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Grans exposicions amb el millor art contemporani, una atenció especial pel cinema i 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 Barcelona presenta 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 Barcelona per a la temporada 2012-2013, marcada 
per una oferta cultural global dissenyada per a tots els públics. 
L’entitat dóna el tret de sortida al nou curs expositiu a CaixaForum 
Barcelona després de la bona acollida de la temporada passada, en 
què més d’un milió de persones van visitar el centre l’any del seu 
desè aniversari. 

 
• El punt de partida el marcaran el pròxim mes d’octubre les 

exposicions Les arts de Piranesi, que posarà en relleu la modernitat 
de l’artista venecià i la gran influència que ha tingut en l’art dels dos 
últims segles, i Justícia alimentària, que analitza la problemàtica de la 
distribució i l’accés als aliments a escala global. 

 
• La Sala 2 de CaixaForum Barcelona acollirà un projecte contemporani 

de gran abast. Durant tot un any, una exposició dividida en tres parts 
consecutives i comissariada per Rosa Martínez intentarà donar 
resposta —a partir de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació 
”la Caixa”— a l’ambiciosa pregunta «És l’art necessari per viure?». 

 
• 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. 

 
• CaixaForum Barcelona acollirà una gran exposició de caràcter 

arqueològic que reunirà les millors peces de la cultura sumèria. La 
temporada finalitzarà amb Japonisme, un projecte que permetrà 
descobrir l’empremta que va deixar el Japó en l’art espanyol. 
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Barcelona, 12 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 el director de CaixaForum Barcelona, Valentí Farràs, han presentat 
aquest matí la programació per al curs 2012-2013 del Centre Social i Cultural de 
l’entitat a la ciutat. 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 Barcelona s’erigeix, 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 gent gran, l’Obra Social 
”la Caixa” promou el coneixement i el creixement personal dels ciutadans i les 
ciutadanes de totes les edats. 
 
Per a la temporada 2012-2013, l’Obra Social ”la Caixa” prepara a CaixaForum 
Barcelona 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 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 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 Barcelona, amb exposicions 
de nova creació i 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. 
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Així, la nova temporada expositiva de CaixaForum Barcelona arrencarà el pròxim 
mes d’octubre amb una innovadora exposició sobre Giovanni-Battista Piranesi, un 
dels il·lustradors més importants del segle XVIII que va conrear com ningú la 
tridimensionalitat i el detall en el gravat. La mostra consta d’un conjunt 
irrepetible de més de 250 gravats d’aquest geni italià del dibuix en un original 
muntatge que planteja al visitant una nova manera d’observar l’art, en el qual els 
gravats es combinen amb audiovisuals i reproduccions reals de peces i escenaris. 
L’espectador podrà descobrir la tècnica, la intensitat i el poder evocador de la seva 
obra, que va tenir una gran influència en artistes romàntics, surrealistes i cubistes. 
Els seus gravats de presons venecianes inspiren, encara avui, decorats 
cinematogràfics. 
 
Com és habitual, la programació de CaixaForum Barcelona també inclourà 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 escala global. La mostra, en col·laboració amb l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (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). 
 
Com ja va fer en temporades anteriors, l’Obra Social ”la Caixa” dedicarà de forma 
íntegra la Sala 2 a l’art contemporani. En aquest cas, amb un gran projecte que 
ocuparà aquesta sala durant tot el curs. Es tracta de Què pensar. Què desitjar. Què 

fer, una exposició dividida en tres parts, cadascuna de les quals intentarà donar 
resposta a cada una de les preguntes que formula el títol. Comissariat per Rosa 
Martínez —responsable, entre altres, de la 52a Biennal de Venècia—, una quarta 
pregunta planarà sobre tot el cicle: «És l’art necessari per viure?». 
 
I tot, a partir de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. Les 
successives mostres presentaran algunes peces fonamentals dels fons de l’entitat, 
així com algunes de les últimes adquisicions i préstecs escollits per a cada una de les 
exposicions. 
 
Així mateix, CaixaForum Barcelona també convidarà els visitants a descobrir cultures 
antigues, amb la clara voluntat de mostrar la seva influència i la seva relació evident 
amb la nostra forma de vida actual. A la primera exposició s’explica la cultura de 
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l’antiga Mesopotàmia i la influència posterior 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 creades expressament per a aquesta exposició 
que recreen la ciutat d’Ur i el Temple Blanc d’Uruk, entre altres. 
 
La temporada 2012-2013 continuarà amb dues exposicions dedicades a dues de les 
formes artístiques preeminents al tombant de segle: el cinema i la fotografia. Totes 
dues analitzaran 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 avui dia, com exemplifica el recent film de 
Martin Scorsese en 3D, La invención de Hugo (2011). Una 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. 
 
D’altra banda, 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 i el paisatge, 
i crearà diàlegs inaudits entre obres d’artistes com Julia Margaret Cameron, Helen 
Chadwick, Émile-Jean-Horace Vernet i Luc Delahaye; els retrats de Tina Barney i 
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, 
comparades amb grans obres del segle XIX d’autors com ara Constable, Degas o 
Ingres. 
 
La temporada es tancarà amb Japonisme, una ambiciosa exposició de producció 
pròpia que, per primer cop, presentarà una visió global de les relaciones artístiques 
entre el Japó i l’Estat espanyol des del segle XVI i fins a la Guerra Civil. L’interès pel 
Japó es va estendre arreu d’Europa durant la segona meitat del segle XIX i va deixar 
una profunda empremta en l’obra d’artistes de l’impressionisme, el 
postimpressionisme, el simbolisme i, fins i tot, l’avantguarda. Tot i que el japonisme, 
entès com una de les expressions artístiques més polièdriques del segle XIX, s’ha 
estudiat àmpliament a escala internacional, no ha estat així a Espanya, i ara la 
mostra que organitza i produeix l’Obra Social ”la Caixa” donarà a conèixer com va 
arrelar aquest fenomen al nostre país. Formada per unes 350 peces, Japonisme 
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presentarà moltes obres mai exposades que permetran descobrir sorprenents 
relacions entre artistes com Fortuny, Picasso, Regoyos, Casas i Miró i l’art japonès. 
 
 
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 assumptes 
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 
Barcelona les últimes tendències en aquest àmbit. 
 
CaixaForum Barcelona també oferirà una oferta renovada d’activitats familiars, així 
com propostes específiques per a la gent gran 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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Les arts de Piranesi. 
Arquitecte, gravador, antiquari, vedutista i dissenyador 

 

Del 5 d’octubre de 2012 al 20 de gener de 2013 

Inauguració: 4 d’octubre de 2012 

Concepció: Michele De Lucchi 

Producció: Fondazione Giorgio Cini i Factum Arte 

Organització: Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Giuseppe Pavanello, director de l’Istituto di 

Storia dell’Arte de la Fondazione Giorgio Cini; Michele De 

Lucchi, director de l’estudi d’arquitectura AMdL (Milà), i 

Adam Lowe, director de Factum Arte 

 

 

Piranesi. El pont llevadís (presó). Carceri d’invenzione (c. 1761). 

Fondazione Giorgio Cini, Venècia 

 

 

Gravats, objectes i fotografies posen en relleu a CaixaForum Barcelona la modernitat 

de l’artista venecià i la gran influència que va tenir en l’art dels dos últims segles 

 
Giambattista Piranesi (Venècia, 1720 – Roma, 1778) va anticipar, amb els seus mètodes de 

treball, el paper dels arquitectes i els dissenyadors actuals. Ara, per primera vegada una 
mostra posa l’accent en la contemporaneïtat de la figura de Piranesi, amb un plantejament fins 
avui inèdit: es presenta l’artista com un creador modern i compromès amb la renovació de 

l’arquitectura utilitzant les tecnologies més avançades per descobrir la riquesa de l’obra de 
Piranesi, el seu eclecticisme i la seva excèntrica vena creativa.  
 

Les arts de Piranesi. Arquitecte, gravador, antiquari, vedutista i dissenyador ha estat 
concebuda per Michele De Lucchi, produïda per la Fondazione Giorgio Cini, juntament amb 
Factum Arte, i organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”. La mostra, que aplega més de 250 

gravats originals, destaca la multidisciplinarietat, l’estil i l’extraordinària modernitat de l’artista 
venecià, per a la qual cosa fa servir una sèrie d’intervencions contemporànies inspirades en la 
seva obra: un vídeo en 3D de Carceri d’invenzione i vuit objectes originals ideats per Piranesi i 

recollits als seus gravats, però mai fins avui fabricats. A tot això cal afegir les vistes de Roma i 
de Paestum obra de Gabriele Basilico, que constitueixen un homenatge personal del fotògraf al 
gran mestre. 
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Justícia alimentària. 
Sembrant esperança  

 

De l’11 d’octubre de 2012 al 6 de gener de 

2013 

Inauguració: 10 d’octubre de 2012 

Organització i producció: Programa de 

Cooperació Internacional de l’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 al 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 d’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 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’accedir als aliments. 
 

© Pep Bonet 
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Què pensar. Què desitjar. Què fer  
 

Què pensar: del 9 de novembre de 2012 al 20 de gener  

de 2013 

Què desitjar: del 8 de febrer al 28 d’abril de 2013 

Què fer: del 15 de maig al 8 de setembre de 2013 

Inauguració: 8 de novembre de 2012 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Rosa Martínez, comissària independent  
Cao Guimarães. Gambiarras 106, 2010.  

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

 

És l’art necessari per viure? Una exposició en tres parts reflexiona sobre aquesta 

pregunta a partir de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

 

Durant la temporada 2012-2013, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona acollirà un projecte 
contemporani de gran abast. Què pensar. Què desitjar. Què fer és una exposició —dividida en 
tres parts consecutives— comissariada per Rosa Martínez (responsable de la 52a Biennal de 

Venècia i la 5a Biennal Internacional d’Istanbul) en què, a partir d’algunes de les obres més 
destacades que formen la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, s’intentarà donar 
resposta a grans preguntes que planen sobre la creació actual: com i per què l’art és necessari 

per viure? 
 
L’art, per ser rellevant i significatiu, ha de reflectir les inquietuds del seu temps i activar la 

interacció estètica i crítica amb l’espectador. Els últims anys, l’ideal avantguardista ha donat 
pas a la difuminació postmoderna de les fronteres. Això ha generat un qüestionament crític del 
cànon occidental, però també ha provocat l’augment de la por a perdre’s en el caos. Per això, 

en aquest moment de confusió, té sentit tornar a preguntar: què pensar?, què desitjar?, què 
fer? Explorar aquests temes i veure com les obres d’una col·lecció significativa els reflecteixen, 
els qüestionen o els porten més enllà de la seva època és l’objectiu fonamental del cicle. 

 
Les exposicions presentaran algunes de les noves adquisicions de la Col·lecció de la Fundació 
”la Caixa” (Javier Téllez, Cao Guimarães), així com una selecció d’artistes presents als seus 

fons (Anish Kapoor, Dora García, Miquel Barceló, Juan Muñoz i Doris Salcedo, entre altres) i 
alguns préstecs (Elija-Liisa Ahtila, Rivane Neuenschwander, Àngels Ribé, Bruce Nauman, 
Miroslaw Balka). A més, el cicle sortirà de la sala d’exposicions amb l’exhibició de l’antològica 

instal·lació de Joseph Beuys i la creació de Rogelio López Cuenca per a les terrasses 
modernistes de CaixaForum Barcelona. 
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Abans del diluvi. 
Mesopotàmia, 3500-2100 aC 

 

Del 30 de novembre de 2012 al 24 de febrer de 2013 

Inauguració: 29 de novembre de 2012 

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 aC 

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, al començament 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 i 
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, i reconstruccions en 
3D creades expressament per a aquesta mostra que recreen la ciutat d’Ur i el Temple Blanc 
d’Uruk, entre altres. 
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Seduïts per l’art. 
Passat i present de la fotografia 

 

Del 22 de febrer al 19 de maig de 2013 

Inauguració: 21 de febrer 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 sobre la influència que ha exercit la pintura dels grans mestres en la 

fotografia, des dels 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 mai no s’havien exposat al públic.  
 

Seduïts per l’art contraposa pintures i fotografies agrupades en diferents gèneres tradicionals, 
com ara retrats, natures mortes i paisatges. 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 5 d’abril al 30 de juny de 2013 

Inauguració: 4 d’abril 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 Barcelona proposa un viatge al fascinant món de Méliès, un dels creadors 

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 mostra que recorre l’obra de qui ha estat considerat el primer mag del 
cinema, Georges Méliès. L’exposició presenta la diversitat de l’obra del cineasta i el seu valor 

en l’evolució de la història del cinema, que 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 als 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. Una gran part dels objectes presents a 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. 

 
 
 
 

 



 
 
 

PROGRAMACIÓ 2012-2013 

 

 

 

Japonisme. 
La fascinació per l’art japonès al tombant del segle XIX 

 

Del 14 de juny al 15 de setembre de 2013 

Inauguració: 13 de juny de 2013 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 

Comissariat: Ricard Bru i Turull, comissari independent 

 

  

 

 

 

 

José Pinós. La dama dels ocells, 1890. Col·lecció particular 

 

 

Per primer cop, una exposició ofereix una visió global de les relaciones artístiques 

entre el Japó i l’Estat espanyol des del segle XVI fins a la Guerra Civil 

 
L’interès pel Japó es va estendre arreu d’Europa durant la segona meitat del segle XIX i va 

deixar una profunda empremta en l’obra d’artistes de l’impressionisme, el 
postimpressionisme, el simbolisme i, fins i tot, l’avantguarda. Tot i que el japonisme, entès 
com una de les expressions artístiques més riques i polièdriques del segle XIX, s’ha estudiat 

àmpliament a escala internacional, no ha estat així a Espanya, i ara la mostra que organitza i 
produeix l’Obra Social ”la Caixa” donarà a conèixer com va arrelar aquest fenomen al nostre 
país.  

 
El japonisme a Espanya va ser equiparable al que es va viure a Bèlgica, Holanda, Alemanya 
i Itàlia. Va néixer cap a la dècada del 1870 i va viure el període més influent cap al tombant 

de segle i sobre els grans artistes del modernisme, amb una gran riquesa de propostes 
estètiques i obres tan diverses com les de Marià Fortuny, Pablo Picasso i Joan Miró.  
 

La celebració de l’any dual Espanya-Japó (2013-2014), organitzat pels Ministeris d’Afers 
Estrangers de tots dos països, és el punt d’origen d’aquesta exposició. La mostra arrenca al 
segle XVI, moment dels primers intercanvis comercials i culturals entre Espanya i el Japó, i 

arriba fins a la Guerra Civil. Formada per unes 300 peces, Japonisme presentarà moltes 
obres mai exposades que permetran descobrir relacions sorprenents entre artistes com 
Fortuny, Picasso, Regoyos, Casas, Utrillo i Miró i l’art japonès.  
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Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@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/ 

 

 


