
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LA PERSISTÈNCIA DE LA GEOMETRIA 
OBRES DE LES COL·LECCIONS DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA” I DEL MACBA 

 
 
 
 

Dossier de premsa 
 

CaixaForum Madrid 

Del 15 de desembre de 2011 al 25 de març de 2012 



 2 

 

 

Dossier de premsa 

 

L’exposició recorre les línies discursives de les col·leccions de la 
Fundació ”la Caixa” i del MACBA entorn de l’ús de la geometria en 
l’escultura i la instal·lació des dels anys seixanta fins als nostres dies 
 
 

La persistència de la geometria 
 
 
Al llarg del segle XX, la geometria ha estat una companya inseparable de 
l’art d’avantguarda. Des de propiciar un ideal de puresa fins a silenciar tot 
el que fos aliè a les seves formes, passant per tornar a parlar del món, la 
geometria ha proporcionat formalitzacions a un ampli espectre de 
pràctiques artístiques. La persistència de la geometria mostra l’ús de la 
forma geomètrica en l’art de les últimes dècades a partir de una selecció 
de 96 obres de 31 artistes procedents de les col·leccions del MACBA i de 
la Fundació ”la Caixa”. Es tracta de la segona de la sèrie de grans 
exposicions organitzades a partir dels fons de les dues institucions amb 
l’objectiu d’oferir diverses lectures de les 5.500 obres que conformen la 
nova col·lecció. Després de la presentació de Volum! al Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) el mes de novembre passat, 
vindran noves seleccions al Museu Guggenheim de Bilbao i al 
CaixaForum Palma, com també una gira internacional pel continent 
asiàtic. La persistència de la geometria presenta obres de Donald Judd, 
Bruce Nauman, James Turrell, Robert Smithson, Gordon Matta-Clark, Matt 
Mullican, Richard Long, Francesc Torres, Àngels Ribé, Jordi Colomer, 
León Ferrari, Damián Ortega, Rodney Graham, James Lee Byars, David 
Maljković, José Dávila i Ettore Spalletti, entre d’altres. 
 

 
La persistència de la geometria. Obres de les col·leccions de la Fundació 

”la Caixa” i del MACBA. Dates: Del 15 de desembre de 2011 al 25 de març de 2012. 

Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). Organització i producció: Obra 

Social ”la Caixa”. Comissariat: Nimfa Bisbe, directora de la Col·lecció d’Art 

Contemporani Fundació ”la Caixa”. Amb la col·laboració de Bartomeu Marí, director del 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).  
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Madrid, 14 de desembre de 2011. El secretari general de la Fundació ”la 

Caixa”, Luis Reverter; la directora de la Fundació MACBA, Ainhoa Grandes; 

el director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Bartomeu 
Marí, i la directora de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” i 

comissària de l’exposició, Nimfa Bisbe, inauguren aquesta tarda a CaixaForum 

Madrid l’exposició La persistència de la geometria. Obres de les col·leccions de 
la Fundació ”la Caixa” i del MACBA. 

 

Es tracta de la segona exposició —i la primera a Madrid— que neix de l’acord 

de col·laboració signat el juliol del 2010 entre Isidre Fainé, president de ”la 

Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, i Leopoldo Rodés, president de la Fundació 

MACBA, i que es va ampliar posteriorment al Consorci MACBA. 

 

L’acord suposa la gestió conjunta d’ambdues col·leccions d’art contemporani. 

La nova col·lecció creada a partir dels fons de les dues entitats reuneix un total 

de 5.500 obres i és una de les més significatives d’Espanya i del sud d’Europa 

sobre el període comprès entre la segona meitat del segle XX i l’actualitat. 

L’objectiu últim d’aquesta unió és contribuir a augmentar la capacitat de 

generar coneixement i sensibilitat envers l’art més actual, i alhora reforçar la 

difusió de la nova col·lecció i les seves accions en l’escena de l’art 

contemporani internacional. 

 

Les exposicions de la Fundació ”la Caixa” i el MACBA proposen associacions 

entre obres de diferents èpoques i contextos culturals, en funció d’aspectes 

formals i temàtics que connecten amb les inquietuds artístiques actuals. Les 

tres primeres coincideixen en el temps: Volum!, inaugurada el mes de 

novembre passat al Museu d’Art Contemporani de Barcelona; La persistència 
de la geometria, a CaixaForum Madrid, i El mirall invertit, que obrirà les seves 

portes a finals de gener al Museu Guggenheim de Bilbao. 

  

Posteriorment, el novembre del 2012, CaixaForum Palma oferirà una quarta 

mirada als fons de les dues entitats. Paral·lelament, a partir de la tardor vinent, 

l’exposició Canvi de segle en l’art contemporani espanyol iniciarà una gira de 

dos anys pel continent asiàtic i visitarà diverses ciutats de la Xina, el Japó, 

Malàisia i les Filipines, gràcies a un acord amb Acción Cultural Española 

(AC/E). 
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La forma geomètrica, omnipresent en l’art del segle XX 

 

La persistència de la geometria proposa un itinerari per les col·leccions de la 

Fundació ”la Caixa” i del MACBA a partir de la recurrència a la geometria en 

l’escultura i la instal·lació, des dels anys seixanta fins als nostres dies. Mostra la 

ruptura de les formes tradicionals i la redefinició de l’obra d’art que, a través de 

l’experiència de la forma i de l’espai, busca la participació activa dels 

espectadors.  

 

La geometria ha estat en totes les èpoques un símbol de puresa, intel·ligència i 

perfecció. En l’antiga Grècia, la geometria va ser objecte d’un idealisme 

metafísic i la van identificar amb les nocions de perfecció, bellesa, raó i 

equilibri. La seva herència en la cultura occidental ha estat font inesgotable 

d’inspiració, i li han atribuït funcions no sols científiques i cosmològiques, sinó 

també d’ordre estètic i místic. En l’època actual, la seva presència condiciona 

tota la nostra vida, tant en la realitat física de l’espai urbà i els productes 

industrials com en les pantalles que ens traslladen a la virtualitat del ciberespai. 

 

En l’art, la geometria també hi ha estat sempre present, tot i que no va ser fins 

al segle XX que es va teoritzar més sobre el seu ús. En les primeres dècades 

del segle passat es va vincular als conceptes d’abstracció i modernitat, i va ser 

vehicle d’idealismes i utopies. El seu ús va facilitar l’allunyament de la 

representació de la realitat i va animar l’aspiració de crear un nou llenguatge 

visual que encarnés les idees de puresa i perfecció.  

 

La persistència de la geometria recorre el camí que s’inicia als anys seixanta i 

setanta, quan es van forjar el minimalisme, el postminimalisme i l’art 

conceptual. Els seus artífexs van despullar l’art abstracte de continguts 

simbòlics i el van utilitzar com a pur principi compositiu. L’art es va reduir a les 

formes elementals i va desplaçar el seu significat fora de l’objecte fins a 

convertir-se en una experiència que depenia de les propietats de l’ambient i la 

interacció amb l’espectador.  

 

Als anys setanta, el concepte d’escultura es trobava en una cruïlla. Com a 

conseqüència de la proliferació de propostes que dissolien les fronteres entre 

les arts, les formes geomètriques de l’escultura minimalista es van estendre a 

altres pràctiques —que inclouen instal·lacions, pel·lícules, vídeos i fotografies— 

amb les quals es van explorar diferents aspectes de la construcció de l’obra 

d’art: la seva naturalesa performativa, el procés, les propietats de la llum i el 

caràcter temporal de la percepció.  
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En els últims anys, artistes de les noves generacions han ressuscitat l’ús de la 

geometria explorant com la van utilitzar tendències artístiques anteriors. Així, 

les formes geomètriques han persistit en l’art amb sensibilitats, narratives i 

estils diferents. A aquestes noves generacions les uneix l’objectiu de revisar 

qüestions culturals. En les seves obres la geometria es nodreix novament de 

contingut per transmetre significats poètics, personals o polítics, i abandona el 

concepte d’abstracció.  

 

L’exposició es divideix en vuit àmbits, alguns dels quals estan ocupats per la 

instal·lació d’un sol artista (James Lee Byars, Ettore Spalletti, Damián Ortega) i 

d’altres presenten conjunts d’obres de diferents autors. En total disposa de 96 

obres de 31 artistes: 

 

Absalon 
Sergi Aguilar 
Armando Andrade Tudela 
Eleanor Antin 
Txomin Badiola 
James Lee Byars  
Waltercio Caldas 
Jordi Colomer 
José Dávila  
León Ferrari 
Gego 

Dan Graham 
Rodney Graham 
Hans Haacke 
Pello Irazu 
Donald Judd 
Richard Long 
David Maljković  
Gordon Matta-Clark 
Mario Merz 
Matt Mullican 
Bruce Nauman 

Damián Ortega 
Josep Ponsatí 
Carles Pujol 
Àngels Ribé 
Robert Smithson 
Ettore Spalletti 
Francesc Torres 
James Turrell 
Rachel Whiteread 

 
Com a complement de l'exposició, s'ha editat un complet i innovador catàleg en 

línia, amb articles de Nimfa Bisbe, Julian Heynen, Elena Vozmediano, Peio 

Aguirre, Núria Enguita i Sergio González Rodríguez, a més de la catalogació de 

totes les obres exposades. El catàleg serà consultable a 

www.caixaforum.com/lapersistenciadelageometria/catalogo. 
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Àmbits de l’exposició 

 

≡ Metafísica de la geometria. James Lee Byars  
Tres figures geomètriques —una esfera, un cub i un paral·lelepípede— 

s’exhibeixen tancades en sengles vitrines. Amb el seu enginy poètic, Lee Byars 

va tancar les formes primigènies en vitrines de museu, com si volgués 

salvaguardar per a tota l’eternitat la imaginació d’una puresa absoluta i 

immutable, i protegir-la de la incapacitat de la nostra cultura per sostenir durant 

més temps veritats universalment vàlides.  

 

≡ Formes essencials. Hans Haacke, Donald Judd, Richard Long, James Turrell 
«El que veus és el que veus», deia el 1966 Frank Stella, un dels principals 

artistes del minimalisme. A partir d’un vocabulari essencial de formes bàsiques i 

abstractes, aquest moviment va evitar simbolismes i va silenciar l’expressió 

emocional de l’artista. Les paraules de Stella dirigeixen la nostra mirada cap a 

la presència física d’unes obres en les quals només hi ha referències a la seva 

pròpia materialitat i geometria. L’escultura prescindeix del pedestal i estableix 

una nova relació amb l’espectador, que la pot contemplar com un objecte real 

en un temps i en un espai concrets. 

 

≡ Geometria en acció. Eleanor Antin, Bruce Nauman, Josep Ponsatí, Carles 
Pujol, Àngels Ribé, Robert Smithson, Francesc Torres  
Aquests artistes han generat figures que creixen i es desenvolupen en l’espai, 

entenent la geometria com alguna cosa viva i en transformació constant. Creant 

noves formes o fent visibles les ja existents, busquen la presència de la 

geometria en un entorn fora de l’àmbit museístic, i ho fan a través del cos o de 

la seva interacció amb l’espai. El caràcter efímer de les seves intervencions 

converteix la fotografia o el vídeo en la millor manera d’enregistrar tant 

l’experiència de l’artista com l’obra mateixa, la qual, en desenvolupar-se en el 

temps, ja no es podrà explicar a partir de la imatge única.  

 

≡ Dibuixant en l’espai. Armando Andrade Tudela, Waltercio Caldas, León 
Ferrari, Gego, Mario Merz 
Una línia creix i es combina amb d’altres per formar sistemes més complexos: 

xarxes, malles o retícules. En aquestes obres, la línia esdevé una unitat bàsica 

a partir de la qual es poden crear noves estructures: des de formes lliures que 

abandonen l’exactitud de la geometria pura i evoquen la pròpia naturalesa, fins 

a sistemes que ens recorden la composició de les nostres ciutats. Dibuixades 

en l’aire o sobre el paper, fruit d’un creixement ordenat o d’un desenvolupament 

aleatori, aquestes formes han anat envaint i organitzant l’espai, i han donat lloc 

a sistemes equilibrats. D’aquesta manera el que és ple i el que és buit es 
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combinen en estructures transparents i etèries que han perdut la duresa de la 

seva unitat essencial. 

 
≡ Geometria poètica. Ettore Spalletti 

Spalletti utilitza formes monocromes i simples, evocadores de moments de la 

història de l’art que han estat el seu referent. Per a ell, l’abstracció no implica 

una renúncia a la pròpia tradició ni al lloc d’on prové, sinó la possibilitat 

d’apropar-se als ideals d’ordre i perfecció des dels components bàsics de la 

pintura: el color, la forma pura, la llum i la textura, fruit, en el seu cas, de l’ús de 

pigments en pols. En aquesta instal·lació, l’harmonia de les formes 

geomètriques i l’atmosfera creada pel color ens submergeixen en un ambient 

de lleugeresa i calma que convida a la contemplació.  

 

≡ Minimalismes en expansió. Absalon, Sergi Aguilar, Txomin Badiola, Jordi 
Colomer, José Dávila, Rodney Graham, Pello Irazu, Rachel Whiteread 
A través de la utilització de formes geomètriques senzilles i repeticions 

modulars, aquests artistes s’apropien les formes del minimalisme i les doten de 

nou contingut. La geometria ja no és abstracta. Les obres ens recorden 

objectes que, tot i que estan inhabilitats per a l’ús, són plens referències al 

nostre món. Per bé que alguns artistes emfasitzen l’especulació formal, la 

majoria proposen un diàleg amb l’objecte quotidià, que, críticament o 

irònicament, explora la manera en què construïm i habitem els nostres espais 

vitals.  

 
≡ Estratègies geomètriques. Damián Ortega 

Si les formes geomètriques es van idear com a abstraccions deslligades de 

qualsevol temps i lloc, com les podem interpretar quan apareixen en un context 

tan específic com la perifèria d’una ciutat? Damián Ortega les desvincula de 

l’idealisme i les converteix en protagonistes d’una narració. A partir de les 

maniobres descrites en L’art de la guerra —tractat xinès d’estratègia militar del 

segle VI aC—, Ortega representa metafòricament, a partir de la forma 

geomètrica d’un maó, la despersonalització del subjecte en una organització 

sistemàtica. Amb aquesta escenificació, la pèrdua d’identitat dels subjectes 

queda representada per la geometria: la forma del conjunt predomina sobre la 

de la unitat bàsica que la genera. Es posa de manifest, així, la fragilitat 

d’aquests sistemes aparentment sòlids: la caiguda d’un sol mòdul fa que es 

desplomi tot el sistema. 
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≡ Interseccions en l’arquitectura. Dan Graham, David Maljković, Gordon Matta-
Clark, Matt Mullican 
Aquests artistes exploren la geometria a través de l’arquitectura i del paper que 

aquesta té en l’organització dels espais, tant privats com públics. Des d’aquest 

punt de partida, s’apropen de diferents maneres a la idea de frontera: la que 

separa el que és íntim del que és compartit, la que delimita els nostres 

moviments en un espai organitzat o la que, en els sistemes totalitaris, allunya la 

història oficial de les històries oblidades. Així, Gordon Matta-Clark, Dan 

Graham, Matt Mullican i David Maljković ens mostren, des de diferents 

perspectives, que la mateixa arquitectura i els límits que estableix són un reflex 

de les relacions socials que es donen en un context històric i un espai 

determinats.  
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La persistència de la geometria 
Obres de les col·leccions de la  

Fundació ”la Caixa” i del MACBA 
 

 
Del 15 de desembre de 2011 al 25 de març de 2012 

 

 

CONFERÈNCIA INAUGURAL 
Dimecres 14 de desembre / 19 h 

Col·leccions MACBA - Fundació ”la Caixa” 
Bartomeu Marí, director del MACBA 

Nimfa Bisbe, directora de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”   

 

 

 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 

28014 Madrid  

 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

 

 

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 

 
Entrada gratuïta a les exposicions 

 

 

 

 

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 79 1296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


