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 Ubicació: tercera planta del Museu 

 

•  La mostra fa un recorregut per prop de cent obres de més de cinquanta artistes 
internacionals que pertanyen a dues de les col·leccions d’art contemporani més destacades 
d’Europa: la Fundació ”la Caixa” i el MACBA. 

 
•  S’hi exploren corrents i moviments que han suposat un període d’inflexió en el 

desenvolupament de les arts visuals des de finals dels anys quaranta fins a l’actualitat, per 
mitjà de l’obra d’artistes com Antoni Tàpies, Sigmar Polke, Julian Schnabel, Jeff Wall, 
Martha Rosler o Michelangelo Pistolletto, entre d’altres.  

 
 
Del 31 de gener al 2 de setembre de 2012, el Museu Guggenheim Bilbao acollirà El mirall invertit: 
art de les col·leccions de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA, una magnífica selecció d’obres, 
provinents de dues destacades col·leccions d’art contemporani, que pertanyen als moviments i 
corrents artístics més significatius des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat, com ara 
Dau al Set, el grup El Paso, l’Escola de Vancouver o l’Escola de Düsseldorf.  
 
El mirall invertit oferirà al visitant, a la tercera planta del Museu, un recorregut per 93 obres de 52 
artistes que treballen amb diversos mitjans, amb una especial atenció a la fotografia, el vídeo i 
l’escultura de gran format. 
 
L’exposició es vertebra a l’entorn dels punts de trobada i de divergència existents entre els fons de la 
Fundació ”la Caixa” i del MACBA, i posa de manifest els moviments artístics que tenen una 
presència destacada en ambdues col·leccions, com ara l’inici de l’informalisme a Espanya o 
l’establiment de l’objectivitat com a corrent en la fotografia contemporània. 
 
El títol de l’exposició deriva de l’obra de Michelangelo Pistoletto L’arquitectura del mirall, que 
s’inclou en la mostra. La imatge del mirall és una metàfora dels processos d’acumulació, 
transferència i interferència, que són part fonamental del naixement i el desenvolupament de tota 
col·lecció d’art. En relació amb el títol, la mostra destaca dues col·leccions d’art contemporani, 



ubicades a Barcelona, molt rellevants a Europa, i que es presenten per primera vagada, de manera 
conjunta, fora de les seves respectives seus, després d’un acord de col·laboració firmat l’any 2010.  
 
Comissariada per Álvaro Rodríguez Fominaya, conservador del Solomon R. Guggenheim Museum 
de Nova York, la mostra inclou fotografies, pintures, publicacions, escultures, instal·lacions i vídeos 
de 52 reconeguts artistes, com Antoni Tàpies, Sigmar Polke, Julian Schnabel, Jeff Wall, Martha 
Rosler, Michelangelo Pistolletto, Thomas Ruff, Gillian Wearing, Bruce Nauman, Andreas Gursky, 
Martín Chirino i Antonio Saura, entre d’altres.  
 

Abast de la mostra 
 

Al llarg dels 2.000 metres quadrats de la tercera planta del Museu s’intercalen gairebé el centenar 
d’obres dels fons de ”la Caixa” i del MACBA que conformen aquesta exposició, en un recorregut 
temàtic per sis grans seccions: Dau al Set / El Paso; Funció i recreació en la fotografia: Landschaft; 
Funció i recreació en la fotografia: el Jo i l’Altre; Els límits de la performance; El mirall invertit; i 
Levitat, gravetat i altres impossibilitats.  
 
Dissenyada específicament per al Museu Guggenheim Bilbao, l’exposició El mirall invertit adquireix 
una nova dimensió en conjunció amb els singulars i lluminosos espais de l’edifici de Frank Gehry.  
 

Dau al Set / El Paso 
 

La mostra s’inicia a la sala 304 amb dos moviments que van contribuir a renovar el llenguatge artístic 
a Espanya després de la Guerra Civil: Dau al Set i El Paso. Aquests, i altres col·lectius, sorgits a les 
dècades dels anys quaranta i cinquanta, es van sumar al debat que tenia lloc en l’escena artística 
internacional. 
 
Dau al Set (1948-1954) sorgeix a Barcelona a l’entorn de la revista homònima. El col·lectiu al principì 
estava integrat per un grup d’escriptors i artistes catalans que van ser els promotors del projecte: 
Joan Brossa, Modest Cuixart, Joan Ponç, Antoni Tàpies i Joan-Josep Tharrats.  Posteriorment, una 
sèrie d’artistes i crítics d’art, entre els quals hi havia Antonio Saura, Juan Eduardo Cirlot, Jorge 
Oteiza o Alexandre Cirici Pellicer, van col·laborar amb el moviment i van impulsar el 
desenvolupament de l’art contemporani a Catalunya. Dau al Set té com a font d’inspiració els 
moviments dadaista i surrealista i, especialment, els artistes Max Ernst, Joan Miró i Paul Klee.  
 
D’altra banda, El Paso es va fundar a Madrid el 1957 amb l’adopció d’un manifest que defensava, 
entre altres coses, la llibertat de l’art i de l’artista. Aquest moviment, que es va dissoldre el 1960, va 
tenir com a principals integrants figures tan destacades de l’escena internacional com Antonio Saura, 
Manuel Millares, Martín Chirino, Rafael Canogar i Manuel Rivera. En el seu manifest fundacional, 
aquests artistes reivindicaven l’austeritat de la paleta cromàtica i adoptaven parcialment els postulats 
estètics de l’informalisme. 
 



Funció i recreació en la fotografia: Landschaft 
 

L’exposició continua a les sales clàssiques amb una sèrie de fotografies, dedicades al gènere del 
paisatge, procedents de l’Escola de Vancouver, de l’Escola de Düsseldorf i d’altres fotògrafs no 
adscrits a aquests moviments però que comparteixen la mateixa filosofia, com Manolo Laguillo, 
Jean-Marc Bustamante o Xavier Ribas. 
 
L’Escola de Düsseldorf engloba els estudiants de Bernd i Hilla Becher a l’Acadèmia d’Art de 
Düsseldorf als anys setanta, entre els quals destaquen Andreas Gursky, Thomas Struth, Alex Hütte i 
Candida Höfer. Aquests artistes van adoptar l’estil documentalista dels Becher, encara que amb 
algunes novetats pel que fa a les tècniques fotogràfiques i al tractament dels grups humans i la seva 
relació amb l’arquitectura o la desoladora anàlisi del paisatge urbà. L’accés a les noves tecnologies 
en la impressió fotogràfica els va permetre utilitzar formats de grans dimensions. Banc Hong Kong 
Shanghai (Hong Kong Shanghai Bank, 1994), d’Andreas Gursky, és un exemple excepcional 
d’arquitectura corporativa; i els paisatges urbans que Thomas Struth va realitzar a Nova York el 1978 
són una de les primeres manifestacions de la fotografia objectiva alemanya de la seva generació. 
 
L’Escola de Vancouver agrupa un conjunt d’artistes que van treballar a la ciutat de Vancouver 
durant les dècades del 1980 i del 1990. Jeff Wall, Rodney Graham i Stan Douglas van conrear 
l’estètica fílmica en moltes de les seves obres, amb diferents suports, mitjançant l’aplicació de 
sistemes de producció cinematogràfica, com ara Escena de caça (A Hunting Scene, 1994), 
inquietant obra de Jeff Wall, pioner en la utilització de caixes de llum per representar escenes de la 
societat contemporània. 
 

Funció i recreació en la fotografia: el Jo i l’Altre 
 

En aquesta secció, els artistes aborden el retrat i l’autoretrat des d’una perspectiva contemporània, 
prestant una atenció especial a qüestions com la identitat i el gènere. Són obres que mostren el 
tractament de la figura humana en la fotografia des de finals del segle XX fins a l’actualitat. Cindy 
Sherman, Gillian Wearing, Geneviève Cadieux, Craigie Horsfield o Vanessa Beecroft són alguns 
dels artistes que aborden aquest gènere des de diferents punts de vista: Vanessa Beecroft a 
Madonna negra amb bessons (dreta) [Black Madonna with Twins (Right), 2006] fotografia persones 
que es converteixen en subjectes anònims quan són privades de la seva identitat. A les fotografies 
de Gillian Wearing de la sèrie Àlbum (Album, 2003-2006), l’artista parteix d’imatges de la seva 
família per recrear el seu propi autoretrat. D’altra banda, Geneviève Cadieux fotografia la seva 
germana al llarg de diversos anys a Escolta’m amb els teus ulls (Hear Em with Your Eyes, 1989), 
amb la intenció de captar la intensitat emocional del moment. La secció també inclou un retrat de 
Rineke Dijkstra de la seva sèrie Retrats al parc, en el qual es mostra un adolescent en un parc 
d’Amsterdam posant per a la fotògrafa.  
 

Els límits de la performance 
 

Aquesta secció examina l’origen de la performance als anys seixanta i setanta, i també les diverses 
possibilitats i variants d’aquest mitjà. Els fons de la Fundació MACBA tenen un nombre molt 
destacat d’obres pertanyents a aquest mitjà artístic, que constitueix un dels eixos de la seva 
Col·lecció. Per a aquesta exposició s’han seleccionat obres de reconegudes figures d’aquesta 
disciplina com Vito Acconci, Martha Rosler, Bruce Nauman, Joan Jonas, Francesc Torres, John 
Baldessari, Àngels Ribé o Fina Miralles, entre d’altres. 
 



Aquests artistes utilitzen el vídeo, la fotografia i, ocasionalment, l’atrezzo per documentar un mitjà 
que presenta diverses orientacions conceptuals, com el Body Art, el feminisme en l’art i la relació 
entre acció i naturalesa. El sarcasme del vídeo feminista Semiòtica de la cuina (Semiotics of the 
Kitchen, 1975), de Martha Rosler, es contraposa al contingut explícitament polític del col·lectiu 
Grup de Treball en el seu collage fotogràfic Recorreguts (1973). Bruce Nauman està àmpliament 
representat en aquesta mostra a través de cinc obres en paper en les quals l’artista força una sèrie de 
ganyotes utilitzant les mans. 
 

El mirall invertit  
 

Arquitectura del mirall (Architettura dello Specchio, 1990) de Michelangelo Pistolleto dóna origen 
al títol de l’exposició i domina un conjunt d’obres de dimensions monumentals, executades entre els 
anys 1988 i 1990. Aquests treballs tenen en comú l’experimentació a través dels materials, tant 
pictòrics com no pictòrics, i també l’escala utilitzada.  
 
En el tríptic Gomes I, III, II (Gomme I, III, II, 1987), Enzo Cucchi investiga nous materials, com el 
làtex i el metall, i així incorpora al llenguatge pictòric problemes que abans eren exclusius de 
l’escultura. De la mateixa manera, Julian Schnabel utilitza teles procedents de llits militars per crear 
les quatre obres monumentals seleccionades per a aquesta exposició, que titula amb paraules i 
frases extretes de l’Antic Testament.  
 
Finalment, Tríptic (Triptych, 1989), de l’artista Sigmar Polke, peça realitzada a base de laca i pintura 
sobre tela transparent, es complementa extraordinàriament amb el políptic de Michelangelo 
Pistoletto Arquitectura del mirall. 
 

Levitat, gravetat i altres impossibilitats 
 

La idea de la gravetat i la levitat és el denominador comú de les obres que s’agrupen en aquesta 
secció, realitzades amb formats molt diversos: una sèrie d’escultures i instal·lacions d’Ernesto Neto, 
Gego, Tony Cragg, Damián Ortega i Lothar Baumbgarten; una fotografia de Francesc Torres i una 
pintura d’Ettore Spalletti. Un lloc destacat d’aquesta sala l’ocupa Reticulárea cuadrada (1971), 
escultura fonamental en la trajectòria de l’artista veneçolana Gego en què utilitza vectors, xarxes i 
plans en les tres dimensions. L’arrel matemàtica de Gego contrasta amb la naturalesa orgànica de la 
instal·lació d’Ernesto Neto Globulocell (2001), a base de tul de licra.  
 
A més de la importància dels aspectes formals de moltes d’aquestes creacions, aquesta secció inclou 
qüestions polítiques, socials i econòmiques, com en l’obra Movimiento en falso (1999-2003) de 
Damián Ortega, en què l’artista aborda l’economia del petroli en la nostra era.  
 

Les col·leccions 
 

La Fundació ”la Caixa” i el MACBA conformen una de les col·leccions d’art contemporani més 
destacades d’Europa. El juliol del 2010, Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 
Caixa”, i Leopoldo Rodés, president de la Fundació MACBA, van signar un acord històric amb la 
finalitat d’unir les seves col·leccions, que pocs mesos després es va fer extensiu a tot el Consorci del 
MACBA. Es va crear així un fons artístic molt significatiu, des de la segona meitat del segle XX fins 
a l’actualitat. Són 5.500 obres que s’interrelacionen i complementen i que inclouen peces ambicioses 
d’artistes molt reconeguts en l’escena internacional, com Pablo Palazuelo, Bruce Nauman, Tony 
Cragg, Cindy Sherman, Andreas Gursky o Francesc Torres.  



 

Espais didàctics 
 

L’exposició es complementa amb diversos espais educatius que permetran als visitants comprendre-
la millor: a través d’audiovisuals, arxius d’àudio, llibres i textos, s’oferirà el testimoni d’artistes de 
l’exposició, que parlaran del seu procés de creació, i també «altres mirades» a les col·leccions de la 
Fundació ”la Caixa” i del MACBA.  
 
Així mateix, el Museu Guggenheim Bilbao ha organitzat una conferència per al dia 1 de febrer a 
càrrec d’Álvaro Rodríguez Fominaya, comissari de l’exposició, que parlarà de la mostra i de les 
col·leccions de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA a Zero Espazioa a les 19.00 h. La capacitat és 
de 40 persones com a màxim.   
 
 
Més informació: 
 
Museu Guggenheim Bilbao 
Departament de Comunicació i Màrqueting 
media@guggenheim-bilbao.es 
Tel.: +34 944359008 
 
 



Imatges per a ús de premsa 
El mirall invertit: 

Art de les col·leccions de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA 
Guggenheim Bilbao Museoa 

 
 

Servei d’imatges de premsa en línia ¡ 
El servei FTP del Museu Guggenheim Bilbao ofereix imatges de l’exposició El mirall invertit: Art de 
les col·leccions de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA en alta resolució per a ús dels mitjans de 
premsa autoritzats. 
 
Per poder accedir al FTP amb les imatges, cal registrar-se a través del formulari del lloc web a 
l’adreça següent:  
HTUhttp://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/area_de_prensa/registro.php?idioma=esUTH 

 
Un cop fet el registre, l’adreça d’accés al FTP i les claus s’envien per correu electrònic. En el FTP 
s’allotgen totes les imatges per a ús de premsa, i també els crèdits i les condicions d’ús. 
 
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de Premsa del Museu Guggenheim 
Bilbao, a través del tel. +34 944 35 90 08 o l’adreça de correu electrònic HTUmedia@guggenheim-
bilbao.esUTH 

 
 
Andreas Gursky (Leipzig, Alemanya, 1955) 
Banc Hong Kong Shanghai (Hong Kong Shanghai Bank), 1994 
Còpia en color, cibachrome 
225,5 x 175 cm (amb marc) 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
Michelangelo Pistoletto (Biella, Itàlia, 1933) 
Arquitectura del mirall (Architettura dello Specchio), 1990 
Mirall i motllura daurada 
360 x 800 cm; 2 miralls: 325 x 184 cm; 2 miralls: 325 x 200 cm; 2marcs: 360 x 201,5 
x 10,5 cm 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya 
 
Vanessa Beecroft (Gènova, Itàlia, 1969) 
Madonna negra amb bessons (dreta) [Black Madonna with Twins (Right)], 2006 
Còpia digital en color 
230 x 180 cm 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
Félix González-Torres (Guáimaro, Cuba, 1957 - Miami, EUA, 1996) 
Sense títol (Ahir a la nit) [Untitled (Last Night)], 1993 
24 bombetes de 10 W / 120 V blanques setinades, cable elèctric i transformador  
Dimensions variables. 732 cm de cable elèctric 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit de la 
Col·lecció Alfonso Pons Soler 

http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/area_de_prensa/registro.php?idioma=es
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Julian Schnabel (Nova York, EUA, 1951)  
Contra Déu (Contro Dio), 1989 
Oli i guix sobre tela 
335 x 295 cm 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

 
Sigmar Polke [Oels, Baixa Silèsia, Alemanya Oriental (actualment, Olesnica, Polònia), 1941 - 
Colònia, Alemanya, 2010] 
Tríptic (Triptych), 1989 
Pintura i esmalt sobre tela 
300,5 x 675 cm  
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
Ernesto Neto (Rio de Janeiro, Brasil, 1964) 
Globulocell, 2001 
Tul de licra, esferes de poliestirè i arena 
490 x 420 x 230 cm 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
Damián Ortega (Mèxic DF, 1967) 
Moviment en fals (estabilitat i creixement econòmic) [Movimiento en falso (estabilidad 
y crecimiento económico], 1999-2003 
3 barrils de petroli, base rotatòria amb motor i plataforma de fusta 
Diàmetre: 340 x 300 cm; 300 kg 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
Antoni Tàpies (Barcelona, 1923) 
Dues creus negres, 1973 
Tècnica mixta sobre tela 
235 x 150 cm 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

 
Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957) 
La taula blanca, 1989 
Pigment, làtex i altres elements sobre tela 
225 x 5 x 287,5 cm 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya. 
Antiga Col·lecció Salvador Riera 

 
Antonio Saura (Osca, 1930 - Conca, 1998) 
Gran nu (Gran desnudo), 1960-1961 
Oli sobre tela 
195 x 237 cm 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 
 
 
 
 



 
Jean-Marc Bustamante (Tolosa, França, 1952) 
LP2, 2000 
Còpia en color 
227 x 180 cm 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit Cal 
Cego. Col·lecció d’Art Contemporani 
 
Martha Rosler (Brooklyn, EUA, 1943) 
Semiòtica de la cuina (Semiotics of the Kitchen), 1975 
Vídeo monocanal, blanc i negre, amb so 
6 min 9 seg. 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Donació de la família 
Rumeu 
 
Àngels Ribé (Barcelona, 1943) 
Geometria invisible (3) [Invisible Geometry (3)], 1973 
Còpia a la gelatina de plata 
2 fotografies, 43,2 x 60,8 cm cadascuna 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Donació de 
Dinath de Grandi de Grijalbo 
 
 


