
 
 
 

Nota de premsa 

 
Últims dies per visitar l'exposició organitzada per l'Obra Social "la Caixa", que 

tancarà les seves portes aquest diumenge 9 de gener 
 
 

Més de 222.000 persones han visitat la 
gran retrospectiva sobre Miquel Barceló 

a CaixaForum Barcelona 
  
 
Barcelona, 5 de gener de 2011.- L'exposició Miquel Barceló 1983-2009. La 

solitude organisative tancarà les seves portes aquest diumenge a CaixaForum 
Barcelona i ho farà amb un gran èxit de públic. La mostra organitzada per 
l'Obra Social "la Caixa" ha estat visitada ja per 222.000 persones, quan encara 
queden quatre dies per al seu tancament. Això significa que des que es va 
inaugurar l'exposició, el mes de juliol passat, una mitja de més de 1.300 
persones l'han visitat diàriament. És la segona mostra més visitada de la 
història de CaixaForum Barcelona, després de Dalí. Cultura de Masses (2004). 
 

La mostra va ser inaugurada anteriorment a CaixaForum Madrid (el passat 9 de 
febrer) pel president de “la Caixa” i Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé, i pel 
mateix artista, i posteriorment va viatjar a CaixaForum Barcelona. A Madrid, 
més de 285.000 persones van passar pel Centre Cultural i Social de la 
Fundació "la Caixa" per viure l'experiència creativa de Barceló, a partir de les 
180 peces exposades, des de les grans teles creades a partir de 1983 i fins a 
les més recents.  
 

Miquel Barceló 1983-2009. La solitude organisative ha estat comissariada per 
Catherine Lampert i ha comptat amb la participació directa de l'artista en la 
selecció de les obres, que a més ha prestat algunes teles de la seva pròpia 
col·lecció, el que ha permès transformar l'exposició en un autèntic 
esdeveniment a la ciutat. L’accés a la mostra és gratuït.  
 
Si en voleu més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó – 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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