veus en àudio i transcrites a la pantalla, que van alternant 
amb les imatges silencioses del paisatge.   
 

PIERRE HUYGHE 

Streamside Day Follies (2004),  
Video instal·lació amb so multicanal 

 
Aquesta instal·lació és el resultat d'una celebració ideada i 
orquestrada per Pierre Huyghe en què explora la construcció de 

tradicions i rituals socials en la nostra cultura, així com els 
interessos públics i privats que modelen l'espai cívic. El vídeo 
evoca la creació d'un nou complex residencial Streamside 

Knolls, a l'Estat de Nova York, i la celebració de la seva 
inauguració, quan tots els seus residents es van instal·lar a les 

seves noves cases. L'artista va programar totes les activitats (desfilada de disfresses, dinar, 

música) que van originar la festa que es celebra cada any. 
 

Grans instal·lacions  
de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Fundació "la Caixa". 

Smadar Dreyfus / Pierre Huyghe 
 

De març a maig y de juny a agost de 2011 

Organització: Obra Social "la Caixa"  
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Estela antropomorfa, IV mil·lenni aC 
El-Maakir-Qaryat al-Kaafa, a prop de Ha'il 
Riyad, Museu Nacional 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” emprèn la col·laboració amb el Museu del Louvre amb una 

exposició excepcional que permet observar les riqueses d’Aràbia per primer cop a Europa. 

  
El cor d’Aràbia ha conservat el misteri fins fa molt pocs anys en romandre al marge de les 

excavacions arqueològiques. L’estudi recent dels seus vestigis ha revelat unes riqueses 
insospitades: ciutats fortificades, temples, palaus adornats amb frescos, escultures 
monumentals, vaixelles de plata i joies precioses dipositades en tombes. 

 
Rutes d’Aràbia. Tresors arqueològics del Regne d’Aràbia Saudita presenta per primera 
vegada a Espanya una selecció d’unes 300 obres que en la major part mai no havien sortit 

del seu país d’origen. L’objectiu és desvelar aquest tresor arqueològic poc conegut i oferir un 
panorama inèdit de les diferents cultures que es van succeir a la península Aràbiga des de la 
prehistòria fins al començament del període modern. 

 
Les rutes constitueixen el fil conductor de l’exposició, que proposa un recorregut per l’espai i 
pel temps concebut com una successió d’etapes en alguns dels grans oasis de la península 

que van acollir estats poderosos o es van convertir en llocs sants de l’islam. Aquesta mostra 
excepcional s’inscriu en el marc de la cooperació cultural entre França i l’Aràbia Saudita. 
Duta a terme en col·laboració amb l’Alt Comitè de Turisme i Arqueologia de l’Aràbia Saudita, 

es tracta de la primera exposició fruit de l’acord signat l’any passat entre l’Obra Social ”la 
Caixa” i el Museu del Louvre. 
 

Rutes d’Aràbia 
Tresors arqueològics del Regne d’Aràbia 

Saudita 
 

Del 5 de novembre de 2010 al 27 de febrer de 2011 

Inauguració: 4 de novembre 

Comissariat: Béatrice André-Salvini i Françoise 

Demange, del Departament d’Antiguitats del Pròxim 

Orient del Museu del Louvre; Carine Juvin i Sophie 

Makariou, del Departament d’Art Islàmic del Museu 

del Louvre; Ali Al Ghabban, vicepresident de la Saudi 

Commission for Tourism and Antiquities (SCTA) 

Organització: Museu del Louvre, Alt Comitè de Turisme 

i Arqueologia de l’Aràbia Saudita i Obra Social ”la 

Caixa” 
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Torre Shújov, Vladimir Shújov, Moscou, 1922 
Fotografia de Richard Pare © Richard Pare 

 

 

Per primera vegada a Espanya, l’arquitectura i l’art de l’avantguarda soviètica de la 

dècada dels anys vint i trenta del segle XX en una gran exposició a CaixaForum 

Barcelona. 

 
L’exposició tracta d’un dels períodes més excepcionals de la història de l’arquitectura, el que 
va entre la Revolució d’Octubre i la fundació de l’URSS, del 1915 al 1930. Els artistes 

plàstics i els arquitectes es van unir sota la causa bolxevic perquè l’art ajudés a construir el 
nou estat socialista. Amb la institucionalització de l’anomenat realisme socialista com a 
tendència oficial del nou règim estalinista, aquests artistes van ser considerats 

«indesitjables» i les seves obres es van enviar a províncies. 
 
Va ser un període destacat tant per la radicalitat de les propostes com perquè va constituir 

un projecte col·lectiu en el qual van participar artistes visuals del moviment constructivista 
(Liubov Popova, Vladimir Tatlin, Kassimir Malevitx, El Lissitzky i Gustav Klutsis) i arquitectes 
per crear una nova societat sobre la base de les idees socialistes. El resultat van ser els 

treballs radicals dels arquitectes Konstantin Melnikov, Moisei Ginzburg, Iskandar Schkhov, 
Ilya Golosov i Aleksandr Vesnin, entre altres, així com algunes intervencions de l’arquitecte 
francès Le Corbusier i de l’alemany Erich Mendelsohn. 

 
La mostra està formada per unes 300 obres, amb un centenar de fotografies originals de 
l'època en blanc i negre de l’arquitectura soviètica; un centenar d’obres, dibuixos, maquetes i 

pintures de la Col·lecció Costakis del Museu Estatal d’Art Contemporani de Tessalònica, i 
una selecció de fotografies en color i de gran format sorgides de la mirada del fotògraf 
britànic Richard Pare fetes entre els anys 1992 i 2009. 

Lost Vanguard 
Arquitectura i art de l’avantguarda russa 

(1915-1930)  
 

Del 4 de febrer al 17 d’abril de 2011 

Inauguració: 3 de febrer 

Comissariat: Mary Anne Stevens, directora d’Afers 

Acadèmics de la Royal Academy of Arts, Londres; Maria 

Tsantsanoglou, directora de l’State Museum of 

Contemporary Art (SMCA), Tessalònica; amb la 

col·laboració del fotògraf Richard Pare 

Organització: Royal Academy of Arts de Londres, en 

col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa” i l’SMCA-

Costakis Collection de Tessalònica  
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Màscara de Malinaltepec, Malinaltepec, Guerrero, 700 dC 
Museu Nacional d’Antropologia 
© Consell Nacional per a la Cultura i les Arts – Institut Nacional d’Antropologia i Història, Mèxic 

 
 

 

CaixaForum Barcelona acollirà la mostra més completa que s’ha fet sobre la cultura 

teotihuacana: la seva ideologia, el seu poder, la seva arquitectura i el seu art 

 

 

Teotihuacán significa en llengua nàhuatl ‘el lloc dels déus’ o ‘el lloc on es fan déus’. 

Considerada la ciutat prehispànica més gran mai construïda al continent americà, va ser un 
centre rector, religiós i de pelegrinatge. S’hi va desenvolupar, durant més de 800 anys, una 
de les societats més importants del Mèxic precortesià. Com a gran metròpoli, Teotihuacán va 

marcar la pauta de la política, el comerç i la ideologia en una bona part de l’Amèrica Central 
durant el període 100-700 dC.  
 

Teotihuacán, ciutat dels déus presenta més de 400 obres mestres seleccionades amb molta 
cura entre una dotzena dels museus mexicans més importants. Gràcies a aquestes obres, 
els visitants podran descobrir aquesta gran ciutat a través d’alguns dels aspectes més 

notables de la seva cultura: la ideologia, el poder i la jerarquia política, l’arquitectura i l’art.  
 
Serà la primera vegada que aquestes peces d’enorme valor viatgen a Espanya en el marc 

d’aquesta exposició internacional que ja ha passat per París (Museu Quai Branly) i Zuric 
(Museu Rietberg), i que en aquests moments s’exhibeix al Martin Gropius Bau de Berlín. Es 
tracta d’una col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa”, el Consell Nacional per a la Cultura i 

les Arts de Mèxic i l’Institut Nacional d’Antropologia i Història de la mateixa ciutat. 
 

Teotihuacán, 
ciutat dels déus 

 

Del 30 de març al 19 de juny de 2011 

Inauguració: 29 de març 

Comissariat: Felipe Solís, arqueòleg 

Organització: Consell Nacional per a la Cultura i les Arts 

de Mèxic, Institut Nacional d’Antropologia i Història de 

Mèxic  

Producció: Obra Social ”la Caixa” 
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Kelly Richardson, Exiles of the Shattered Star (fotograma), 2006 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,  
Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 2007 

 
 

 

Dues mostres complementàries a Madrid i Barcelona reflexionaran sobre el paper del 

cinema i la imatge a la cultura contemporània. 

 

El cinema és avui dia pertot: als televisors, als ordinadors, als telèfons mòbils, etc. Tothom 
pot fer una pel·lícula de la seva vida. El llenguatge cinemàtic s’ha convertit en central per 
entendre l’art i la cultura actuals. L’efecte del cinema: il·lusió, realitat i imatge en moviment 

reflexiona sobre la influència i l’impacte del cinema a l’hora de construir la nostra cultura 
visual. Posa de manifest la manera com el llenguatge cinematogràfic s’ha multiplicat des de 
la dècada dels seixanta en diferents formes artístiques com ara el videoart i les instal·lacions. 

 
La mostra es divideix en dues parts, Realismes i Somnis, que es podran veure a Madrid i 
Barcelona, respectivament i de manera consecutiva, i que fan referència a les dues 

dimensions del cinema des que va néixer: els «somnis» de les pel·lícules màgiques de 
Méliès i els «realismes» dels treballs documentals dels germans Lumière. 
 

Els tretze artistes seleccionats per a l’exposició de Barcelona —des d’Andy Warhol fins a 
Michael Bell-Smith, passant per Rodney Graham i Kelly Richardson— tenen com a 
denominador comú que creen espais a la seva obra en què la vida, en lloc d’accelerar-se, 

s’intensifica. Proporcionen als espectadors llocs de repòs que inciten al son i a la fantasia, 
per mitjà de la càmera fixa, la càmera lenta o les durades llargues. 
 

Es tracta, en definitiva, d’una aproximació inèdita al poder de les imatges a la nostra cultura a 
partir de l’obra d’una selecció d'artistes que, en la seva major part, s’han representat poc als 
centres d’art contemporani espanyols. 

 

L’efecte del cinema: 
il·lusió, realitat i imatge en 

moviment (somnis) 
 

Del 18 de maig al 21 d’agost de 2011 

Inauguració: 17 de maig 

Comissariat: Kerry Brougher i Kelly  

Gordon 

Organització i producció: Hirshhorn Museum and 

Sculpture Garden (Washington) i Obra Social ”la Caixa” 
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Toulouse-Lautrec. Retrat d’Yvette Guilbert, 1893 
Museu Thyssen-Bornemisza 

 

 

 

Un gran repàs de la pintura del final del segle XIX i el començament del XX centrat en el 

retrat i amb un centenar d’obres d’artistes europeus i nord-americans.  

 
Durant les últimes dècades del segle XIX i les primeres del XX va tenir lloc un canvi profund 
que va alterar tant les convencions estilístiques de la pintura com les mateixes relacions dels 

pintors amb el públic i el mercat. Al segle passat es va generalitzar la visió que van ser 
l’impressionisme, el postimpressionisme i les primeres avantguardes del segle XX les 
columnes vertebrals d’aquest canvi. Però aquesta visió, encara predominant, deixa de banda 

nombrosos aspectes de la vida artística de l’època molt rellevants per als seus 
contemporanis.  
 

Retrats de la Belle Époque vol explorar aquesta zona de penombra centrant-se en el retrat, 
un gènere pictòric que, a més de ser un dels més rellevants de l’època, ofereix claus 
iconogràfiques i psicològiques que permetran als visitants bastir ponts entre la història de la 

pintura i la història cultural i social del final del segle XIX i el començament del XX.  
 
L’exposició aplega un centenar d’obres procedents de museus i col·leccions particulars 

d’Europa i els Estats Units. Els artistes s’agrupen en tres generacions: la dels precursors, 
que van néixer a la dècada del 1830 al 1840, com Manet, Whistler i Boldini; la generació 
intermèdia —la representada més àmpliament—, constituïda per artistes nascuts a la dècada 

del 1850 al 1860, com Sargent, Sorolla, Zorn, Corinth, Munch, Repin, Serov, Vrubel i 
Toulouse-Lautrec; i la dels artistes nascuts entre el 1870 i el 1880, com Vuillard, Kokoschka, 
Schiele i Kirchner.  

 

 
 

Retrats de la Belle Époque 
 

Del 20 de juliol al 25 de setembre de 2011 

Inauguració: 19 de juliol 

Comissariat: Tomás Llorens, director honorari del Museu 

Thyssen-Bornemisza, i Boye Llorens 

Organització: Obra Social ”la Caixa” i Consorci de Museus 

de la Comunitat Valenciana  
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Aquest nou projecte introduirà els visitants en realitats protagonitzades per persones 

que viuen en situacions extremes i que fan front a la realitat amb una gran valentia. 

 

L’emotiva història d’un nen amb sida a l’Índia, la vida d’una persona en un dels barris més 

pobres del Senegal, el viatge d’un nen marroquí a la recerca de noves oportunitats, les 
debilitats sanitàries a Guinea Equatorial, les dificultats per obtenir aigua potable en algunes 
comunitats del Salvador, etc.  

 
Es tracta d’algunes de les històries de persones en circumstàncies adverses –i que, malgrat 
tot, lluiten per tirar endavant- que els visitants de CaixaForum podran conèixer en diferents 

curtmetratges.  
 
L’Obra Social ”la Caixa”, a través del Programa de Cooperació Internacional, col·labora des 

del 1997 en programes de desenvolupament sostenible i de millora de les condicions de vida 
dels col·lectius més vulnerables en països en desenvolupament. 
  

Espai Finestres al Món 
Del 15 de setembre de 2010 al 10 de gener de 2011 

Producció i organització: Programa de Cooperació 

Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”  
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Per mitjà de l’exemple del terratrèmol d’Haití, l’exposició mostra com s’actua en una 

emergència humanitària i posa en relleu la capacitat de superació dels haitians davant 

aquesta tragèdia. 

 

La mostra evoca l’esforç, la solidaritat i l’esperit de superació de la població haitiana i posa 

de manifest el paper dels diferents actors implicats en l’emergència humanitària causada pel 
devastador terratrèmol del 12 de gener de 2010, de magnitud 7,3 a l’escala de Richter, que 
va afectar sobretot la capital haitiana. A més, l’exposició reflexiona sobre la importància de la 

solidaritat internacional i serveix com a agraïment als més de 60.000 ciutadans i ciutadanes 
que han col·laborat amb les seves aportacions en la campanya de Fundació ”la Caixa” per a 
Haití. 

 
Formen part d’aquesta exposició audiovisuals en què alguns testimonis relataran les seves 
experiències, i interactius que traslladaran als visitants, durant uns instants, la sensació de 

perdre-ho tot, de caos, d’emergència. També inclourà fotografies d’Emilio Morenatti —
guardonat fa poc amb el primer premi FotoPres’09 ”la Caixa”— que donaran a conèixer el dia 
a dia dels haitians uns mesos després del terratrèmol. 

 
El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” promou des del 1997 
accions de protecció i assistència a víctimes de catàstrofes naturals o conflictes armats. 

Després de tenir lloc el terratrèmol d’Haití, la Fundació ”la Caixa” hi va fer una aportació 
extraordinària de 500.000 euros i va recaptar més de 3 milions d’euros procedents de 
donatius de ciutadans. Aquestes aportacions s’han destinat a projectes d’emergència 

humanitària i reconstrucció que han dut a terme Metges sense Fronteres, Intermón Oxfam, la 
Creu Roja, Acció contra la Fam i la UNICEF. 
  

HAITÍ, 12 de gener de 2010 
Del 16 de març al 30 de maig de 2011 

Inauguració: 15 de març 

Producció i organització: Programa de Cooperació 

Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”  
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Un any més, el programa d’Humanitats de l’Obra Social ”la Caixa” presenta una àmplia oferta 
amb l’objectiu d’aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que 
permetin entendre les grans i complexes transformacions socials que vivim. La programació 

inclou cicles de conferències i debats, seminaris, arts escèniques i projecció de pel·lícules, 
per abordar diferents temes que van des del pensament contemporani fins a la literatura, la 
poesia, la història o els problemes socials i d’actualitat.  

 
La temporada d’Humanitats començarà el pròxim mes de setembre amb un homenatge a 
l’editor Carlos Barral en el 20è aniversari de la seva mort a L’ofici d’editar. De Carlos 

Barral a avui dia (del 27 de setembre al 19 d’octubre). Editor, i també escriptor i poeta, va 
ser una figura clau del Grup Poètic del 50 i autor d’una obra memorialística d’una gran 
envergadura que té com a rerefons el paisatge de la cultura dels anys cinquanta i seixanta. 

Participaran en el cicle escriptors, periodistes i editors de diferents generacions que tractaran 
el tema de l’edició i de les polítiques literàries en un moment de transformació radical. 
 

A l’octubre començarà un segon cicle amb l’escriptura com a protagonista. Al segle XXI el 
mitjà de comunicació més important de la humanitat continua sent l’escriptura. Especialistes 
destacats presentaran a Escriptures del món actual (del 6 d’octubre al 10 de novembre) els 

diferents sistemes d’escriptura que s’utilitzen als cinc continents prenent com a punt de 
partida el fet que cada escriptura és el suport d’un sistema conceptual de pensament.  
 

El concepte genèric de viatge i la literatura sorgida al voltant seu al llarg dels últims mil anys 
d’història protagonitzaran el cicle de conferències Lletres de viatges universals iniciat el 
2009 i que continua el 2010 amb una segona edició titulada Exploradors oblidats (fins al 17 

de desembre). Sota el guiatge de viatgers de totes les èpoques i literatures d’arreu del món 
descobrirem de quina manera experimenten diferents cultures el fet vital de viatjar i com els 
serveix per descriure «els altres». Signats pels viatgers triats, hi trobarem relats de tota 

mena. N’hi ha que viatgen a la recerca de fortuna, altres són ambaixadors polítics, hi ha qui 
vol imposar la seva fe religiosa i qui vol viure experiències místiques. Els nostres viatgers 
procedeixen dels cinc continents i es dirigeixen cap als cinc continents. Després de cada 

conferència es projectarà un film o un documental que il·lustrarà alguns d’aquests viatges.  
 
En el camp de la divulgació històrica, l’Obra Social ”la Caixa” posarà fi aquest any 2010 al 

programa de quatre cicles que s’han dut a terme per revisar la història europea 
contemporània. Per tancar el programa, s’ha triat el franquisme, precisament quan es 
compleixen tres dècades i mitja des que va acabar. A El franquisme, 35 anys després. Un 

nou balanç històric (del 26 d’octubre al 30 de novembre), els màxims especialistes de les 
universitats espanyoles analitzaran les quatre etapes en què s’articula el temps comprès 

Programació d’Humanitats  
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entre el 1939 i el 1975 (la postguerra, la consolidació, el desenvolupament i la crisi final del 

sistema), i s’hi incorporaran les últimes investigacions fetes sobre aquest període. 
 
L’any 2011 arrencarà amb un cicle sobre els somnis (del 2 de febrer al 2 de març de 2011). 

El món dels somnis continua sent molt desconegut malgrat els avenços en el coneixement 
del cervell. El cicle es planteja amb un triple objectiu: fer una revisió del món dels somnis des 
de l’antiguitat, oferir una lectura original i contemporània de la funció dels somnis, i donar a 

conèixer les últimes investigacions en matèria de neurobiologia. 
 
La correspondència literària universal serà la base del cicle Literatura epistolar, una reflexió 

sobre l’amistat, l’amor, les relacions mestre-alumne, l’odi, el mecenatge, etc. El cicle 
rescatarà correspondència entre autors nacionals i internacionals i farà una anàlisi 
d’investigació literària i humanística dels grans epistolaris. Les cartes de Petrarca, la 

correspondència entre Strauss i Zweig, de Kafka a Kurt Weill, les cartes de Lord Chesterfield 
al seu fill, o d’Eugeni d’Ors i Prat de la Riba són algunes de les triades. 
 

Continuant la revisió de temes històrics que proposa el Departament d’Humanitats de l’Obra 
Social ”la Caixa” cada any, al març i l’abril del 2011 es debatrà sobre la història dels 

imperis. El 1812 es va aprovar la Constitució de Cadis, la primera constitució liberal a 

Espanya. La naturalesa d’aquest projecte constitucional decantava el país en una direcció 
nova, la dels règims liberals que en alguns països europeus i als Estats Units d’Amèrica amb 
prou feines havien començat a adquirir forma. Tant en el cas d’Espanya com en el de 

França, Anglaterra o Portugal, les primeres constitucions es van fer pensant en sistemes 
polítics a totes dues bandes de l’Atlàntic. Del fracàs d’aquestes expectatives van sorgir 
nacions independents i també imperis d’un nou estil que van desembocar en la 

descolonització.  
 
La música serà present aquest any amb un cicle sobre la història del flamenc (del 24 de 

gener al 21 de febrer de 2011). CaixaForum oferirà un recorregut sota el guiatge de Félix 
Grande sobre els orígens, la sociologia i els referents literaris, musicals i poètics del flamenc, 
n’analitzarà la riquesa musical i repassarà els aspectes ètnics, polítics i artístics que han 

atorgat a l’art flamenc reconeixement universal.  
 
Un any més es programaran cicles de pel·lícules que analitzaran, per exemple, la visió que 

des del cinema es dóna al món dels somnis. Dormir és tornar a algun lloc. Somiar és 
consagrar-se a una intimitat sense temps, vagar dins les imatges de la durada. Lliurar-se als 
fotogrames del cinema és obrir-se a un somni col·lectiu i íntim alhora, escalfar-se —afirma 

Jean-Luc Godard— en el foc de l’imaginari per conjurar el fred de la realitat. 
 
Com ja és habitual, les exposicions programades es prolongaran als cicles que es faran per 

reflexionar sobre les obres. Així, s’organitzaran activitats sobre les exposicions Miquel 
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Barceló. 1983-2009, Humà, massa humà, Rutes d’Aràbia, Lost Vanguard, L’efecte 

cinematogràfic i Retrats de la Belle Époque.  
 
 

 
 
 

 
 
 

La temporada musical de CaixaForum oferirà un ampli i variat conjunt de propostes en les 
quals participaran prestigiosos noms de la música antiga i destacades personalitats i 
formacions de les músiques d’arreu del món, amb una gran diversitat d’estils i formats.  

 
La programació de la temporada de tardor inclourà instrumentistes de fama reconeguda, com 
Forma Antiqva, considerat un dels conjunts capdavanters de l’última generació d’intèrprets 

espanyols de música antiga. Juntament amb el contratenor Xavier Sabata, ens presenten un 
concert que recupera peces bellíssimes del repertori del Renaixement i el barroc. El Grup de 

Cambra de l’Orquestra Barroca Catalana, fidel als seus objectius fundacionals —la 

interpretació i la recuperació del repertori dels segles XVII i XVIII—, oferirà lectures 
suggeridores d’obres de Marais i Telemann. També visitaran CaixaForum Barcelona el 
prestigiós pianista polonès Janusz Olejniczak i el quartet de corda The Silesian String 

Quartet, amb un programa d’obres de dos dels compositors més significatius del 
romanticisme: Chopin i Schumann.  
 

Les músiques d’altres cultures les representarà Fargana Qasimov, filla del reconegut 
intèrpret Alim Qasimov. Forma part d’una nova generació de músics que, amb un gran talent 
i idees innovadores, revitalitzen la música tradicional d’Azerbaidjan. D’altra banda, Daud 

Khan, un dels millors intèrprets del llaüt nacional afganès, el rubab, oferirà una mostra d’un 
dels patrimonis culturals més rics i diversos de l’Orient que pateix un silenciós procés de 
destrucció.  

  
 
 

 
 
 

 
La programació musical de CaixaForum Barcelona inclou la projecció de films al voltant de 
temes musicals. Del 25 d’octubre al 29 de novembre es programarà Sons, fúries, ressons. 

Filmar la música i els músics del segle XX. L’objectiu del cicle és mostrar les diferents 
maneres com la música i els músics del segle XX s’han plasmat en imatges. La sessió inicial 

Temporada musical 2010-2011 
 

Cada diumenge  

 

Cicles de música filmada 
 

De novembre del 2009 a març del 2010  
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presentarà un plantejament general, i les quatre sessions posteriors se centraran, 

respectivament, en un compositor (Elliott Carter), una composició (War Requiem, de 
Benjamin Britten), un intèrpret (Glenn Gould) i l’actitud i la reacció dels oients davant la 
música contemporània (a partir de l’audició, per part d’un seguit de persones, d’Apparition de 

l’Église eternelle, una composició organística d’Olivier Messiaen). 
 
 

 
 
 

 
 
 

El programa Antiqva de l’Obra Social ”la Caixa” té com a objectiu apropar la música antiga 
interpretada amb criteris i instruments històrics al públic en general, i també donar suport als 
músics al començament de les seves carreres professionals en oferir-los la possibilitat de 

participar en concerts a l’aire lliure a diferents ciutats espanyoles. Participaran en el 
programa, a la tardor del 2010, Una Cosa Rara, Ensemble Estampas, Den Haag Quintet i 
Alegoría Ensemble. 

Concerts Antiqva 
 

 

 



 
    

 
    

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Premsa Multimèdia Obra Social ”la Caixa” 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
www.obrasocial.lacaixa.es 

 
 


