
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
PLANS SENSIBLES 

PINTURA ABSTRACTA DE LA COL·LECCIÓ D’ART 
CONTEMPORANI FUNDACIÓ ”LA CAIXA” 

 
 

Dossier de premsa 
 
 
 

MACA. Museu d’Art Contemporani d’Alacant 

Del 4 d’octubre de 2011 al 8 de gener de 2012 

S
e
a
n
 S

c
u
lly

, 
G

a
b
ri

e
l,
 1

9
9

3
. 
©

 V
E

G
A

P
, 

B
a
rc

e
lo

n
a
, 

2
0
1

1
 

 



 
 
 

Nota de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el MACA presenten una selecció d’obres que 
enfronten l’espectador a la presència física de la pintura 
 
 

Plans sensibles  
Pintura abstracta de la Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa” 
 

Al segle XX la pintura es va alliberar de la seva funció imitativa i 

representativa del món visible i va esdevenir una realitat per ella mateixa. 

L’abstracció la va portar a emprendre un viatge d’exploració de la superfície 

plana del quadre i de les seves propietats físiques durant el qual es va 

despullar de tot allò que no fos objectiu. En aquest procés la pintura va 

adquirir vida pròpia, i des d’aquesta identitat com a realitat fàctica va 

començar altres relacions amb l’exterior. La seva presència es va expandir 

més enllà dels límits físics, i va ocupar òpticament un espai més ampli, en el 

qual reacciona a la llum i a les condicions ambientals, i interactua amb 

l’espectador. Plans sensibles. Pintura abstracta de la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa” aplega 15 obres que enfronten 

l’espectador a la presència física de la pintura. En els components visibles 

—forma, color i línia— es troba tota la seva capacitat persuasiva, que 

envolta l’espectador i l’implica emocionalment. L’exposició, organitzada per 

l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb el MACA, es podrà veure fins 

al pròxim 8 de gener de 2012 i aplega obres d’11 artistes de rellevància 

nacional i internacional: Alan Charlton, Ferran García Sevilla, Peter Halley, 

Joan Hernández Pijuan, Agnes Martin, Pablo Palazuelo, Robert Ryman, Sean 

Scully, Richard Serra, Soledad Sevilla, Ettore Spalletti i Juan Uslé. De forma 

paral·lela, el MACA presenta un programa de peces invitades que s'inaugura 

amb l'obra de Pablo Palazuelo, Alborada (1952), pertanyent a la Col·lecció 

d'Art Contemporani Fundació "la Caixa" que es podrà veure a la Primera 

Planta del Museu des del 4 de octubre i fins el 8 de gener de 2012. 

 

La mostra Plans sensibles. Pintura abstracta de la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa” està comissariada per Nimfa Bisbe, 

directora de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. La 

mostra es podrà veure al MACA (plaça de Santa Maria, 3) del 4 d’octubre de 

2011 al 8 de gener de 2012. 

 



Pablo Palazuelo, La tarde, 1993. © 
Col·lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa” 

Alacant, 4 d’octubre de 2011. L’alcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo; el director 

executiu territorial de ”la Caixa” a Llevant-Múrcia, Bibiano Martínez; i el secretari 

general de la Fundació ”la Caixa”, Lluís Reverter, inauguren avui l’exposició Plans 

sensibles. Pintura abstracta de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la 

Caixa”, que es podrà veure al Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA) fins al 

pròxim 8 de gener de 2012. 

 

La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” es va iniciar el 1985, i en 

aquell primer moment de configuració dels fons va tenir en compte sobretot el 

treball d’artistes emergents en diferents expressions artístiques, tant de l’escena 

nacional com internacional. Així, la Col·lecció va registrar l’impacte que va tenir 

llavors la pintura neoexpressionista i en va adquirir nombroses peces, algunes de 

les quals s’han seleccionat per formar part d’aquesta mostra.  

 

El fons d’art contemporani Fundació ”la Caixa” està format avui dia per 900 obres i 

inclou treballs dels artistes més importants dels últims trenta anys, de diferents 

procedències i generacions, que constitueixen en conjunt un reflex del nostre 

món. Des de les primeres incorporacions d’obres del minimalisme, l’art pobre i 

l’escultura dels anys vuitanta, fins a les grans instal·lacions dels últims anys, la 

Col·lecció ha aplegat una magnífica representació d’artistes fonamentals dels 

últims anys i ha apostat per creadors al començament de les seves carreres. 

Aquesta tasca ha exigit un seguiment rigorós de l’evolució estètica 

contemporània, necessari per mantenir l’esperit obert i innovador de la Col·lecció. 

 

Plans sensibles presenta 15 obres d’alguns dels 

protagonistes més destacats del moviment abstracte de 

les últimes dècades. Aquesta exposició s’emmarca en 

la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de mostrar el seu 

fons d’art contemporani tant als centres CaixaForum 

com a nombroses exposicions a ciutats espanyoles i del 

món sencer, entre altres a Pequín, Varsòvia, Bucarest i 

Lisboa, on els últims anys s’han organitzat diverses 

exposicions. 

 

Les obres que es poden veure al MACA, entre les quals 

n’hi ha d’artistes com ara Robert Ryman, Agnes Martin, 

Alan Charlton i Ettore Spalletti, són el resultat de la 

depuració de la pintura i de l’ambició de fer un art autènticament real; per això 

aquestes obres eludeixen metàfores i simbolismes, i s’han desprès de tot allò que 

no sigui específicament físic. Els mateixos principis s’apliquen al dibuix de 

l’escultor Richard Serra, que imposa l’espessa materialitat del color negre sobre el 

paper. Aquestes obres configuren en l’exposició un ambient auster, formalment 

reductiu, però capaç de provocar experiències visuals subtils. En conjunt, creen 



Peter Halley, Cell with Conduit, 1988. © Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa” 

Soledad Sevilla, Meninas IX, 1982.  
© Col·lecció d’Art Contemporani 

Fundació ”la Caixa”, VEGAP, Barcelona, 
2011 

una sensació atmosfèrica, pautada pels diferents plans monocroms, que envaeix 

l’espai de l’espectador amb un efecte de quietud, ordre i silenci.  

 

Conceptes com ara tensió, sensualitat i tactilitat 

emanen de les superfícies gairebé monocromes de la 

pintura de Joan Hernández Pijuan. Les obres d’aquest 

artista català exploren l’especificitat de l’espai pictòric, 

encara que sense la radicalitat de l’abstracció 

sistemàtica i minimalista dels artistes anteriors. Les 

referències al paisatge li permeten aprofundir en la 

materialitat del que és pictòric i revelar-ne les qualitats 

sensorials. Sean Scully és un altre artista que també 

emfasitza la capacitat expressiva de la pintura 

abstracta. Les seves obres potents i intenses 

combinen la precisió de la geometria amb l’ambigüitat 

del color i la irregularitat del traç d’una pinzellada 

personal com a estratègia per introduir emoció.  

 

Les propostes de la pintura són tan nombroses i diverses com la quantitat 

d’artistes que la practiquen. En aquest sentit, l’exposició ha buscat no tan sols 

analogies, sinó també contrastos i diferents aproximacions a l’abstracció. Així, la 

passió colorista de Ferran García Sevilla, que plasma al llenç un entramat 

palpitant de línies i cercles compost per codis digitals; les retícules vibrants de 

Soledad Sevilla, que evoquen una noció d’espai atmosfèric per experimentar les 

possibilitats expressives de la pintura; i les formes fluides de Juan Uslé, que 

llisquen pel pla pictòric com espurnes de vida animada, configuren el contrapunt a 

l’esperit sobri i reduccionista que domina una part de l’exposició. L’abstracció 

d’aquests artistes, amb un cromatisme ric i composicions bigarrades, és sensible 

a les impressions i les imatges del nostre 

món, i troba la seva realitat entrellaçant 

les seves formes amb el complex univers 

visual contemporani.  

 

El recorregut de l’exposició situa la 

monocromia enlluernadora de la pintura 

de Peter Halley com a apèndix d’una 

història que continua en moltes 

direccions. Halley va obrir una altra via a l’esperit de la pintura minimalista en 

recarregar-lo de contingut crític. La seva materialitat sintètica i artificial s’ha 

identificat amb la cultura de consum, i la seva geometria amb l’aïllament i el 

confinament de la vida moderna. Encara que el més significatiu és l’evidència que 

la pintura abstracta forma part d’aquest món en constant canvi i el seu llenguatge 

visual no té significats permanents. La pintura sempre serà sensible a múltiples 

referències i a la seva relació amb l’espectador. 



 

LA PEÇA INVITADA 

 

Al mateix temps, el MACA, Museu d'Art Conemporani d'Alacant presenta junt a la 

renovada exposició d'obres sobre paper de la Col·lecció Art Segle XX, un 

programa de peces convidades que s'inaugura amb l'obra de Pablo Palazuelo, 

Alborada (1952) pertanyent a la Col·lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa" 

que es podrà veure a la primera planta del Museu des del dia 4 d'octubre de 2011 

fins el 8 de gener de 2012.  

 

Amb aquest programa d'exposicions La peça convidada, el MACA pretén acostar 

al públic obres temporalment cedides per altres institucions i que al Museu 

adquireixen un nou significat, en ser presentades com una exposició d'una sola 

obra en relació amb el context de la col·lecció permanent . La Col·lecció Art Segle 

XX permet per l'extensa nòmina d'artistes, la varietat d'obres històriques i els 

nombrosos moments estètics que es troben representats un programa enriquidor 

d'"invitacions". Obres concretes que, en diàleg, discussió, contigüitat o 

contradicció, es mostrin immerses dins el context expositiu del Museu.  

 

Artista: Pablo Palazuelo  

Títol: Alborada  

Any: 1952  

Tècnica: Oli sobre llenç  

Dimensions: 101 x 220 cm  

Col.lecció d'Art Contemporani Fundació 

"la Caixa"  

 

A la pintura de Palazuelo s'observa un intent, de vegades inabastable, de 

representar la lògica de l'atzar. Això –aquesta voluntat estructural, arquitectònica, 

científica, falsament impersonal- fa que els seus quadres apareguin com autèntics 

manifestos sobre com es materialitza el llenguatge abstracte. Així, l'albada a la 

qual es refereix el títol, una composició musical que celebra l'alba, uneix dos 

aspectes significatius en l'obra de l'artista: la llum, entesa com una successió de 

plans cromàtics, una variació òptica, i la idea de seriació , representada mitjançant 

unes formes que configuren una mena de seqüència rítmica, un moviment que 

vibra i es desplaça horitzontalment a través de la superfície del quadre.  
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MACA. Museu d’Art Contemporani d’Alacant  

Plaça de Santa Maria, 3 

03002 Alacant 

965 213 156 

 

Entrada gratuïta a l’exposició 

 

Horaris: 

De dimarts a dissabte, de 10 a 20 h 

Diumenges i festius, de 10 a 14 h 

 

Els dies 24 i 31 de desembre, la sala obrirà amb l’horari de festius. Els dies 25 de 

desembre de 2011 i 1 i 6 de gener de 2012, la sala romandrà tancada. 

 

Servei d’Informació 

Obra Social Fundació ”la Caixa” 

Tel. 902 22 30 40 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

 

 

 

Més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 

Sala de Premsa Multimèdia: 

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

 


