
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dossier de premsa 
 

 
CaixaForum Barcelona 

Del 17 de novembre de 2011 al 12 de febrer de 2012 



 2 

 

Dossier de premsa 

 
Gràcies a l’Sterling and Francine Clark Art Institute, s’instal·len a 
CaixaForum Barcelona obres mestres de Manet, Monet, Renoir, Degas… i 
tota l’esplendor del París del principi del segle XX  
 

Impressionistes. 
Mestres francesos de la col·lecció Clark 
 
La pintura francesa de la segona meitat del segle XIX és una cruïlla en la 
història de l’art. Va ser un període de canvi i experimentació, fins i tot de 
revolució. Mentre que per a alguns pintors la tradició del «gran estil» 
heretada dels antics mestres constituïa encara la màxima aspiració artística, 
d’altres rebutjaven les tècniques i els temes de l’art del passat i intentaven 
definir un nou concepte de pintura, basat en la natura i dedicat a representar 
les riques variacions del món modern. Entre aquests artistes d’avantguarda, 
sens dubte els més destacats van ser els impressionistes, i París va ser el 
centre d’aquest extraordinari moment inaugural de la història de l’art 
modern. L’exposició Impressionistes. Mestres francesos de la col·lecció 

Clark presenta obres mestres del final del segle XIX i principi del XX que 
cobreixen tot el ventall d’estils i tendències d’aquest període tan dinàmic: 
des dels paisatges naturalistes dels artistes de l’escola de Barbizon, fins a 
un excepcional grup de pintures dels artistes més destacats de l’època: 
Manet, Monet, Pissarro, Sisley, Degas, Morisot i, sobretot, Renoir. La mostra 
reflecteix els gustos personals de Sterling i Francine Clark, que durant cinc 
dècades van reunir una de les col·leccions d’obres impressionistes més 
grans del món. CaixaForum Barcelona és l’única parada espanyola de la gira 
internacional organitzada per l’Sterling and Francine Clark Art Institute per 
mostrar les grans obres mestres de la seva col·lecció de pintura, 
coincidint amb l’ampliació de la seva seu. 
  
L’exposició Impressionistes. Mestres francesos de la col·lecció Clark ha 
estat organitzada per l’Sterling and Francine Clark Art Institute i produïda 
per l’Obra Social ”la Caixa”, i comissariada per Richard Rand, 
conservador en cap de l’Sterling and Francine Clark Art Institute. La 
mostra es podrà veure a CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8) del 17 de novembre de 2011 al 12 de febrer de 2012.  



 3 

Barcelona, 16 de novembre de 2011. El director general de la Fundació ”la 
Caixa”, Jaume Lanaspa; el director de l’Sterling and Francine Clark Art Institute, 
Michael Conforti, i el secretari general de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Xavier Solà, inauguren aquesta tarda l’exposició Impressionistes. 
Mestres francesos de la col·lecció Clark, un conjunt excepcional de pintura 
francesa del segle XIX i principis del XX procedent d’aquesta col·lecció 
americana. 
 
La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i l’Sterling and Francine Clark Art 
Institute forma part d’una sèrie d’acords amb museus i col·lecciones privades 
d’arreu del món. Així, per exemple, en aquests moments CaixaForum Madrid 
acull una gran retrospectiva sobre Eugène Delacroix gràcies a l’acord de 
col·laboració amb el Museu del Louvre. De la mateixa manera, a partir del mes 
de març del 2012, CaixaForum Barcelona serà l’escenari d’una gran mostra 
sobre Goya amb fons procedents del Museo del Prado.  
 
En la mateixa línia, altres exposicions recents organitzades per l’Obra Social ”la 
Caixa” han mostrat el paper dels col·leccionistes en l’art modern i 
contemporani. Entre aquestes hi ha les dedicades a la col·lecció d’art 
d’avantguarda de la Fondation Jean et Suzanne Planque o a la col·lecció Henri 
i Eske Nannen de pintura de l’expressionisme alemany. 
 

Impressionistes. Mestres francesos de 
la col·lecció Clark ofereix l’oportunitat 
de contemplar les obres d’una de les 
grans col·leccions dels Estats Units, 
reviure l’esplendor de principis del 
segle XX, quan París era la capital de la 
pintura, i apropar-se a alguns dels seus 
artistes més destacats. 
 

La mostra recull un nombre significatiu d’obres dels extraordinaris fons de 
l’impressionisme francès i la pintura europea del segle XIX d’aquesta important 
col·lecció americana. Reuneix un total de 72 pintures de grans mestres, entre 
els quals es poden esmentar Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar 
Degas, Édouard Manet, Berthe Morisot, Camille Pisarro, Pierre Bonnard, Jean- 
Baptiste Camille Corot, Paul Gauguin, Jean-François Millet, Alfred Sisley, Henri 
de Toulouse-Lautrec, William-Adolphe Bouguereau i Jean-Léon Gérôme. 
 
Sterling Clark va reunir la major part de la seva col·lecció a París, al principi de 
la primera dècada del segle xx. Una col·lecció personal que reflectia la 

EDGAR DEGAS. Ballarines a la classe de dansa, c. 1880. 
Sterling and Francine Clark Art Institute. Williamstown, 
Massachusetts. EUA. 
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sofisticació del matrimoni Clark, que van dedicar bona part del seu temps a 
l'adquisició de l'art que els agradava. 
 
Aquest mecenes va concebre la seva compilació a escala domèstica: les obres 
formaven part de l’entorn quotidià i es distribuïen per la casa seguint el gust del 
col·leccionista, que combinava peces de diferents períodes i estils. Clark 
buscava la continuïtat entre les creacions del passat i del present, des d’una 
perspectiva que avui podem sentir molt propera.  
 
Les obres que va adquirir, moltes d'elles de la primera etapa de 
l’impressionisme, conviuen sense ruptures 
amb la pintura dels mestres antics i amb la 
immediatament anterior. D’aquesta manera, 
la mostra cobreix tot el ventall d’estils i 
tendències d’aquest període tan dinàmic: 
paisatges naturalistes dels artistes de l’escola 
de Barbizon, quadres magníficament 
elaborats de pintors acadèmics i de l’alta 
societat, i pintures evocadores de la fi de 
segle. El nucli de la col·lecció de The Clark, 
però, consta de l’extens grup de pintures dels 
artistes més famosos de l’època, els 
impressionistes.  
 
CaixaForum Barcelona serà l’única seu espanyola del primer tour internacional 
per Europa, Amèrica i Àsia de les grans obres mestres de la col·lecció de 
pintura organitzat per The Clark, coincidint amb l’ampliació de la seva seu.  
 
La gira internacional d’aquestes obres mestres de The Clark va arrancar l’any 
passat al Palazzo Reale de Milà i va continuar el Musée des Impressionnismes 
a Giverny (França). Després de CaixaForum Barcelona, l’exposició s’instal·larà 
al Kimbell Art Museum de Fort Worth (Texas), la Royal Academy de Londres i 
el Montreal Museum of Fine Arts del Canadà, i ja el 2013, l’exposició es 
traslladarà al Japó i a la Xina. 
 
L’exposició arriba després de la col·laboració de la institució americana amb 
altres dues exposicions a Espanya l'any passat: Picasso davant Degas, al 
Museu Picasso de Barcelona, i Passió per Renoir, al Museo Nacional del 
Prado. 
 

CLAUDE MONET. Els penya-segats d’Étretat, 1885. 
Sterling and Francine Clark Art Institute. 

Williamstown, Massachusetts. EUA. 
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La col·lecció Clark 

 
Sterling i Francine Clark van adquirir la major part de les pintures que formen el 
nucli de la col·lecció de The Clark. Entre 1910 i 1950, els Clark van reunir una 
impressionant col·lecció de pintures, escultures i dibuixos europeus i 
americans, com també peces de plata anglesa i porcellana europea.  
 
Encara que The Clark és conegut principalment per la seva destacada 
col·lecció de pintures d’impressionistes francesos —que inclou més de trenta 
peces de Pierre-Auguste Renoir— els seu fons estan constituïts per obres de 
un període molt més ampli, que abraça des del Renaixement fins al final del 
segle XIX. La col·lecció s’ha ampliat molt des de la inauguració del museu el 
1955, amb la inclusió d’una mostra dels inicis de la fotografia, entre altres 
adquisicions. 
 
Explorador, criador de cavalls, expert en art, Sterling Clark va formar el seu 
gust freqüentant galeries d’art i subhastes i establint relacions amb els 
marxants d’art, especialment amb la família Durand-Ruel. Un cop el mateix 
Clark va dir: «M’agrada tot tipus d’art, si és bo en la seva categoria.» Tenia molt 
en compte l’opinió de la seva esposa, Francine, que segons ell era «una jutge 
excel·lent, a voltes molt més encertada que jo mateix», de tal manera que la 
definia com la seva «pedra de toc a l’hora de jutjar pintures». 
 
The Sterling and Francine Clark Art Institute 

 
The Sterling and Francine Clark Art Institute combina la 
seva vocació museística amb l’objectiu de ser un centre 
de postgrau i recerca en arts visuals. La seva magnífica 
col·lecció legat de Sterling i Francine Clark, les seves 
exposicions, la seva comunitat acadèmica i l’entorn on 
s’emplaça, fan que es pugui descriure com un autèntic 
planter d’idees. 
 
L’excel·lència acadèmica i el compromís intel·lectual 
defineixen el programa docent i de recerca de The 
Clark. El seu programa de beques ha permès acollir 
durant la darrera dècada més de dos-cents estudiosos i 

investigadors becats de més de vint-i-cinc països. Situat a Williamstown, als 
Berkshires, a la part occidental de Massachusetts, The Clark manté estrets 
vincles amb el proper campus del Williams College, universitat capdavantera en 
art i humanitats als Estats Units. De la col·laboració entre ambdues institucions 

The Sterling and Francine Clark 
Art Institute. Williamstown, 
Massachusetts. EUA. 
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ha sorgit un títol en història de l’art que atrau estudiants de tot el món cap a 
aquesta comunitat acadèmica estratègicament situada entre les ciutats de 
Boston i Nova York. 
 
El calendari de la gira internacional s’ha fet coincidir amb el programa 
d’ampliació del campus de The Clark a Williamstown (Massachusetts), que 
inclou els edificis originals inaugurats el 1955 per Sterling i Francine Clark, i 
també les dependències construïdes posteriorment per Tadao Ando. El 
prestigiós arquitecte japonès ha estat novament escollit per The Clark per 
dissenyar un nou centre de visitants, exposicions i conferències que està 
actualment en construcció. L'any 2008, The Clark va inaugurar un altre edifici 
dissenyat per Ando, el Stone Hill Center, al seu campus. L'arquitecte Annabelle 
Selldorf ha estat escollida per renovar i ampliar els espais existents Aquesta 
circumstància ofereix una oportunitat perfecta per organitzar la gira 
internacional i compartir part dels fons de la col·lecció amb el públic de tot el 
món. 
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ  

 
Fugir del món modern. Corot i l’escola de Barbizon 

 
Fins al segle XIX els paisatges rurals ocupaven un lloc secundari en la història 
de la pintura, com a teló de fons d’escenes religioses o mitològiques. Coincidint 
amb la revolució del 1848, un grup de pintors —Camille Corot, Jean-François 
Millet, Constant Troyon i Théodore Rousseau— es van retirar al bosc de 
Barbizon, a prop de Fontainebleau, en cerca de la pau que necessitaven per 
pintar, lluny del món modern.  
 
Tot i que els artistes de l’escola de Barbizon practicaven una pintura realista, 
els seus quadres reflecteixen l’interès per la llum i el color i la seva capacitat de 
transmetre estats d’ànim. En aquest sentit obren el camí a l’impressionisme, 
que troba la raó de ser de la pintura en el contacte amb la natura, a l’aire lliure. 
 
Pintar l’instant. Els inicis del moviment impressionista 

 
Com els pintors de l’escola de Barbizon, els impressionistes es proposaven 
copsar instants de vida: el carrer d’un poblet de Normandia, uns espadats 
il·luminats pel sol, un camp de tulipes, el curs tranquil de les aigües d’un riu 
entre boscos i prats. 
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Les primeres composicions de Claude Monet, 
Gustave Caillebotte o Alfred Sisley no tenen el 
caràcter revolucionari que generalment associem amb 
el moviment impressionista: aspiren a retenir la 
impressió d’un moment del dia, de manera 
magnificent i sumptuosa, mitjançant els efectes de la 
llum i el color observats en la natura. La figura 
humana pràcticament ha desaparegut i el paisatge és 
el protagonista absolut de les teles. 
 
El paisatge sublim. La plenitud de 
l’impressionisme 

 
Rebutjats pel Saló oficial, els impressionistes van 
exposar per primera vegada a l’estudi del fotògraf Nadar, al bulevard des 
Capucines, l’abril del 1874. Aquella exposició va representar un abans i un 
després en la història de l’art. En pocs anys els pintors van prescindir de 
l’aparença, els colors naturals, el tema i la perspectiva: els elements que, des 
del Renaixement, havien caracteritzat la representació pictòrica. El seu estil va 
anar canviant amb el temps: de les pinzellades curtes i ràpides del 
començament, a tècniques cada cop més laborioses i sofisticades. 
 
L’obra de Claude Monet Oques a la riera correspon a la primera època. La 
imatge és el resultat de la superposició de pinzellades individuals que creen 
l’efecte d’una explosió de llum. Cap al 1880 Monet va començar a experimentar 
amb la representació de l’espai: va eliminar el punt de fuga i va convertir la 
pintura de paisatge —per exemple, Primavera a Giverny— en una meditació 
decorativa sobre la línia i el color. 
 
L’ànima de les coses. La renovació de la natura morta 

 
Els impressionistes van aplicar els resultats de la seva recerca sobre el 
paisatge a un dels gèneres clàssics de la pintura: la natura morta. En van 
modificar el format per adaptar-lo a l’espai domèstic, van triar temes senzills 
relacionats amb la vida quotidiana al camp o a la ciutat i van retratar-los com no 
s’havia fet mai: sovint amb llum natural, amb una pinzellada vibrant que recrea 
l’efecte de la llum sobre la superfície de les coses. En aquesta sala es poden 
contemplar natures mortes de Sisley, Manet, Fantin-Latour i Morisot. 
 
Renoir va ser el gran renovador de la natura morta, amb obres d’una 
sensualitat captivadora. Un gerro amb flors, una fruitera amb pomes o un 

CLAUDE MONET. Oques a la 
riera, 1874. 

Sterling and Francine Clark Art 
Institute. Williamstown, 

Massachusetts. EUA. 
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manat de cebes i alls damunt d’un drap blanc en una taula encomanen l’alegria 
de viure. Cebes era el Renoir favorit d’Sterling Clark i sovint el feia servir com a 
referent per valorar altres obres. 
 
La perfecció del cos humà. L’art acadèmic 

 
Per a Sterling Clark, qualsevol art podia ser bo en la seva categoria. Per això, 
en la seva col·lecció, les obres mestres dels pintors impressionistes conviuen 
amb les obres dels millors pintors formats a l’Acadèmia de Belles Arts de París, 
artistes acadèmics que posaven damunt la tela temes autoritzats: obres 
històriques, religioses i mitològiques i retrats de personatges importants. 
 
Els pintors acadèmics eren metòdics: abans d’embrancar-se a pintar els llenços 
que presentaven anualment al Saló de París, feien esbossos, dibuixos i 
pintures preliminars. El cos humà, modelat amb precisió anatòmica, era un dels 
seus temes predilectes. Els quadres de William-Adolphe Bouguereau, Nu 
assegut, i de Jean-Léon Gérôme, El mercat d’esclaus i L’encantador de serps, 
són un bon exponent d’aquest tipus de pintura. 
 
Paisatges interiors. La pintura de la vida quotidiana 

 
Les innovacions de la pintura del segle XIX arriben també a la pintura d’interiors. 
Pintors impressionistes, com Manet, Degas o Renoir, coincideixen a presentar 
els personatges en el seu entorn propi, en una actitud de recolliment que fa 
emergir la veritable personalitat de l’individu. En l’acte de llegir, de cosir o de 
conversar, homes i dones es mostren tal com són, al marge de les seves 
activitats socials. 
 
Un dels aspectes més remarcables és la presència de la dona. El luxe del vestit 
permet demostrar l’habilitat pictòrica, com en el cas dels plecs del vestit de la 
Noia que fa ganxet, de Giovanni Boldini. La pintura del segle XIX copsa la 
bellesa i l’espiritualitat de la dona i el seu afany de llibertat, que topa amb les 
convencions de la societat burgesa. 
 
El color i la sensualitat de Renoir. La gran passió de Sterling Clark 

 
L’any 1916 Sterling Clark va adquirir el quadre Noia que fa ganxet, de Pierre-
Auguste Renoir, atret per l’ús del color i la sensualitat de la imatge femenina. 
Va ser la primera de les trenta-nou pintures de Renoir que va comprar Sterling 
Clark. 
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La col·lecció dedica una atenció especial als primers anys de la producció de 
Renoir, entre 1874 i 1880, vinculada a l’impressionisme, i inclou tots els 
gèneres: nus, escenes de la vida moderna, retrats —que li van donar llibertat 
econòmica—, autoretrats, paisatges i natures mortes. Els viatges per Algèria, 
Espanya i Itàlia, el 1881, li van obrir nous horitzons pictòrics. 
 
La pinzellada enèrgica de l’Autoretrat, pintat cap al 1875, i els densos 
empastaments de Noia adormida (1880) donen pas a La banyista rossa (1881), 
d’inspiració clàssica i tonalitats més suaus, i a La carta (c. 1895-1900), amb les 
figures meticulosament traçades, representatives de la seva darrera època. 
 
Retrats lluminosos. Impressionistes i postimpressionistes 

 
D’Honoré Daumier a Henry de Toulouse-Lautrec, d’Édouard Degas a Pierre 
Bonnard i Paul Gauguin, en poc més de trenta anys, el retrat es renova. 

Primerament, incorpora les troballes visuals de 
l’impressionisme: la llum natural filtrada per una 
finestra o per les fulles dels arbres, l’ús de diferents 
matisos de color per crear els volums. 
 
Més endavant, s’introdueix una expressió artística 
revolucionària, es prescindeix de les lleis de la 
perspectiva i es fa servir colors plans, d’una 
lluminositat molt viva, de vegades sols com a la Noia 
cristiana de Gauguin, o en estampats vistosos com 
en el cas de les Dones amb un gos de Bonnard. El 
camí que es va iniciar a Barbizon el 1848 ha portat la 
pintura a les portes de l’abstracció de l’art del segle 
XX. 
 

 

PIERRE BONNARD. Dones amb un 
gos, 1891. 
Sterling and Francine Clark Art 
Institute. Williamstown, Massachusetts. 
EUA. 
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Impressionistes. 
Mestres francesos de la col·lecció Clark  
 
Del 17 de novembre de 2011 al 12 de febrer de 2012 
 
 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 
Impressionistes. Mestres francesos de la col·lecció Clark 
A càrrec de Richard Rand, comissari de l’exposició 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Horari 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Dissabtes i diumenges, de 10 a 21 h 
Tancat els dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social Fundació ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 223 040 
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 


