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Grans exposicions amb el millor art contemporani, una atenció especial al cinema i a la 
fotografia, i mostres de caràcter arquitectònic i arqueològic protagonitzen la nova 
temporada del Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” 
 
 

CaixaForum Madrid intensifica la seva oferta 
cultural amb un programa excepcional 

d’exposicions per a tots els públics 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació del seu centre 

social i cultural a Madrid per a la temporada 2012-2013, marcada per 

una oferta cultural global dissenyada per a tots els públics. 

 

• El punt de partida el marcaran les exposicions Torres i gratacels. De 

Babel a Dubai, sobre la voluntat humana de construir les edificacions 

més altes, des del mite de la torre de Babel fins a l’actualitat, i 

Cartografies contemporànies, en què artistes dels segles XX i XXI 

treballen amb mapes físics, mentals i emocionals i qüestionen els 

sistemes de representació de l’ésser humà. 

 

• CaixaForum Madrid acollirà dues exposicions de caràcter arqueològic 

i etnogràfic. La primera és una mostra de gran abast que reuneix les 

millors peces de la cultura sumèria. La segona, Mestres del caos, ens 

parlarà de les forces de l’ordre, del desordre i dels seus intermediaris, 

que, des de l’antiguitat fins a l’art contemporani, es disputen el món. 

 

• Com cada any, l’Obra Social ”la Caixa” dedicarà una atenció preferent 

a algunes de les manifestacions artístiques pròpies de la nostra 

època, com ara el cinema i la fotografia. En aquest cas, amb una 

retrospectiva sobre el primer mag de la història del cinema, Georges 

Méliès, i una mirada provocativa sobre la influència que la pintura 

dels grans mestres ha exercit en la fotografia històrica i 

contemporània. 

 

• La programació es completarà amb la mostra social Justícia 

alimentària, que analitza la problemàtica de la distribució i l’accés als 

aliments a nivell global. El Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la 

Caixa” mantindrà el nombre d’activitats dedicades a tots els públics 

perquè sigui un espai de trobada entre la cultura i la ciutadania.  
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Madrid, 5 de setembre de 2012. La directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Cultura de la Fundació ”la Caixa”, 
Ignasi Miró, i la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, han presentat 
aquest matí la programació per al curs 2012-2013 del Centre Social i Cultural de 
l’entitat a la capital. La programació, un any més, es regirà per un principi clar: el seu 
caràcter cívic com a espai de crida entre la cultura i la ciutadania, que es 
reflecteix en una oferta d’activitats àmplia i global en què tenen cabuda tots els 
públics. 
 
CaixaForum Madrid s’erigeix de nou, per tant, en una plataforma coherent amb les 
inquietuds socials actuals per potenciar el valor de la cultura com un element 
d’integració social. A través de les exposicions programades, com també de 
concerts, cicles de literatura i poesia, debats d’actualitat, jornades socials, tallers 
educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de persones grans, l’Obra Social ”la 
Caixa” promou el coneixement i el creixement personal dels ciutadans i 

ciutadanes de totes les edats. 
 
Per a la temporada 2012-2013, l’Obra Social ”la Caixa” prepara a CaixaForum Madrid 
un programa global i innovador, al servei de la comunicació, la socialització i, en 
definitiva, el benestar de tota la ciutadania: un model únic de centre social, cívic i 
cultural que l’entitat ha traslladat en els últims anys als altres centres que té repartits 
amb el segell CaixaForum.  
 
El 1993 va obrir el primer centre CaixaForum a Palma, a l’edifici projectat per Lluís 
Domènech i Montaner, i el van seguir, el 2002, CaixaForum Barcelona, instal·lat a 
l’antiga fàbrica modernista Casaramona (obra de Josep Puig i Cadafalch), i el 2008, 
CaixaForum Madrid, al cèntric Paseo del Prado. Des del 2009, també les ciutats de 
Lleida i Tarragona tenen el seu propi CaixaForum, i aquest any s’ha inaugurat 
CaixaForum Girona. Els seguiran, els anys vinents, Saragossa i Sevilla, on ja 
s’estan construint els nous equipaments. 
 
Des de les cultures antigues fins al millor art contemporani, passant per 

l’arquitectura, la fotografia i el cinema  

 
L’Obra Social ”la Caixa” ha fet un esforç especial a l’hora de confeccionar la 
programació de la temporada 2012-2013 a CaixaForum Madrid, amb exposicions de 
nova creació, coproduccions amb museus de primer nivell internacional i sobre 
disciplines diverses, com ara la pintura, l’arquitectura, l’arqueologia, el cinema, la 
fotografia i l’art contemporani. 
 
Així, la nova temporada expositiva de CaixaForum Madrid arrancarà amb una 
exposició de nova producció a l’entorn de la voluntat humana de construir les 
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edificacions més altes. Conquerir el cel, construir en altura, és una antiga aspiració 
de la humanitat. La idea d’erigir edificacions visibles a gran distància, que es 
converteixin en símbols de prosperitat, progrés, desenvolupament i poder, és 
implícita en la mateixa idea d’arquitectura. L’exposició Torres i gratacels. De Babel 

a Dubai presenta més de 200 obres, entre les quals hi ha maquetes, fotografies, 
pel·lícules, gravats, pintures, dibuixos i projeccions, i evoca aquesta fascinació 
natural que inspiren els edificis a gran altura, fent un recorregut per l’afany humà de 
construir cada cop més amunt, partint del mite de la torre de Babel i arribant fins a la 
Burj Khalifa a Dubai, que amb 828 metres és avui el gratacel més alt del món. 
 
Al novembre, aquest centre social i cultural de la Obra Social ”la Caixa” acollirà 
Cartografies contemporànies. Dibuixant el pensament, una exposició de 
producció pròpia amb obres creades en els segles XX i XXI per artistes que analitzen i 
qüestionen els sistemes de representació. L’ésser humà cartografia el món en un 
intent de captar la realitat en què viu. Des de sempre, els mapes han representat, 
traduït i codificat tota mena de territoris físics, mentals i emocionals. La representació 
del món ha evolucionat en els últims segles i, ara, amb la globalització i Internet, 
s’han transformat definitivament els conceptes tradicionals de temps i espai, com 
també els mètodes de representació del món i el coneixement. Amb aquest canvi de 
paradigma, els artistes contemporanis es qüestionen els sistemes de representació i 
ofereixen fórmules noves per classificar la realitat.  
 
En l’exposició, amb unes 140 obres de formats molt variats —des de mapes i 
dibuixos fins a videoinstal·lacions i art digital—, hi conviuen noms essencials, com 
Salvador Dalí, Paul Klee, Marcel Duchamp, Yves Klein, Gordon Matta-Clark, Richard 
Hamilton, Mona Hatoum o Richard Long, amb una àmplia representació d’artistes 
actuals que han subvertit el llenguatge cartogràfic, com Art & Language, Artur Barrio, 
Ana Mendieta, Erick Beltrán, On Kawara, Alighiero Boetti, Thomas Hirschhorn i 
Francis Alÿs. 
 
CaixaForum Madrid continuarà la temporada expositiva invitant els visitants a 
descobrir cultures antigues, però amb una clara voluntat de mostrar la seva influència 
i la seva clara relació amb la nostra forma de vida actual. En la primera exposició 
s’explica la cultura de l’antiga Mesopotàmia i la posterior influència que ha tingut 
aquesta primera cultura del Pròxim Orient. A través d’unes 400 peces arqueològiques 
procedents de grans col·lecciones públiques internacionals, Abans del diluvi. 

Mesopotàmia, 3500-2100 aC també inclourà obres actuals que revelen la imatge 
que avui tenim d’una cultura desconeguda, i reconstruccions en 3D fetes 
expressament per a aquesta exposició que recreen la ciutat d’Ur o el Temple Blanc 
d’Uruk, entre d’altres. 
 



 
 
 

PROGRAMACIÓ 2012-2013 

 

 

El segon dels projectes, Mestres del caos, parteix d’una tesi molt ambiciosa a 
l’entorn del concepte de caos i les forces de l’ordre i del desordre. En la majoria de 
cultures, qualsevol ordre, inclòs el diví, requereix una força del desordre que el 
contraposa, i aquestes figures del desordre són al panteó de les nostres creences i 
cultures, Objectes de grans col·leccions etnogràfiques i peces i instal·lacions 
d’artistes contemporanis s’enfronten necessàriament a aquestes temes essencials en 
la constitució de la consciència humana. 
 
Com és habitual, la programació de CaixaForum Madrid també inclou els temes 
socials i d’actualitat, que evidencien la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de 
reflexionar sobre les necessitats de la ciutadania i donar-hi respostes.  
 
Així, de manera paral·lela a la programació del Departament de Cultura, el 
Departament de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” presentarà una 
nova exposició, Justícia alimentària. Sembrant esperança, amb l’objectiu de 
sensibilitzar els ciutadans sobre la problemàtica de la distribució i l’accés als aliments 
a nivell global. La mostra, en col·laboració amb la FAO i Intermón Oxfam, dóna veu 
als petits productors dels països en vies de desenvolupament a través de les 
fotografies del fotoperiodista Pep Bonet (2n premi World Press Photo 2007). 
 
La temporada 2012-2013 conclourà amb dues exposicions dedicades a dues de les 
formes artístiques preeminents en el canvi del segle: el cinema i la fotografia. Totes 
dues analitzaran algunes de les figures pioneres en aquestes disciplines Georges 

Méliès. La màgia del cinema recorrerà l’obra del primer mag del cinema, les seves 
arrels i posarà de manifest la seva vigència fins als nostres dies, com exemplifica el 
recent film en 3D de Martin Scorsese, La invención de Hugo (2011). Gran part dels 
objectes presents en aquesta exposició pertanyen a la Cinémathèque Française, que 
posseeix la col·lecció més gran del món de dibuixos, pel·lícules, aparells 
cinematogràfics, vestuaris i objectes de Georges Méliès, com també un extens i 
valuós fons d’objectes i imatges relacionats amb els inicis del cinema. 
 
Finalment, Seduïts per l’art. Passat i present de la fotografia explora el vincle 
entre la pintura clàssica, les primeres fotografies de mitjan segle XIX i els treballs fets 
pels fotògrafs contemporanis. Aquesta exposició —organitzada per l’Obra Social ”la 
Caixa” i la National Gallery de Londres— contrastarà pintures i fotografies agrupades 
en diferents gèneres tradicionals, com ara els retrats, les natures mortes o el 
paisatge, creant diàlegs inaudits entre obres d’artistes com Julia Margaret Cameron, 
Helen Chadwick, Émile-Jean-Horace Vernet i Luc Delahaye; els retrats de Tina 
Barney, Martin Parr juntament amb Thomas Gainsborough; els nus d’Oscar Gustave 
Rejlander i d’artistes contemporanis com Richard Learoyd; o les intervencions 
fotogràfiques de Richard Billingham, Craigie Horsfield i també Richard Learoyd, 
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comparades amb grans obres del segle XIX d’autors com ara Constable, Degas o 
Ingres. 
 
 
Una intensa agenda d’activitats per a tots els públics 

 
Any rere any, l’Obra Social ”la Caixa” és un referent en el panorama cultural del 
nostre país. A partir d’un extens repertori de propostes culturals (amb cicles de 
conferències, seminaris, arts escèniques i programació de cinema sobre temes tan 
variats com el pensament contemporani, la literatura i la poesia, la història i els temes 
psicosocials), es vol aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les 

claus que han de permetre entendre les grans transformacions socials dels 

nostres dies.  
 
També hi haurà una àmplia temporada musical amb un variat conjunt de propostes, 
que inclourà noms prestigiosos de la música antiga i personalitats i formacions 

destacades de les músiques d’arreu del món, amb una gran diversitat d’estils i 
formats. També es programarà un cicle de música electrònica i experimental, en 
què els protagonistes internacionals més destacats mostraran a CaixaForum Madrid 
les últimes tendències en aquest àmbit. 
 
CaixaForum Madrid també oferirà una oferta renovada d’activitats familiars, com 
també propostes específiques per a les persones grans i activitats culturals 

d’impacte social, amb les quals l’Obra Social ”la Caixa” obre el seu centre social i 
cultural a diversos col·lectius amb necessitats específiques especials. 
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Torres i gratacels. 
De Babel a Dubai  

 

Del 10 d’octubre de 2012 al 5 de gener de 2013 

Inauguració: 9 d’octubre de 2012 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. 

Comissariat: Robert Dulau, conservador en cap de Patrimoni a 

França, i Pascal Mory, arquitecte i professor d’arquitectura  

 
 
 
 
 
 
 

 
Du Zhenjun, Winds, 2010 

  

  

CaixaForum Madrid acull una exposició arquitectònica sobre la voluntat humana de 

construir les edificacions més altes al llarg de la història 

 
Conquerir el cel, construir en altura, és una antiga aspiració de la humanitat. La idea d’erigir 

edificacions visibles a gran distància, que es converteixin en símbols de prosperitat, progrés, 
desenvolupament i poder, és implícita en la mateixa idea d’arquitectura. Torres i gratacels. De 

Babel a Dubai evoca aquesta fascinació natural que inspiren els edificis de gran altura i mostra 

l’afany humà per construir cada cop més amunt. Partint del mite de la torre de Babel —història 
bíblica que ha seduït artistes de tots els temps i que representa la pèrdua de l’escala humana, la 
utopia fallida, la desmesura—, l’exposició ens apropa al món dels gratacels des de perspectives 

diverses.  
 
CaixaForum Madrid acull aquesta aproximació al món de torres i gratacels a partir de 200 obres 

entre maquetes, fotografies, pel·lícules, gravats, pintures, dibuixos i projeccions. La mostra 
repassa aquesta propensió humana a afrontar desafiaments impossibles i a vèncer les traves 
materials des de l’antiguitat —amb les primeres construccions elevades de caràcter religiós— 

fins avui. Subratlla el triomf de l’escena nord-americana a partir de la segona meitat del segle XIX 
i la difusió planetària dels gratacels des de la dècada dels setanta del segle passat, que ha fet 
que avui dues terceres parts dels gratacels més alts del planeta estiguin situats a l’Extrem Orient 

i l’Orient Mitjà. Aquesta història apassionant i viva ens convida a tocar el cel, des de la torre de 
Babel fins a la Burj Khalifa de Dubai, que amb 828 metres és avui el gratacel més alt del món. 
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Cartografies contemporànies 
Dibuixant el pensament  

 

Del 21 de novembre de 2012 al 24 de febrer de 2013 

Inauguració: 20 de novembre de 2012 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Helena Tatay, comissària independent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Druks, Druksland - Físic i social, 15 de gener de 1974, 11.30 h (Druksland–Physical and 

Social, 15 January 1974, 11.30 am), 1974 © Michael Druks. Fotografia: England & Co Gallery, 
Londres 

  

  

Una mostra excepcional presenta a CaixaForum Madrid obres creades als segles XX i 

XXI per artistes que analitzen i posen en qüestió els sistemes de representació 

 

L’esser humà cartografia el món en un intent de captar la realitat en què viu. Des de sempre, els 
mapes han representat, traduït i codificat tota mena de territoris físics, mentals i emocionals. La 
representació del món ha evolucionat en els últims segles i ara, amb la globalització i Internet, 

s’han transformat els conceptes tradicionals de temps i espai, com també els mètodes de 
representació del món i el coneixement. Amb aquest canvi de paradigma, els artistes 
contemporanis es qüestionen els sistemes de representació i ofereixen noves fórmules per 

classificar la realitat.  
 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, està constituïda per més de 140 

obres de formats molt diversos —des de mapes i dibuixos fins a videoinstal·lacions i art digital—, 
procedents dels museus d’art contemporani principals, on conviuen noms essencials, com 
Salvador Dalí, Paul Klee, Marcel Duchamp, Yves Klein, Gordon Matta-Clark, Richard Hamilton, 

Mona Hatoum o Richard Long, amb una àmplia representació d’artistes actuals que han subvertit 
el llenguatge cartogràfic, com ara Art & Language, Artur Barrio, Carolee Schneemann, Ana 
Mendieta, Erick Beltrán, On Kawara, Alighiero Boetti, Thomas Hirschhorn i Francis Alÿs; 

juntament amb documents reveladors de figures d’altres camps, com Santiago Ramón y Cajal, 
Lewis Carroll i Carl Gustav Jung. 
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Justícia alimentària. 
Sembrant esperança  

 

Del 31 de gener al 19 de maig de 2013 

Inauguració: 30 de gener de 2013 

Organització i producció: Programa de 

Cooperació Internacional de la Obra Social 

”la Caixa” en col·laboració amb l’Organització de 

les Nacions Unides per a l’Agricultura i 

l’Alimentació (FAO) i Intermón Oxfam 

Comissariat: Gonzalo Fanjul, especialista en 

polítiques de desenvolupament 

  

Alguna cosa funciona malament en el nostre sistema alimentari. Hi ha prou producció 

perquè tothom al planeta pugui menjar i, en canvi, gairebé 1.000 milions de persones 

passen fam i 1.000 milions més pateixen diferents formes de l’obesitat 

 
La nova exposició del Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” vol 

mostrar la problemàtica de la distribució i l’accés als aliments a escala global, i conscienciar la 
ciutadania sobre els greus problemes que tindrem si mantenim el model actual. 
 

Duta a terme amb la col·laboració de la FAO i d’Intermón Oxfam, la mostra dóna veu, a través 
de les fotografies del fotoperiodista Pep Bonet (3r premi FotoPress 2007 i 2n premi World 
Press Photo 2007), als petits productors dels països en desenvolupament. Aquests camperols, 

que pateixen especialment la pobresa i la fam, són alhora molt importants per al futur de 
l’alimentació del planeta. Amb el suport dels recursos adequats i subjectes a unes normes 
justes que els permetin accedir a la terra i competir en igualtat de condicions, aquests 

productors més pobres tenen la clau d’un model alimentari més just i sostenible. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” col·labora des del 1997 en programes de desenvolupament sostenible 

i de millora de les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables en països en 
desenvolupament. En el marc d’aquest programa, treballa donant suport a projectes per a la 
millora de la sobirania alimentària. De la mateixa manera, també centra els seus esforços en la 

lluita contra la desnutrició infantil, i promou accions de protecció i assistència a les víctimes de 
catàstrofes naturals o conflictes armats, prestant una atenció especial a les crisis humanitàries 
causades per la impossibilitat d’accés als aliments. 

 
 

© Pep Bonet 
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Mestres del caos 
 

Del 6 de febrer al 19 de maig de 2013 

Inauguració: 5 de febrer de 2013 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”, Kunst- und 

Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bonn, 

Alemanya) i Musée du Quai Branly (París, França) 

Comissariat: Jean de Loisy, assistit per Sandra Adam Couralet 

Comissariat adjunt: Nanette Jacomijn Snoep, responsable de la 

Unitat Patrimonial de les Col·leccions d’Història del Musée du 

Quai Branly 

 
 
 

 

Figureta femenina tsogo, Gabon, Àfrica. © Musée du Quai Branly  
  

 

CaixaForum Madrid acull una gran exposició que ens parlarà de les forces de l’ordre, 

del desordre i dels seus intermediaris, que, des de l’antiguitat i fins a l’art 

contemporani, es disputen el món 

 

En la majoria de cultures, les tradicions posen en joc forces contràries en un combat 
necessari i sense final. Qualsevol ordre, fins i tot el diví, és fonamentalment imperfecte, 
limitat i en risc d’implosió, i l’obligació de l’ésser humà és trencar aquest ordre. Aquesta 

consciència del desordre sembla que és comuna a totes les civilitzacions, i les forces 
pertorbadores, necessàries per al seu equilibri i la seva continuïtat. 
 

En la mostra Mestres del caos, objectes, vestits i representacions procedents de grans 
col·leccions antropològiques i etnogràfiques s’exhibiran al costat de peces i instal·lacions 
d’artistes contemporanis que s’enfronten necessàriament a aquests temes essencials en la 

constitució de la consciència humana. Les figures del desordre són al panteó de les nostres 
creences i cultures. Els ritus són la manera preferida per negociar amb les potències que 
governen les societats humanes, amb un únic objectiu: l’harmonia social. La societat sembla 

aleshores fruit d’un compromís entre turbulència i raó, llei i excés. Paral·lelament als ritus de 
dimensió religiosa i sagrada, les festes són un altre mitjà, més profà, que permet la disbauxa 
de les pulsions transgressives a través del fenomen de la catarsi. Bacanals, carnavals i 

aquelarres constitueixen moments d’inversió social en què la burla i el riure són les respostes 
profanes a l’ordre establert. 
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Abans del diluvi.  
Mesopotàmia 3500-2100 aC 

 

Del 27 de març al 30 de juny de 2013 

Inauguració: 26 de març de 2013 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Pedro Azara, arquitecte i professor 

d’estètica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cap de dona devota. Dinastia arcaica, 2900-2334 a 
Museum of Fine Arts, Boston. Donació de Mrs. Gallatin Cobb 
 

 

A partir de més de 400 peces arqueològiques i reconstruccions en 3D, la mostra 

descobreix la cultura mesopotàmica i en revela la influència posterior 

 
Fa uns 5.500 anys, a les maresmes del delta dels rius Tigris i Eufrates (al sud de l’Iraq) els 

pobles mesopotàmics que parlaven sumeri i accadi van crear les primeres ciutats. La primera 
organització territorial va sorgir, des de principis del IV mil·lenni aC, en un espai fèrtil i alhora 
inhòspit. Amb la primera ciutat, Uruk, es va crear la primera xarxa de comunicacions, amb vies, 

canals i ports, es van desenvolupar jerarquies socials i la divisió del treball, el capitalisme, un 
poder fort (monàrquic o imperial), l’escriptura, el càlcul, les unitats de mesura del temps, l’espai 
i el valor dels béns i el dret, manifestacions culturals a través de les quals l’ésser humà es va 

anar desmarcant de la natura, al mateix temps que la dominava. 
 
A través d’unes 400 peces arqueològiques, procedents de grans col·leccions públiques 

internacionals, Abans del diluvi. Mesopotàmia, 3500-2100 aC explora què devem a aquesta 
primera cultura del Pròxim Orient antic, com també quina imatge del món van tenir els 
mesopotàmics del IV i III mil·lenni aC, que, en gran mesura, ens ha estat llegada a través de 

la Bíblia, l’Alcorà i diversos mites i textos grecs. L’exposició inclou també obres 
contemporànies que revelen quina ha estat la seva influència posterior, com també 
reconstruccions en 3D fetes expressament per a aquesta mostra que recreen la ciutat d’Ur o 

el Temple Blanc d’Uruk, entre d’altres. 
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Seduïts per l’art 
Passat i present de la fotografia 

 

Del 20 de juny al 15 de setembre de 2013 

Inauguració: 19 de juny de 2013 

Organització i producció: The National Gallery (Londres) i 

Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Hope Kingsley, conservadora d’Educació i 

Col·leccions al Wilson Centre for Photography, i 

Christopher Riopelle, conservador d’obres posteriors al 

1800 de la National Gallery, Londres 

 
 
 

Richard Learoyd, Home amb tatuatge d’un pop (Man with Octopus Tattoo), 2011 
Col·lecció de l’artista. Gentilesa de Richard Learoyd i McKee Gallery, Nova York 
  

 

Una mirada provocativa sobre la influència que ha exercit la pintura dels grans mestres en 

la fotografia, des dels seus primers passos fins als autors contemporanis  

 
Aquesta innovadora exposició —organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i la National Gallery 
de Londres— explora el vincle entre la pintura històrica, les primeres fotografies de mitjan segle 

XIX i alguns dels treballs duts a terme pels fotògrafs actuals. Des del començament, la 
fotografia va assumir com a propis temes tradicionalment exclusius de les belles arts. Així, 
l’exposició mostra alguns dels fotògrafs europeus més importants, juntament amb obres 

d’artistes contemporanis internacionals, entre les quals hi ha fotografies i vídeos especialment 
creats per a l’exposició i que fins ara no havien estat mai exposats al públic.  
 

Seduïts per l’art contraposa pintures i fotografies agrupades en diferents gèneres tradicionals, 
com ara retrats, natures mortes o paisatge. Així, es promouen diàlegs com els de les imatges 
religioses de la fotògrafa del segle XIX Julia Margaret Cameron i de l’artista del segle XX Helen 

Chadwick, amb l’espectacular quadre d’un camp de batalla d’Émile-Jean-Horace Vernet del 
1821 i l’obra de Luc Delahaye del 2001. També els retrats socials de Tina Barney i l’obra 
mordaç de Martin Parr, exposada al costat d’El senyor i la senyora Carter de Thomas 

Gainsborough (c. 1750) o els nus del pioner de la fotografia Oscar Gustave Rejlander i 
d’artistes contemporanis com Richard Learoyd. Es mostraran «intervencions» fotogràfiques de 
Richard Billingham, Craigie Horsfield i Richard Learoyd, comparades amb les grans obres del 

segle XIX de Constable, Degas i Ingres. 
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Georges Méliès.  
La màgia del cinema  

 

Del 26 de juliol al 8 de desembre de 2013 

Inauguració: 25 de juliol de 2013 

Organització i producció: Cinémathèque 

Française i Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Laurent Mannoni, director 

científic de Patrimoni i del Conservatori de 

Tècnica de Cinémathèque Française 

 
 
 
Georges Méliès, disseny per a Viatge a la Lluna (1902).  
Col·lecció Cinémathèque Française. Fotografia: Stéphane Dabrowski 

  

 

CaixaForum Madrid proposa un viatge al fascinant món de Méliès, un dels creadores 

més importants de la història del cinema, a través d’objectes originals i projeccions 

 

Seguint la tradició de programar exposicions de temàtica cinematogràfica, l’Obra Social ”la 
Caixa” presenta una exposició que recorre l’obra del que han anomenat el primer mag del 
cinema, Georges Méliès. La mostra presenta la diversitat de l’obra del cineasta i el seu valor en 

l’evolució de la història del cinema, recentment ha tornat a sortir a la llum gràcies al film en 3D 
de Martin Scorsese, La invención de Hugo (2011). D’on ve Méliès? Com va forjar el seu 
extraordinari univers? Quines eren les seves fonts d’inspiració? L’exposició explica per primera 

vegada les arrels culturals, estètiques i tècniques de Méliès i demostra que els orígens del món 
mélièsià se situen en els mateixos orígens del cinema: ombres animades, llanterna màgica, 
fantasmagoria, cronofotografia, il·lusionisme, màgia i fantasia.  

 
Els visitants viatjaran al món estrany, agitat i animat d’un dels creadors més importants de la 
història del cinema, i assistiran al naixement d’aquest nou art. Marcaran el ritme de la mostra 

projeccions, aparells en funcionament i objectes únics, com ara la primera càmera de Méliès o 
el vestuari original de Viatge a la Lluna. Gran part dels objectes presents en l’exposició 
pertanyen a la Cinémathèque Française. Fundada el 1936, posseeix la col·lecció mundial més 

important de dibuixos, pel·lícules, aparells cinematogràfics, vestuaris i objectes de Georges 
Méliès, com també un extens i valuós fons d’objectes i imatges relacionats amb l’inici del 
cinema. 
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Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 1 31 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Premsa Multimèdia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 

 


