
Miquel Barceló, Christian Boltanski, Juan Muñoz, Sigmar Polke i Bruce Nauman són
alguns dels artistes representats en aquesta mostra organitzada a Santander amb

motiu del centenari de “la Caixa”

El Museo de Bellas Artes i la Sala de Exposiciones del Mercado
del Este presenten simultàniament peces singulars de la
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació “la Caixa”

La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació “la Caixa” presenta a Santander una
important selecció d’obres de 31 artistes espanyols i estrangers que posa de
relleu la diversitat d’opcions estètiques que conté aquesta col·lecció. La selecció
aplega les principals figures de l’art contemporani que han exercit una gran
influència en l’estètica dels últims trenta anys.
Al Museo de Bellas Artes es presenten un total de 15 obres, principalment
fotografies, que constitueixen un escenari inquietant de diferents
representacions de la figura humana. A la Sala de Exposiciones del Mercado del
Este s’exhibeixen majoritàriament pintures que responen a dos moments clau de
l’evolució d’aquesta disciplina: la redefinició de la pintura duta a terme per
diferents artistes durant els anys vuitanta i la nova abstracció desenvolupada
per artistes dels anys noranta.
La mostra, formada per peces fonamentals de la Col·lecció d’Art Contemporani
Fundació “la Caixa”, ha estat comissariada per Nimfa Bisbe, que també n’és la
responsable, i es podrà visitar al Museo de Bellas Artes (carrer Rubio, núm. 6) i a
la Sala de Exposiciones del Mercado del Este (carrer Bailén, s/n) de Santander
del 6 de juliol al 18 de setembre de 2004. Aquesta exposició ha estat organitzada
amb motiu de la celebració del centenari de “la Caixa” (1904-2004).

La Col·lecció d’Art Contemporani Fundació “la Caixa” es va iniciar l’any 1985 amb
l’objectiu de reunir un conjunt d’obres que pogués retre compte de la riquesa i la
complexitat de la creació artística del nostre temps. En l’actualitat, ofereix una visió
àmplia de l’art desenvolupat des de 1980 fins al present, amb un fons de més de
noucentes obres clau d’artistes nacionals i internacionals, entre les quals figuren obres
d’autors plenament reconeguts juntament amb propostes de joves artistes que
plantegen noves direccions en l’art d’avui dia.

Aquesta col·lecció disposa d’un espai d’exposició permanent a CaixaForum, l’antiga
fàbrica modernista de teixits que la Fundació “la Caixa” va rehabilitar com a centre



cultural fa dos anys a Barcelona. De la mateixa manera, la Fundació “la Caixa”
continua el seu programa d’exposicions temporals de la Col·lecció mostrant diferents
seleccions a les sales més importants del nostre país. Amb aquestes exposicions, que
plantegen diverses visions i interpretacions de l’art actual, es volen motivar noves
mirades sobre la creació artística i, alhora, apropar l’art contemporani a un públic més
ampli.

La mostra que s’exhibeix simultàniament al Museo de Bellas Artes i a la Sala de
Exposiciones del Mercado del Este, amb motiu del centenari de “la Caixa”, és una
important selecció d’obres que posen de relleu la diversitat d’opcions estètiques que
conté la col·lecció.

Les obres que es presenten al Museo de Bellas Artes plantegen diferents
representacions de la figura humana. Són, majoritàriament, imatges fotogràfiques,
algunes de les quals aborden, de manera teatral o amb una actitud realista
accentuada, diverses problemàtiques de la vida actual —la identitat, el feminisme, la
memòria o la crítica social—, mentre que altres exploren el mitjà fotogràfic en sí, que
ha anat ocupant territoris de la pintura. En aquest espai es mostren les obres de
Christian Boltanski, Günther Förg, Stefan Hablützel, Craigie Horsfield, Cindy Sherman i
Gillian Wearing.

A la Sala de Exposiciones del Mercado del Este la pintura adquireix una presència
important. D’una banda, s’exhibeixen obres d’artistes particularment significatius als
anys vuitanta, que van desenvolupar un important debat sobre la necessitat de
redefinir la pintura. Artistes com ara Miquel Barceló o Francesco Clemente recorren a
la pròpia tradició cultural de la pintura amb expressions d’idees narratives i figuratives,
desprenent-se de tot prejudici avantguardista i modern. En l’altre extrem de la sala, un
conjunt de pintures de les acaballes dels anys noranta revela una nova actitud amb
relació al medi. Els artistes han deixat de preocupar-se per la identitat de la pintura, i la
treballen com un llenguatge capaç de produir imatges integrant colors industrials,
fotografies i una diversitat de textures i materials. Es tracta d’una pintura abstracta, que
assumeix allò que és ornamental i decoratiu com a referent i com a recurs. Entre
aquests dos àmbits, l’espectador trobarà diverses manifestacions de la fotografia, les
propostes de les quals han generat els debats més significatius de les teories de la
representació des dels anys vuitanta. També es mostren les obres de quatre artistes
emblemàtics que van obrir noves vies a l’escultura. Al centre de la sala, les obres de
Shirin Neshat i João Onofre remeten l’espectador al nou paradigma estètic que és,
avui dia, el vídeo. Tots dos se centren en l’àmbit de les relacions humanes des de
posicions ben diverses: el primer amb una perspectiva sociològica, i el segon
emfatitzant les possibilitats de la tecnologia per reformular l’espai de la ficció. A més
dels artistes ja esmentats, a la Sala de Exposiciones del Mercado del Este també es
poden veure les obres de Tony Cragg, Richard Deacon, Katharina Fritsch, Bernard
Frize, Jorge Galindo, Andreas Gursky, Beatriz Milhazes, Felicidad Moreno, Juan
Muñoz, Bruce Nauman, Sigmar Polke, Fiona Rae, Thomas Ruff, Julião Sarmento,
Thomas Schütte, Thomas Struth, Sam Taylor-Wood, Jeff Wall, i Franz West.



Col·lecció d’Art Contemporani Fundació “la Caixa”
Del 6 de juliol al 18 de setembre de 2004

Inauguració: dilluns, 5 de juliol de 2004 a les 13.00 h

Museo de Bellas Artes
C/ Rubio, 6
39003 Santander

Sala de Exposiciones del Mercado del Este
C/ Bailén, s/n
39007 Santander

Horari del Museo de Bellas Artes
De dilluns a divendres, d’11.15 a 13 h i de 17.30 a 21 h. Dissabtes, de 10.30 a 13 h.
Diumenges i festius, tancat.

Horari de la Sala de Exposiciones del Mercado del Este
De dilluns a dissabte, d’11 a 13 h i de 18 a 21 h. Diumenges i festius, d’11 a 13 h.

Servei d’informació de la Fundació “la Caixa”
www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40
info.fundacio@lacaixa.es

Entrada gratuïta

Si voleu més informació i material gràfic, us podeu adreçar a:
Glòria Cid Gerlach. Departament de Comunicació de la Fundació “la Caixa”
Telèfon: 93 404 61 51. Fax: 93 404 60 80
Correu electrònic: gmcid.fundacio@lacaixa.es



Catalogació

Museo de Bellas Artes

Christian Boltanski

Arxius de l’any 1987 del diari El Caso, 1989

300 fotografies en blanc i negre i 16 làmpades

Fotografies: 60 x 50 cm c.u.

Günther Förg

Eva, 1983

Fotografia en color

180 x 120 cm

Günther Förg

Escala, 1983

Fotografia en color

180 x 120 cm

Stefan Hablützel

1962 - 1929, 1995-1996

Polièster i oli

2 unitats: 219 x 65 x 30 cm c.u.

Craigie Horsfield

Eva Saumell, carrer de Manso, Barcelona, febrer 1996, 1996

Fotografia en blanc i negre

142,2 x 139 cm

Craigie Horsfield

Cercle del Liceu, Rambla dels Caputxins, Barcelona, març 1996, 1996

Fotografia en blanc i negre

141 x 137 cm

Cindy Sherman

Sense títol núm. 85, 1981

Fotografia en color

62,5 x 126 cm

Cindy Sherman

Sense títol núm. 102, 1981

Fotografia en color

164,5 x 60,5 cm



Cindy Sherman

Sense títol núm. 228, 1990

Fotografia en color

208 x 122 cm

Gillian Wearing

Autoretrat com el meu oncle Bryan Gregory, 2003

Impressió digital C-Print en color

124 x 82,5 cm

Gillian Wearing

Aurtoretrat com la meva mare Jean Gregory, 2003

Impressió digital C-Print en blanc i negre

149 x 130 cm

Gillian Wearing

Autoretrat com la meva germana Jane Wearing, 2003

Impressió digital C-Print en color

141 x 116 cm

Gillian Wearing

Autoretrat com el meu pare Brian Wearing, 2003

Impressió digital C-Print en blanc i negre

164 x 130,5 cm

Gillian Wearing

Autoretrat com el meu germà Richard Wearing, 2003

Impressió digital C-Print en color

191 x 130,5 cm

Gillian Wearing

Autoretrat als 17 anys d’edat, 2003

Impressió digital C-Print en color

115,2 x 92 cm

Sala de Exposiciones del Mercado del Este

Miquel Barceló

Un grapat de terra, 1989

Tècnica mixta sobre tela

230 x 285,5 cm



Francesco Clemente

Guerra, 1988

Tècnica mixta sobre tela

Tríptic: 213,5 x 343,5 cm c.u.

Tony Cragg

Sense títol, 1993

Piano, vuit cadires, peces de fusta i ganxos

240 x 310 x 440 cm

Richard Deacon

Sense títol, 1987

Fusta laminada

160 x 64 x 185 cm

Katharina Fritsch

Suport amb verges, 1987-1989

Alumini i escaiola

270 x 82 x 82 cm

Bernard Frize

Taunus, 1982

Acrílic i resina sobre tela

239 x 188,5 cm

Jorge Galindo

Le roi ornamental, 2003

Tècnica mixta sobre tela

300 x 227 cm

Andreas Gursky

Tebes, oest, 1993

Fotografia en color

225 x 183 x 5 cm (amb marc)

Andreas Gursky

Hong Kong Shanghai Bank , 1994

Fotografia en color

225,5 x 175 x 5 cm (amb marc)

Beatriz Milhazes

O Diamante, 2002

Acrílic sobre tela



250 x 381 cm

Felicidad Moreno

Sense títol, 2003

Tècnica mixta sobre tela

Díptic: 200 x 300 cm

Juan Muñoz

Escena de conversació (Hirshhorn), 1995

Resina i sorra

170,5 x 191 x 124 cm

Bruce Nauman

Good Boy Bad Boy, 1985

Videoinstal·lació

Dimensions variables

Shirin Neshat

Turbulent, 1998

Videoprojecció de doble canal

Dimensions variables

João Onofre

Sense títol (Martha), 1998

Videoprojecció

Projecció: 122 x 163 cm

Sigmar Polke

Mephisto, 1988

Tècnica mixta sobre tela

225 x 305,5 cm

Fiona Rae

Casa d’ocells, 1997

Oli i acrílic sobre tela

243,8 x 213,4 cm

Thomas Ruff

Casa 6 II, 1989

Fotografia en color

234 x 187 cm (amb marc)

Thomas Ruff

Casa 5 III, 1988

Fotografia en color



183 x 252 cm (amb marc)

Julião Sarmento

Laura i Alice (9), 1994

Tècnica mixta sobre tela

205 x 290 cm

Thomas Schütte

Per als ocells, 1997

Construcció de fusta pintada

217 x 137 x 91,5 cm; 217 x 201 x 91,5 cm; 217 x 95 x 91,5 cm

Thomas Struth

White Street, New York/Tribeca, 1978

Fotografia en blanc i negre

41,5 x 57,5 cm

Thomas Struth

Franklin D. Roosevelt Drive, New York , 1978

Fotografia en blanc i negre

55,5 x 39,5 cm

Thomas Struth

Washington Street (Reliance Building), Chicago/Illinois, 1990

Fotografia en blanc i negre

51,5 x 41,5 cm

Thomas Struth

Hermannsgarten, Weissenfels, 1991

Fotografia en blanc i negre

45 x 56,5 cm

Thomas Struth

Salzmannstrasse, Leipzig, 1991

Fotografia en blanc i negre

45,5 x 56 cm

Thomas Struth

Humboldtstrasse, Leipzig, 1991

Fotografia en blanc i negre

45,5 x 56 cm

Thomas Struth

Sophiengemeinde an der Grossen Hamburger Strasse, Berlin, 1992

Fotografia en blanc i negre



42,5 x 56 cm (16 3/4 x 22 1/16 in)

Sam Taylor-Wood

Cinc segons revolucionaris VII, 1997

Fotografia en color sobre vinil i cinta de casset

118 x 791 cm

Jeff Wall

Escena de caça, 1994

Transparència Cibachrome, marc d’alumini i llum florescent

183 x 253 cm

Franz West

Els peixos han de nedar, 1994-1996

Fotografia en color Cibachrome de Glegg & Guttmann, 9 dibuixos i 2 cadires d’acer, masonita i

guix

255 x 380 x 71 cm


