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Nota de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Barcelona alguns dels darrers 
treballs del destacat videoartista francès en la que és la primera oportunitat de 
veure la seva obra a la ciutat 
 

Pierre Huyghe 
Streamside Day – One Year Celebration 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
 
«No m’interessa filmar la realitat tal com és. I no m’interessa pas construir 
cap ficció. Allò que m’interessa és edificar una realitat, construir una 
situació, erigir un món, i documentar-ho.» Pierre Huyghe (París, 1962), un 
dels artistes francesos actuals més reconeguts, indaga a la seva obra 
sobre la dualitat entre realitat i ficció, i inventa mons, tradicions i 
celebracions que semblen versemblants o aspiren a ser-ho i amb els 
quals l’artista també reflexiona sobre la perdurabilitat de l’art. Per 
aconseguir-ho, utilitza un ampli ventall de tècniques i formats —
instal·lacions, cinema, escultura, etc.—, com mostren les dues obres que 
exposa per primer cop a Barcelona l’Obra Social ”la Caixa”: Streamside 

Day i One Year Celebration. L’exposició es podrà veure a CaixaForum 
Barcelona fins al pròxim mes d’agost en el marc d’un petit cicle organitzat 
per l’Obra Social ”la Caixa” per donar a conèixer algunes de les seves 
darreres adquisicions, videoinstal·lacions que tenen en comú la relació 
amb el cinema i el documental. La instal·lació Streamside Day pertany a la 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” i s’exposa juntament 
amb One Year Celebration, que l’artista ha cedit especialment per a 
aquesta mostra. Aquesta presentació significa la primera oportunitat de 
veure l’obra de Huyghe a Barcelona i arriba després de l’exhibició 
d’alguns dels darrers treballs de l’artista israelià Omer Fast.  
 
 

L’exposició Pierre Huyghe. Streamside Day – One Year Celebration. 

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, comissariada per 
Nimfa Bisbe, es podrà veure únicament a CaixaForum Barcelona entre el 
17 de juny i el 14 d’agost de 2011. 



Barcelona, 17 de juny de 2011. L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’exposició 
Pierre Huyghe. Streamside Day – One Year Celebration. Col·lecció d’Art 

Contemporani Fundació ”la Caixa”, que inclou dues de les últimes instal·lacions 
d’aquest destacat artista francès.  
 
La mostra s’emmarca en la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” que la seva 
Col·lecció d’Art Contemporani tingui una presència permanent a CaixaForum 
Barcelona amb mostres successives que permetin entendre l’art més recent a 
partir dels fons de l’entitat. 
 
La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” està formada actualment 
per gairebé 900 obres, i als seus fons figuren treballs dels artistes més 
importants dels últims trenta anys. Des de les primeres incorporacions d’obres 
del minimalisme, passant per l’art pobre, la pintura expressionista i l’escultura 
dels anys vuitanta, fins a arribar a les nombroses videoinstal·lacions 
adquirides l’última dècada, la Col·lecció ha aplegat una magnífica 
representació d’artistes fonamentals dels últims anys i ha apostat per creadors 
que són a l’inici de les seves carreres.  
 
Aquesta tasca ha exigit un seguiment rigorós de l’evolució estètica 
contemporània, necessari perquè la Col·lecció mantingui un esperit obert i 
innovador. La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” és avui un 
punt de referència artístic, com ho demostra el préstec constant d’algunes de 
les seves obres per a exposicions arreu del món.  
 
L’Obra Social ”la Caixa”, amb la voluntat de donar a conèixer la seva Col·lecció, 
organitza regularment exposicions als seus centres CaixaForum, així com 
mostres itinerants a Espanya, Europa i la resta del món; algunes 
d’aquestes últimes s’han presentat recentment a Suècia, Alemanya, la Xina, 
Polònia, Romania i Portugal. 
 
L’entitat també promou aliances estratègiques amb els grans centres 
museístics del món —com ara el Museu del Louvre i el Museu del Prado—, 
amb la finalitat d’intensificar la seva acció cultural. En aquesta línia s’emmarca 
l’acord amb la Fundació MACBA per a la gestió coordinada dels fons d’art 
contemporani de totes dues institucions, com també una política coordinada 
d’adquisició d’obres i la coproducció d’exposicions a partir dels fons de les 
seves col·leccions, la primera de les quals es preveu que es pugui veure a la 
tardor al Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 
 



Des de fa dos anys, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona serveix com a espai 
d’exhibició de la Col·lecció d’Art Contemporani. Pierre Huyghe. Streamside Day 
– One Year Celebration. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” és 
la segona de les dues exposicions consecutives, després de la dedicada a 
l’israelià Omer Fast, que ha programat l’Obra Social ”la Caixa” per presentar de 
forma monogràfica alguns dels artistes més destacats que treballen amb 
videoinstal·lacions. En aquestes exposicions es mostren les darreres 
adquisicions de l’entitat al costat d’altres treballs del mateix artista que 
permeten contextualitzar l’obra pertanyent a la Col·lecció. 
 
Malgrat que les videoinstal·lacions han entrat als museus només des dels 
últims vint anys, ja ocupen un lloc destacat en la història de l’art. La sala 
d’exposició ofereix moltes possibilitats per experimentar tots els registres del 
vídeo i el cinema, en múltiples projeccions o bé per mitjà dels diversos formats 
que permeten les noves tecnologies. Les videoinstal·lacions aprofiten les 
estratègies del documental i el cinema per crear uns relats que juguen amb 
aquesta confrontació.  
 
Pierre Huyghe és un dels artistes francesos més reconeguts. La seva obra 
analitza l’estructura del cinema i la seva discutida relació amb la realitat fent de 
la ficció una realitat versemblant. CaixaForum Barcelona presenta la 
videoinstal·lació Streamside Day (2003) —que es va presentar l’any 2003 a la 
Dia Art Foundation de Nova York i es va incorporar l’any passat a la Col·lecció 
d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”— juntament amb One Year Celebration 

(2006), una altra obra complementària que el mateix artista ha cedit 
expressament per a aquesta mostra.  
 
Streamside Day (La festa de Streamside) 

 
En un bosc proper al riu Hudson, a l’Estat 
de Nova York, s’acaba de construir una 
zona residencial. S’ha convidat els nous 
habitants a una festa per celebrar el 
naixement d’aquesta comunitat. El projecte 
inventa una tradició per a aquesta nova 
població, anomenada Streamside Knolls, i 
marca el dia 11 d’octubre al calendari per 
convertir-lo en una data memorable. El 

propòsit és crear una nova realitat que es pugui repetir sempre i complir així el 
desig d’obtenir una forma d’art capaç de modificar l’espai públic, en comptes 
d’ocupar-lo únicament de manera temporal. 



 
La plantació d’un arbre marcava l’inici de la festa, en què els infants lluïen 
disfresses d’animals. L’artista va dissenyar i orquestrar tot el programa de 
l’esdeveniment, que incloïa discursos de les autoritats, barbacoa, música i una 
desfilada en la qual participaven representants dels cossos de policia, de les 
ambulàncies, dels bombers i de tots els estaments de la població. 
 
La filmació d’aquell esdeveniment va ser la base de la videoinstal·lació que es 
mostra en aquesta exposició. Streamside Day està formada per una projecció 
de vídeo, un dibuix, un calendari i un arbre.  
 
Després d’unes escenes inicials que recreen el bosc de Bambi com a idea d’un 
paradís edènic, la projecció continua amb el trasllat d’una jove família a la seva 
nova llar, i suggereix així l’estranyesa que comporta qualsevol mudança. 
Després d’aquesta petita faula, filmada en 16 mil·límetres, Huyghe documenta 
en vídeo la celebració del primer aniversari de la comunitat. La projecció de la 
pel·lícula s’acompanya del calendari, d’un arbre que representa el que es va 
plantar durant la celebració i del dibuix mural del disseny fet per l’arquitecte 
François Roche per al nou centre cultural de la comunitat que no es va arribar a 
materialitzar. 
 
Tot el projecte transmet la sensació d’artificialitat, des de la mateixa comunitat 
que sorgeix ex novo en un indret extret de la natura fins a la celebració 
inventada per Huyghe. L’artista va concebre l’esdeveniment prenent com a 
referència tant el mite arcàdic com el conte de Bambi, sense oblidar ficcions 
com la ciutat anomenada Celebration, que va promoure la companyia Disney a 
Florida. La ficció aspira a esdevenir realitat, i Huyghe ho aconsegueix 
estrenyent els lligams entre els nous habitants amb una celebració que els 
identifica com a comunitat, en aquest cas per la vinculació a la natura, i els 
transmet un valor per compartir. 
 
One Year Celebration (Un any de celebració) 

 
Pierre Huyghe es demana si, a la nostra societat actual, l’acte de celebrar pot 
continuar sent un acte social que afavoreixi les relacions d’intercanvi i el desig 
de compartir. Hi ha cap festa que no hagi estat instrumentalitzada per la 
societat de consum? L’any 2003, l’artista va convidar arquitectes, artistes, 
músics, escriptors i crítics d’art a proposar dies de celebració d’alguna cosa que 
es pogués compartir en comunitat per afegir-los al calendari. El resultat es va 
materialitzar el 2006 en aquesta obra, que reuneix 48 cartells que configuren un 
calendari de festes inventades sobre tota mena de temes: política, societat, 



música, art, etc. En alguns, en lletra petita, es poden llegir els motius de 
l’elecció. Les propostes saturen el calendari anual amb aquestes noves 
celebracions i plantegen la possibilitat d’un estat permanent de festa que es 
repetirà any rere any. El nostre temps està condicionat pel calendari, sobre el 
qual ben poc control podem exercir actualment. One Year Celebration convoca 
a una reflexió sobre la gestió del temps, la imposició del temps i la incapacitat 
de controlar el temps personal. La seva ironia festiva ens convida a pensar amb 
quines festes ens identifiquem, ja siguin reals o inventades.  
 

Els cartells presenten 48 propostes de celebració 
plantejades per les personalitats següents que 
Pierre Huyghe va convidar a participar en el 
projecte: Boris Achour, Doug Aitken, Julieta 
Aranda, John Baldessari, Olivier Bardin, Jérôme 
Bel, Tatiana Bilbao i Julio Amezcua, Pash Buzari, 
Claude Closky, Tacita Dean, Melissa Dubbin i 
Aaron S. Davidson, Olafur Eliasson, Paul Elliman, 
Hu Fang, Robert Filliou, Yona Friedman, Marc 
Ganzglass, Liam Gillick i Gabriel Kuri, Piero Golia, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Dan Graham, 

Marine Hugonnier, Koo Jeong-A, Pierre Joseph, Agnieska Kurant, Matthieu 
Laurette, Enzo Mari, Emily Mast i Carly Busta, Jeremy Millar, Aleksandra Mir, 
Maurizio Nannucci, Hans Ulrich Obrist, Melik Ohanian, Pratchaya Phinthong, 
François Roche, Anri Sala, Joe Scanlan, Shimabuku, Catherine Temerson i 
Israel Rosenfield, Rirkrit Tiravanija, Frederic Tuten, Anton Vidokle i Lawrence 
Weiner. 
 
 
Pierre Huyghe 

 
Pierre Huyghe (París, 1962) es va graduar a l’École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs de París el 1985. La seva obra, que ha mostrat a nombroses 
exposicions individuals, inclou un ampli ventall de tècniques i formats 
(instal·lacions, pel·lícules, escultures). A Espanya, ha exposat al Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC, Lleó, 2007) i al Palacio de Cristal 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid, 2010). 
Actualment viu a Nova York. 
 



 
 

 

Pierre Huyghe 
Streamside Day – One Year Celebration 

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

 
Del 17 de juny al 14 d’agost 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 

 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


