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Runa Islam, Tuin, 1998. Instal·lació, pel·lícula de 16 mm i DVD. Color. So. 6 min, bucle. Gentilesa de l’artista i de White Cube 



 

Dossier de premsa 

 
CaixaForum Madrid acull la primera part d’una exposició sobre la influència del 
cinema i la imatge en la cultura contemporània 
 

L’efecte del cinema.  
Il·lusió, realitat i imatge en moviment. 
Realisme 
 
El cinema avui és a tot arreu: als televisors, als ordinadors, als telèfons 
mòbils, etc. El llenguatge cinematogràfic ha esdevingut un element clau 
per entendre l’art i la cultura d’avui. La nova exposició que presenta 
l’Obra Social ”la Caixa” reflexiona sobre l’impacte del cinema en la 
construcció de la nostra cultura visual. L’efecte del cinema. Il·lusió, 

realitat i imatge en moviment està dividida en dues parts, Realisme i 
Somni. Aquesta distinció respon a les dues dimensions que ha tingut el 
cinema des del seu naixement: els «somnis», la dimensió onírica de les 
pel·lícules de Méliès, i els «realismes», la vocació documentalista dels 
germans Lumière. Per reflexionar sobre aquesta dualitat, s’han escollit 
obres d’artistes contemporanis que treballen amb imatges documentals i 
instal·lacions multimèdia i que parlen a l’espectador d’idees universals: la 
imatge del present, la construcció de la memòria, la subjectivitat o la 
simulació. La part que presenta CaixaForum Madrid, Realisme, reflexiona 
sobre com el suport visual pot alterar no sols la forma de veure la realitat, 
sinó també el que és la realitat. Els artistes investiguen com el suport de 
la imatge en moviment es pot utilitzar per divertir, confondre i complicar la 
nostra manera de navegar per la realitat. L’efecte del cinema. Il·lusió, 

realitat i imatge en moviment. Realisme presenta obres de Paul Chan, Ian 
Charlesworth, Omer Fast, Runa Islam, Isaac Julien, Julian Rosefeldt, 
Mungo Thomson i Kerry Tribe. 
 

L’exposició L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i imatge en moviment. 

Realisme, coorganitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden de la Smithsonian Institution, Washington, 
DC, està comissariada per Kerry Brougher, Anne Ellegood, Kelly Gordon i 
Kristen Hileman. Es podrà visitar a CaixaForum Madrid del 28 de gener al 
24 d’abril de 2011. La segona part de la mostra, Somni, es podrà veure a 
CaixaForum Barcelona a partir de maig, dintre de la programació del 
Festival LOOP 2011. 



Madrid, 27 de gener de 2011. La subdirectora de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació ”la Caixa”, Isabel Salgado, i la comissària associada del Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden de la Smithsonian Institution, Washington, DC, 
Kelly Gordon, han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid l’exposició 
L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i imatge en moviment. Realisme, 
aproximació inèdita al poder de les imatges en la nostra cultura a partir de 
l’obra d’una selecció d’artistes poc representats als centres d’art contemporani 
espanyols. 
 
L’exposició L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i imatge en moviment ha estat 
produïda per l’Obra Social ”la Caixa” i organitzada pel Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden de la Smithsonian Institution (Washington, DC), amb el suport 
de la Broad Art Foundation i l’Audrey and Sydney Irmas Charitable Foundation, 
i amb la col·laboració del llegat Holenia Trust en memòria de Joseph H. 
Hirshhorn, el fons de desenvolupament Friends of Jim and Barbara Demetrion 
Endowment Fund i el patronat del Hirshhorn. 
 
Fer conèixer la creació contemporània trencant les barreres que, sovint, la 
separen del públic és un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa”. Així, la 
programació cultural de l’entitat presta una atenció especial a les 
manifestacions artístiques més recents, sigui des de les diferents exposicions 
que programa, sigui amb adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani.  
 
Fa més de vint anys, el 1990, l’obra Social ”la Caixa” va presentar a Barcelona 
Passages de l’image, exposició organitzada conjuntament amb el Centre 
Georges Pompidou, que es va convertir en un punt de referència en el camp 
dels nous llenguatges artístics. El 2005 les dues institucions van tornar a 
col·laborar en un nou projecte sobre vídeo de gran envergadura: Temps de 

vídeo. 1965-2005, que reconstruïa la història del vídeo de creació.  
 
Precisament aquesta mostra va ser un dels referents a l’hora d’organitzar 
L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i imatge en moviment, que es presenta per 
primer cop a Espanya a través de l’Obra Social ”la Caixa”. L’entitat 
complementa l’exposició amb un extens programa d’activitats, entre les quals 
destaquen el cicle de cinema Corrents alterns. Transvasaments entre el cinema 

experimental i el cinema comercial, amb la projecció de treballs de directors 
com Apichatpong Weerasethakul o Matt Reeves, entre d’altres; i el taller 
d’expressió plàstica contemporània Efectes especials, ideat específicament per 
a aquesta ocasió. 
 



 
De Méliès i Lumière a Facebook i Youtube 

 
El cinema avui és a tot arreu: als televisors, als ordinadors, als telèfons mòbils, 
etc. Tots podem fer una pel·lícula de les nostres vides. El llenguatge cinemàtic 
ha esdevingut un punt central per entendre l’art i la cultura d’avui. L’efecte del 

cinema. Il·lusió, realitat i imatge en moviment reflexiona sobre la influència i 
l’impacte del cinema en la construcció de la nostra cultura visual.  
  
La mostra està dividida en dues parts, Realisme i Somni, que es podran veure 
a Madrid i a Barcelona, respectivament i de manera consecutiva, i que fan 
referència a les dues dimensions que ha tingut el cinema des del seu 
naixement, ja presents a les pel·lícules dels germans Lumière i de Méliès: els 
germans Louis i Auguste Lumière representen l’afany de captar tot allò que 
passa; i Georges Méliès veu el cinema com a il·lusió i fantasia, com a projecció 
mental i exploració d’universos imaginaris.  
 
Avui més que mai, Lumière i Méliès van junts. Realitat i ficció es barregen i es 
confonen. Des de les imatges que ens arriben contínuament per Facebook o 
que veiem a Youtube, fins a la ficció audiovisual que contamina àmplies 
parcel·les de la nostra vida, tot és construït, a tot arreu hi ha posada en escena, 
dramatúrgia i muntatge. 
 
L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i imatge en moviment combina 
l’espectacularitat de les obres exhibides amb la reflexió a l’entorn d’aquesta 
dualitat, que recorre les disciplines audiovisuals dels segles XX i XXI, i arriba fins 
ara mateix al videoart i les instal·lacions. 
 
S’han triat obres d’artistes contemporanis que treballen amb imatges 
documentals i amb instal·lacions multimèdia. Són obres recents —en el cas de 
CaixaForum Madrid, només una és anterior a l’any 2000— que parlen a 
l’espectador d’idees universals: la imatge del present, la construcció de la 
memòria, la subjectivitat o la simulació.  
 
 
Realisme 

 
CaixaForum Madrid acull Realisme, la primera de les dues parts de l’exposició. 
El realisme —terme que, d’entrada, suggereix més aviat una mediació o 
interpretació de la realitat, una aspiració a la realitat, i no tant la realitat en si 
mateixa— és quelcom que trobem no sols en el treball d’artistes visuals, 



escriptors de ficció i directors de cinema, sinó també en la producció 
d’historiadors, periodistes i documentalistes.  
 
Tothom qui presenta imatges del món, des dels artistes que exposen als 
museus fins als usuaris de Facebook o YouTube que publiquen els seus 
vídeos, mostra la seva pròpia versió del realisme. La popularitat dels reality 

shows televisius a tot el món suggereix que les audiències accepten que allò 
que veuen ha estat tallat, muntat i programat per exagerar-ne l’efecte dramàtic i 
mostrar una visió estilitzada, una fórmula, del que anomenem realisme. Els 
espectadors són cada cop més conscients que la majoria de produccions de 
l’art o de la cultura popular, tant si duen l’etiqueta de «real» com la de «ficció», 
són en realitat una combinació ambigua de tots dos conceptes.  
 
Realisme aborda com el suport visual pot alterar no solament la manera de 
veure la realitat, sinó també el que és la realitat. Aquesta selecció d’obres 
creades per un conjunt internacional d’artistes investiga com el suport de la 
imatge en moviment es pot utilitzar per divertir, confondre i complicar la nostra 
forma de navegar per la realitat. Amb la creació d’obres que s’apoderen de les 
estratègies cinematogràfiques o que fan referència a coneguts esdeveniments i 
fonts culturals, aquests artistes ens animen a reflexionar amb esperit crític 
sobre els hàbits que condicionen la nostra percepció de la realitat.   
 
 



Obres 

 

Paul Chan (Hong Kong, Xina, 1973) 
1st Light, 2005 
Projecció, animació digital. Color. Sense so. 14 min, bucle 

 
Projectada en bucle continu, aquesta animació 
per ordinador, que mostra la visió del seu autor 
sobre un esdeveniment apocalíptic, ens trasllada 
cíclicament de l’alba al capvespre, de la 
tranquil·litat a la catàstrofe. A les imatges, una 
sèrie de productes de consum s’eleven cap al 

cel i uns cossos humans cauen des de dalt. Aquesta inversió entre el producte i 
la persona suggereix una relació de causa-efecte entre el nostre món 
excessivament mercantilitzat i la crisi. 
 

Ian Charlesworth (Liverpool, Anglaterra, 1970) 
John, 2005 
Instal·lació en DVD en un sol monitor. Color. So. 13 min 28 s 

 
En aquests darrers temps, comença a ser 
habitual entre els directors de cinema i els 
productors de televisió i publicitat contractar 
joves de classe treballadora d’Irlanda del Nord 
que representen la joventut de Belfast. Aquí, el 
videoartista filma un d’aquests joves, en John, 
durant un càsting, mentre el noi intenta seguir 
les instruccions que rep fora de pantalla perquè 
actuï interpretant-se a ell mateix en diferents situacions: una baralla amb la 
seva nòvia, un enfrontament amb un suposat rival i la relació amb un pare 
borratxo. 



 

Kerry Tribe (Boston, Estats Units, 1973)  
Double, 2001 
Instal·lació en un sol monitor, vídeo transferit a DVD. Color. So. 10 min 25 s 

 
Durant el procés de creació d’aquest vídeo, 
l’artista va publicar un anunci i va contractar cinc 
actrius que se li assemblaven perquè la 
interpretessin davant de la càmera. Després de 
mantenir converses personals amb l’autora, les 
va filmar representant el paper de «videoartista». 
Apareixen duent a terme activitats quotidianes i 
comentant detalls sobre la seva vida i la seva 
feina, a partir del que recorden i interpreten sobre el passat de l’artista, les 
decisions que va prendre i els seus desigs. 
 

Runa Islam (Dacca, Bangla Desh, 1970) 
Tuin, 1998 
Instal·lació, pel·lícula de 16 mm i DVD. Color. So. 6 min, bucle 

 

 Tuin recrea un moment de la pel·lícula Martha 

(1974), de Rainer Werner Fassbinder, en què 
se’ns mostra en 360 graus la primera trobada 
dels protagonistes masculí i femení. A l’original, 
els mecanismes de producció estan amagats, 
però en la recreació d’Islam, els bucles de vídeo 
a càmera lenta ens mostren el carril circular per 

al tràveling de la càmera i l’equip de rodatge filmant l’escena.  
 

Julian Rosefeldt (Munic, Alemanya, 1965) 
Lonely Planet, 2006 
Projecció, pel·lícula de 35 mm transferida a DVD. Color. So. 16 min ,18 s, bucle  

 
Rosefeldt retrata un típic motxiller seguint les 
indicacions d’una guia de viatges Lonely 
Planet. Es tracta clarament d’un occidental, 
amb la seva motxilla adornada amb imatges 
del Che Guevara, el seu mocador i les seves 
xancletes, desplaçant-se per l’Índia actual. Durant el seu viatge, cada cop més 
surrealista, es qüestiona la seva identitat com a personatge «real» o «fictici», 



mentre els moviments de la càmera, que passa d’uns primers plans a uns de 
més generals, ens mostren el material de rodatge.  
 

Isaac Julien (Londres, Anglaterra, 1960)  
Fantôme Créole, 2005 
Instal·lació, pel·lícula de 16 mm transferida a DVD. Color. So. 23 min 27 s 

 
Julien desplega aquesta anàlisi del cinema, el 
paisatge, el personatge i la metàfora al llarg de 
quatre pantalles i dos continents, amb 
localitzacions tant a Burkina Faso com al nord 
d’Escandinàvia. En mig d’aquest escenari 
canviant, reapareixen dues figures: una dona, 
que de vegades recorda l’explorador polar 

Matthew A. Henson, travessant zones gelades però també paisatges àrids, i un 
«estafador» que explora l’arquitectura africana tradicional però també els 
espais urbans. 
 

Omer Fast (Jerusalem, Israel, 1972) 
Godville, 2005 
Videoinstal·lació. Color. So. 51 min 

 
Els personatges de Godville són residents de 
Colonial Williamsburg, un conegut centre 
d’interès històric que recrea la capital de la 
colònia de Virgínia en el segle XVIII. Fast va 
entrevistar una «mestressa de casa», un 
«milicià» i un «esclau» perquè li parlessin de les 
seves vides reals i dels papers que 
representaven. La línia que separa l’actor del seu propi jo es complica a mesura 
que cada personatge barreja fets històrics amb interpretacions subjectives, 
capricis de la memòria i floritures interpretatives. El muntatge agressiu de Fast 
ressalta el poder del director de cinema sobre la representació dels seus 
personatges.  



 

Mungo Thomson (Woodland, Califòrnia, Estats Units, 1969) 
New York, New York, New York, New York, 2004 
Instal·lació projectada, DVD. Color. So. Paramount: 9 min 49 s, bucle. Fox: 6 
min 31 s, bucle. Universal: 8 min 59 s, bucle. Culver: 3 min 40 s, bucle 

 
En la instal·lació de Thomson en quatre pantalles, 
descobrim que una sèrie d’imatges en bucle, 
aparentment escenes de carrer de Nova York, són 
en realitat un plató de Hollywood. Una palmera al 
fons, les fruites falses en un aparador i el 
descobriment que un edifici aparentment sòlid 
només és una façana, posen alerta l’espectador 
sobre l’engany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’efecte del cinema. 
Il·lusió, realitat i imatge en moviment. 
Realisme  
 
Del 28 de gener al 24 d’abril de 2011 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 223 040 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 
 

 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo - 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Juan Antonio García - 913 307 317 / 608 213 095 / 
jagarcia@fundacionlacaixa.es 
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 
 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ 

 
 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Reflections on the Cinema Effect 

Kelly Gordon, comissària associada del Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden, Washington DC 

27 de gener | 18.30 h 

 
 
CICLE DE CINEMA A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

Corrents alterns. Transvasaments entre el cinema experimental i el 
cinema comercial 
Del 31 de gener al 28 de febrer 

 
Cinema a la contra o cinema d’avantguarda? Hi ha dues maneres 
d’entendre l’anomenat cinema experimental. La primera el defineix com 
un exercici de resistència contra l’hegemonia del cinema comercial i les 
seves maneres prefabricades. La segona, en canvi, l’entén en el sentit 
més avançat, i gairebé militar, del terme avantguarda: els que caminen 
primer, obrint el sender, explorant les possibilitats i el terreny per als qui 
vindran després. Des d’aquesta segona posició és més fàcil entendre i 
explorar els inevitables encreuaments, agermanaments i contagis entre 
cinema comercial i cinema experimental. I és aquest terreny mixt el que 
vol explorar aquest breu cicle: pel·lícules que exemplifiquen els 
transvasaments entre les dues riberes. 
 
Coordinació: Gonzalo de Pedro, crític de cinema i membre del consell 
de redacció de Cahiers du Cinéma. España i del comitè de selecció del 
festival Punto de Vista; i Garbiñe Ortega, comissària, col·laboradora de 
l’ARTIUM de Vitòria, i que actualment treballa als Estats Units, en 
centres com el Pacific Film Archive, la San Francisco Cinematheque o el 
Flaherty New York City. 
 
Dilluns 31 de gener l 19.00 h 

• Tropical Malady. Tailàndia (2004), 118 min 

Apichatpong Weerasethakul 
• At Land. EUA (1944), 15 min 

Maya Deren 
 
 



Dilluns 7 de febrer l 19.00 h 

• Cloverfield. EUA (2008), 85 min 

Matt Reeves 
• Notes on the Circus. EUA (1966), 13 min 

Jonas Mekas 
 

Dilluns 21 de febrer l 19.00 h 

• Nobody’s Business. EUA (1996), 60 min 

Alan Berliner 
• Home Stories. Alemanya (1990), 6 min 

Matthias Müller 
 

Divendres 4 de març l 19.00 h 

• Los muertos. Argentina (2004), 78 min 

Lisandro Alonso 
• Nijuman no Borei (200.000 fantasmas). França (2007), 10 min 

Jean-Gabriel Périot 
 

Capacitat limitada 
Activitat gratuïta 
Totes les projeccions, en VOSE 
Recollida d’entrades a partir de les 18.30 h 

 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

Visites comentades per al públic general 
Del 28 de gener al 24 d’abril de 2011 

Horari: Dimarts i dijous, a les 19 h 
Dimecres i divendres, a les 13 h 
Dissabtes, a les 11 i 18 h 
Els dies festius no es fan visites. 

Inscripció a la recepció, mitja hora abans del començament de les visites 
Activitat gratuïta. Capacitat limitada 

 
Visites concertades per a grups 
Del 28 de gener al 24 d’abril de 2011 

Grups mínim 10 i màxim 30 
Inscripció prèvia: 913 307 323 
Els grups amb guia propi també han de reservar hora de visita 
Preu: 1 €/grup 
 



 
Visites dinamitzades comentades per a escolars 
Del 31 de gener al 17 d’abril 

Segon i tercer cicle de primària, ESO, batxillerat, FPGM 
Horari: de dimarts a divendres, a les 10 i 11.30 h.  
Durada: 1 h 30 min 
Grup: màxim 30 alumnes 
Preu: 18 €/grup 
 
 

ACTIVITATS FAMILIARS 
Efectes especials 
Volar, convertir-se en un nan o en un gegant, caure d’un setè pis com si 
res, canviar de cara, anar de Madrid al Tibet en un tres i no-res, ballar 
sota la pluja... I és que en el cinema tot és possible. Vols venir a provar 
aquests efectes especials? 
 
A partir del 12 de març de 2011 

Taller familiar a partir de 5 anys 
Horari: dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 h a 20 h; diumenges i festius, d’11 
a 14 h 
Activitat gratuïta. Capacitat limitada 

 
 
ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 

Cafè tertúlia amb les arts 
Del 12 de febrer al 19 d’abril de 2011 

Horari: dimarts, a les 17 h 
Inscripcions: 913 307 300 
Mínim 10 persones / màxim 30 
Activitat gratuïta. Capacitat limitada 

 
 
 
 
 
 
 


