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Dossier de premsa 

 

CaixaForum Barcelona acull la segona part d’una exposició sobre la influència 

del cinema i la imatge en la cultura contemporània 
 

L’efecte del cine 
Il·lusió, realitat i imatge en moviment. Somni 
 
El cinema avui és a tot arreu: als televisors, als ordinadors, als telèfons 
mòbils… 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 cine. 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 es presenta ara a CaixaForum Barcelona, Somni, 
aprofundeix en els racons més obscurs de la imaginació i la fantasia. Els 
13 artistes seleccionats transporten l’espectador a un indret que tant pot 
ser el reflex de la nostra vida quotidiana com mostrar-nos el camí a través 
del mirall cap a una altra realitat. L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge 

en moviment. Somni presenta obres d’Andy Warhol, Douglas Gordon, 
Bruce Conner, Rodney Graham, Tacita Dean, Christoph Girardet, Anthony 
McCall, Kelly Richardson, Michael Bell-Smith, Saskia Olde Wolbers, 
Siebren Versteeg, Wolfgang Staehle, Teresa Hubbard i Alexander Birchler.  
 

L’exposició L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment. Somni, 
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 Barcelona del 18 de maig al 4 de 
setembre i forma part de la programació del festival Screen from Barcelona. 



Barcelona, 17 de maig de 2011. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 

Jaume Lanaspa; el cònsol dels Estats Units a Barcelona, Greggory Don 

Crouch; i el coordinador d'exposicions del Hirshhorn Museum and Sculpture 

Garden de la Smithsonian Institution, Washington, DC, Lawrence Hyman, 

inauguren aquest vespre a CaixaForum Barcelona l’exposició L’efecte del cine. 

Il·lusió, realitat i imatge en moviment. Somni, aproximació inèdita al poder de 

les imatges en la nostra cultura a partir de l’obra d’una selecció d’artistes 

cabdals, la majoria molt poc representats als centres d’art contemporani 

espanyols. 

 

L’exposició L’efecte del cine. 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 l’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 dels comissaris a l’hora d’organitzar 

L’efecte del cine. 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 (que tindrà lloc en el marc de les 

Nits d’Estiu de CaixaForum Barcelona), 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. 

 

L’exposició L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment és una de les 

principals exposicions d’enguany del festival Loop/Screen from Barcelona. La 

mostra dóna títol a un dels eixos temàtics de la programació del festival, que 

inclou tota una sèrie de propostes que exploren el mitjà del videoart i la seva 

relació amb el cinema. 

 

 

De Méliès i Lumière a Facebook i Youtube 

 

El cinema va ser el gènere artístic del segle XX per antonomàsia. Les pel·lícules 

van penetrar fins al nucli de la cultura, de tal manera que les fronteres entre el 

món real i el fictici es van tornar borroses, per no dir indistingibles. Avui, en ple 

segle XXI, el cine és a tot arreu: als televisors, als ordinadors, als telèfons 

mòbils… 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 cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment reflexiona sobre la 

influència del cinema en la construcció de la nostra cultura visual. L’exposició 

presenta obres en format de pel·lícula i vídeo creades per un seguit d’artistes 

internacionals, consolidats i influents o bé emergents, que analitzen l’impacte 

que el món del cinema ha tingut i continua tenint en la nostra percepció del que 

és real o il·lusori.  

 

La mostra està dividida en dues parts, Realisme i Somni, 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. Realisme s’ha pogut veure a CaixaForum Madrid entre 

el gener i l’abril passat. Ara, CaixaForum Barcelona acull la segona part de la 

mostra, Somni. 

 

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 cine. 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 —amb les 

extraordinàries excepcions de les peces d’Andy Warhol i de Bruce Conner— 

que parlen a l’espectador d’idees universals: la imatge del present, la 

construcció de la memòria, la subjectivitat o la simulació.  

 

 

Somni 

 

CaixaForum Barcelona acull Somni, la segona de les dues parts de l’exposició. 

Si la primera abordava com el suport visual pot alterar no solament la manera 

de veure la realitat, sinó també el que és la realitat, aquesta segona ens 

trasllada a un món oníric. 

 

A partir d’una sèrie de peces digitals, projeccions de gran format en 16mm i 

35mm, instal·lacions immersives i vídeos en pantalla, els artistes de Somni 

utilitzen els dispositius i el llenguatge del cinema, així com l’experiència de 

l’espectador, per crear unes obres que evoquen els moments que separen la 

vigília del somni.  

 

Els 13 artistes seleccionats aprofundeixen en els racons més obscurs de la 

imaginació i la fantasia, que només visitem quan estem profundament adormits 

o insinuant un nou despertar. L’espectador fa un viatge a través de les diferents 

fases de la consciència i el somni. Com el cinema, aquestes obres transporten 

tothom que estigui disposat a anul·lar temporalment la seva incredulitat, a un 

indret que tant pot ser el reflex de la nostra vida quotidiana com mostrar-nos el 

camí a través del mirall cap a una altra realitat. 

 

 



Obres 

 

 
ANDY WARHOL 

(Pittsburgh, EUA, 1928 - Nova York, EUA, 1987) 

Sleep, 1963 

Pel·lícula de 16 mm transferida a DVD, blanc i negre, sense  

so, extracte de 50 min de la pel·lícula (5 h, 21 min) 

 

 

Malgrat que el mestre de l’art pop és conegut pel seu estil fred, impersonal, 

cínic per a alguns, el seu primer experiment fílmic és una confessió d’amor, 

centrada a captar la bellesa i la serenitat del seu amant, John Giorno, mentre 

dorm. Rodada durant diverses setmanes i muntada perquè el metratge tingués 

la mateixa durada que el repòs nocturn, la pel·lícula acaba amb un pla fix del 

rostre del poeta. Les versions del film que es poden veure actualment difereixen 

molt de la còpia original i fins i tot presenten la textura de gra augmentat que va 

caracteritzar les serigrafies del seu autor. Hipnòtica, però en cap moment 

lasciva, aquesta forma contemplativa de cinema duu els espectadors a oblidar 

el pas del temps, a abandonar-se a l’experiència artística tal com 

s’abandonarien al somni. 

 

 
DOUGLAS GORDON 
(Glasgow, Regne Unit, 1966) 

Off Screen, 1998 

Videoprojecció sobre una cortina. Color, sense so 

 

 

La paradoxa sol ocupar un lloc destacat en les manipulacions que fa aquest 

artista de pel·lícules d’altres autors, així com dels seus propis films i vídeos, 

sèries de fotografies i instal·lacions, obres textuals i imaginatives cartes i 

novel·les. En aquesta obra es projecta la imatge d’un teló vermell sobre una 

cortina real, d’un material semblant al de les pantalles, cosa que crea un efecte 

de trompe-l’oeil tridimensional. Els espectadors que passen a l’altra banda es 

converteixen en actors involuntaris que no poden veure la seva pròpia actuació. 

Sovint les cortines tenen connotacions místiques, enteses com a portals cap a 

una capacitat de percepció ampliada. En el context de l’exposició, aquesta tela 

ondulant i penetrable evoca certa nostàlgia per la decoració luxosa i grandiosa 

de les sales de cinema d’època, però també ofereix una pantalla per passar, 

físicament i psicològica, entre la vigília i el somni.  



BRUCE CONNER 
(McPherson, Kansas, 1933 - San Francisco, 2008) 

Take the 5:10 to Dreamland, 1977 

Pel·lícula de 16 mm transferida a DVD, blanc i negre, to  

sèpia, 5,10 min.  

Música composta per Patrick Gleeson i Terry Riley 

Valse Triste, 1978  

Pel·lícula de 16 mm transferida a DVD, blanc i negre, to  

sèpia, so, 5 min. Música: Jean Sibelius, Valse Triste, Op. 44,  

de l’obra Kuolema (Mort)  

 

Metratge trobat, convertit a color sèpia i muntat en collage per evocar els 

ensonyaments d’un jove que s’està adormint. L’imaginari d’aquest artista fa 

referència a les derives freudianes del subconscient preadolescent, però també 

a l’anhel col·lectiu i nostàlgic d’altres èpoques d’arribar al cor d’Amèrica. 

Aquestes dues peces es diferencien d’altres pel·lícules, muntatges escultòrics i 

obres bidimensionals del mateix autor, que tot sovint són declaracions 

sociopolítiques crispades, incòmodes i asseveratives. En comptes d’això, les 

bandes sonores d’aquests films subratllen la dolçor reposada i la màgia inefable 

de l’efecte purificador de les visions cinematogràfiques que ens vénen al cap 

durant aquell estat suspès i innocent que ens guia cap al país del somni.  

 

 

RODNEY GRAHAM 
(Vancouver, Canadà, 1949) 

Rheinmentall / Victoria 8, 2003 

Pel·lícula de 35 mm i projector Cinemeccanica Victoria 8 amb  

dispositiu de bucle / Blanc i negre, sense so, 10,50 min, bucle 

 

 

Aquest artista, que destaca pel seu divertit enginy, posseeix una extensa i 

variada obra, en què trobem arquitectura, escultura, interpretacions i 

composicions musicals, textos, fotografies, pel·lícules i vídeos. En aquesta peça 

canvia les seves bromes habituals per la confrontació poètica entre dues 

màquines obsoletes. Com una parella en què, a mesura que envelleix, cadascú 

es reflecteix en la imatge de l’altre, el projector d’època «percep» la imatge de 

l’element que es mostra a la pantalla: una desfasada màquina d’escriure. A 

mesura que aquesta es va cobrint inexplicablement de neu, la brillantor blanca 

que emet es transmet al seu torn al projector. Lentament, aquesta dansa 

silenciosa i surrealista es va assemblant als somnis de l’espectador que la 

contempla. 



 

 
TACITA DEAN 
(Canterbury, Regne Unit, 1965) 

Palast, 2004 

Pel·lícula de 16 mm, color, so, 10,30 min, bucle 

  

 

Els projectes d’aquesta autora adopten la forma de pel·lícules, llibres, 

fotografies, dibuixos i instal·lacions, sovint per analitzar els estralls que causa el 

pas del temps. Durant les seves passejades per Berlín, es va fixar en els 

atractius reflexos que, talment com pantalles fragmentades, projectaven les 

façanes de vidre de tons coure del Palast der Republik, la seu abandonada del 

govern de la República Democràtica Alemanya. Quan va saber que l’edifici 

havia de ser enderrocat, va córrer a deixar constància dels efectes fugaços i 

ensonyadors d’aquest sorprenent cinema inesperat. 

 

 
CHRISTOPH GIRARDET 
(Langanhagen, Alemanya, 1966)  

Release, 1996 

Vídeo transferit a DVD, blanc i negre, so, 9,30 min, bucle 

 

 

Aquest artista sol treballar amb extractes de diferents pel·lícules per crear els 

seus cèlebres collages de films, muntats en forma de provocatives taxonomies. 

En aquest cas, però, reformula quatre preses del clàssic de culte del 1933 King 

Kong, per retornar-li la passió que en el seu moment van eliminar els censors 

de Hollywood. Commovedora, captivadora i fins i tot hilarant en algun moment, 

l’obra imita de manera fortuïta la dinàmica del procés de persecució, coacció i 

alliberament físic que caracteritza, segons els psicòlegs, l’imaginari eròtic 

nocturn que sol envair o alterar els nostres somnis. Les dimensions, triades 

especialment per a aquesta instal·lació, subratllen el paper perdurable de la 

pantalla cinematogràfica a l’hora de conformar els nostres records i les nostres 

percepcions. 



 

 
ANTHONY MCCALL 
(St. Paul’s Cray, Regne Unit, 1946 ) 

You and I, Horizontal II, 2006 

Instal·lació: ordinador, programació informàtica, projector de  

vídeo, màquina de boirina, cicle de 30 min 

 

 

Els desenfadats dibuixos d’aquest artista, Found Solid Light Installation, del 

1973, en què es mostraven diferents fars de la costa anglesa, sembla que 

hagin servit d’inspiració per a les peces a escala que ell ha anomenat solid light 

films (pel·lícules de llum compacta). L’any 2001 va recuperar un concepte en 

què havia treballat durant la dècada del 1970 per presentar-lo com una 

projecció única, una performance en un entorn carregat de fum de cigarretes. 

En la nova sèrie d’instal·lacions, va fer servir tecnologia digital i una màquina de 

boirina per produir un ballet abstracte entre les línies que dibuixen formes a la 

paret i els volums que els seus moviments esculpeixen en la boira. Aquestes 

obres, sense renunciar a l’austeritat intel·lectual, generen una mena de llimbs 

místics, ensonyadors i immersius on els espectadors, participant-hi amb les 

seves ombres i siluetes, creen unes intervencions artístiques úniques.  

 

 

KELLY RICHARDSON  
(Burlington, Ontario, Canadà, 1972) 

Exiles of the Shattered Star, 2006 

Vídeo d’alta definició transferit a disc dur d’ordinador, color,  

so, 29,51 min, bucle 

 

 

Les fotografies, els vídeos i les instal·lacions d’aquesta artista solen ser un 

garbuix d’imatges reals i imaginades, d’un temps que flueix i es detura. El 22 de 

juny de 2006 va filmar aquesta matinada espectacular en el britànic Lake 

District, amb piuladissa d’ocells com a banda sonora. Més endavant, hi va 

superposar metratge antic que mostra unes ambigües boles de foc. L’artista 

deixa que els espectadors decideixin si es tracta d’un somni o d’un malson, 

d’un adveniment diví o d’una invasió alienígena. El ritme hipnòtic amb què van 

caient sembla que marqui el pas del temps, un efecte reforçat per l’aparició de 

la llum del dia. I, tanmateix, el temps també sembla deturat i l’escena evoca 

aquella peculiar solitud que acompanya els somnis.  

 



 

MICHAEL BELL-SMITH  
(East Corinth, Maine, EUA, 1978) 

Up and Away, 2006 

Instal·lació en un sol monitor, animació digital, color, so,  

6,40 min, bucle 

 

 

En la infància de molts joves de la generació digital, els videojocs han ocupat 

un lloc destacat, tal com ho demostren les imatges recollides per aquest autor. 

La seva recopilació de gloriosos escenaris de fons de videojocs, saturats de 

color, se’ns presenta desposseïda de la urgència, la competitivitat i el conflicte 

manifestos normalment en les escenes principals d’aquestes populars 

diversions. El que en queda és un etern paisatge de felicitat i animació. Això 

provoca una sorprenent eufòria que evidencia, fins i tot per als qui no són 

jugadors, fins a quin punt els països de les meravelles d’origen digital poden 

convertir-se en una evasió obsessiva. La partitura melodramàtica enllaça els 

efectes cinematogràfics d’aquest artista amb els acompanyaments d’una 

pel·lícula muda d’època. La sensació de sobrevolar aquests paisatges rurals i 

urbans completa l’oníric surrealisme que es desprèn de tot plegat.  

 

 

SASKIA OLDE WOLBERS  
(Breda, Països Baixos, 1971) 

Trailer, 2005 

Vídeo transferit a disc dur d’ordinador, color, so, 10 min, bucle 

 

 

Les obres més conegudes d’aquesta artista són curtmetratges amb un 

enigmàtic argument. Aquests relats absurds són narrats lentament per veus en 

off confessionals, mentre a la pantalla van apareixent escenaris fantasmagòrics 

i despoblats que es fonen successivament. En aquesta peça, un vagabund es 

passeja per un cinema d’una petita ciutat i ensopega amb un tràiler d’època. 

Aquest acaba revelant-li que els protagonistes del film podrien ser els seus 

pares, a qui no va conèixer. Establint un símil amb els tràilers de les pel·lícules 

comercials, formats per moments estel·lars que pot ser que apareguin o no 

apareguin en la producció real, la història que ens ofereix aquesta artista 

ironitza sobre la manera en què les pel·lícules alimenten els nostres desitjos i 

les nostre il·lusions, i com aquests, malgrat que són tan irreals com els nostres 

somnis, poden influir en la nostra concepció de la realitat.  

 



 

SIEBREN VERSTEEG  
(New Haven, Connecticut, EUA, 1971) 

Neither There Nor There, 2005 

Resultat d’un programa informàtic, adaptat per a dues  

pantalles LCD, color, so 

 

 

En aquest doble autoretrat els píxels van i vénen, endavant i endarrere, com en 

un rellotge de sorra etern. L’autor, conegut per les seves obres interactives, 

tecnològicament sofisticades, sembla que protagonitzi el seu propi somni, 

assegut en el seu estudi, comprovant el mòbil, no solament immers sinó 

literalment dissolt en la connectivitat digital. Aquest mirall reflecteix el repte 

desconcertant que comporta voler expressar-se en una època en què les 

imatges en moviment són ubiqües i infinitament mal·leables. Paradoxalment, el 

ritme de l’obra també ofereix un antídot zen contra el dinamisme del nostre 

món, saturat pels mitjans de comunicació. 

 

 

WOLFGANG STAEHLE  
(Stuttgart, Alemanya, 1950) 

Niagara, 2004 

Projecció, vídeo transferit a DVD, color, so, 60 min  

 

 

El concepte de somni també implica el d’aspiració, en el sentit de recerca de la 

utopia. Aparentment, aquest Niàgara idíl·lic és tan intemporal i pristí com el 

paradís primigeni. Aquest artista, pioner en la creació d’obres d’art en streaming 

(reproducció en temps real) a través d’Internet, sembla que connecti els 

espectadors amb aquesta meravella natural en temps real. Tanmateix, quan 

veiem que el sol no canvia, se’ns fa evident que, com les imatges d’estrelles del 

cinema sobre la pantalla platejada, aquesta icona també ha estat congelada, 

transferida a un estat de perfecció eterna en bucle. Tot i que la zona real de les 

cascades del Niàgara està infestada de turisme massificat i és víctima de la 

degradació mediambiental, l’artista ha editat poèticament aquesta realitat. El 

seu «vel» de representació, que adopta la forma d’aquestes aigües braves, és 

un incís en la proposta de Douglas Gordon de travessar una cortina per entrar 

al regne dels somnis.  



 

 

TERESA HUBBARD / ALEXANDER BIRCHLER  
(Dublín, Irlanda, 1965 / Baden, Suïssa, 1962) 

Eight, 2001 

Projecció, vídeo d’alta definició transferit a DVD, color, so,  

3,35 min, bucle  

 

 

Col·laboradors des de la dècada del 1990, aquests dos artistes han creat una 

sèrie d’obres que van des de la performance, la instal·lació i la fotografia fins a 

pel·lícules caracteritzades per unes tècniques de producció i uns valors 

semblants als del cinema comercial. En aquesta peça veiem una nena que, 

com l’Alícia d’A través de l’espill, analitza les seves opcions. Decidida a no 

deixar que la tempesta que li ha interromput la festa d’aniversari li impedeixi 

d’assaborir el pastís, surt corrents sota la pluja a servir-se’n una generosa 

porció. El film, però, inicia un bucle abans que pugui degustar-lo. La satisfacció 

s’endarrereix eternament i la nena sempre té vuit anys. El ritme de la lenta 

presa panoràmica de la càmera segueix la figura d’un número vuit que oscil·la 

entre espais oberts i interiors, tot imposant la seva simbòlica idea d’infinitud en 

aquest escenari. Els artistes exploten el fenomen dels vívids moments de la 

infantesa que delineen els nostres records i els nostres somnis recurrents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’efecte del cine 
Il·lusió, realitat i imatge en moviment  
Somni  
 
Del 18 de maig al 4 de setembre de 2011 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

 

Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

Dissabtes, de 10 a 22 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 

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 

17 de maig | 19 h 

 

 

CICLE DE CINEMA 
Corrents alterns. Transvasaments entre el 
cinema experimental i el cinema comercial 
Del 6 de juliol al 31 d’agost 

 

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 

en primer lloc, 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. 

 

Dimecres 20 de juliol l 21.00 h 

• Tropical Malady. Tailàndia (2004), 118 min 

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

Maya Deren 
 
 



Dimecres 3 d’agost l 21.00 h 

• Cloverfield. EUA (2008), 85 min 

Matt Reeves 

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

Jonas Mekas 
 

Dimecres 10 d’agost l 21.00 h 

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

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

Matthias Müller 
 

Dimecres 17 d’agost l 21.00 h 

• Los muertos. Argentina (2004), 78 min 

Lisandro Alonso 

• Nijuman no Borei (200.000 fantasmes). França (2007), 10 min 

Jean-Gabriel Périot 
 

Activitats a l’Auditori | Capacitat limitada | Preu per sessió: 4 € 

Totes les projeccions, en VOSE 

 

 

VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
Visites comentades per al públic general 
Català: dimecres, a les 18 h 

Castellà: dissabtes, a les 19 h 

Activitat gratuïta. Capacitat limitada 

Reserva de places: 934 768 630 

 

 

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? 

 
Fins a l’11 de setembre de 2011 

Taller familiar, a partir de 4 anys 

Horari: maig i juny: dissabtes, de 16 a 20 h, i diumenges i festius, d’11 a 

14 h; juliol i agost: dimecres, de 17 a 20 h 



Activitat gratuïta. Capacitat limitada 

 
 
ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 

Cafè tertúlia amb les arts 
Del 23 de maig al 29 d’agost de 2011 

Horari: dilluns, a les 16.30 h 

Inscripcions: 934 768 630 

Mínim 10 persones / màxim 30 

Activitat gratuïta. Capacitat limitada 

 

 
MEDIATECA 
 

Coincidint amb l'exposició, la Mediateca de CaixaForum Barcelona 

exhibirà una selecció de films i documentació bibliogràfica i audiovisual al 

voltant dels artistes seleccionats i de la relació de l'art visual i el cinema.  

 

 

 

 

 

 


