
NOVA TEMPORADA D’EXPOSICIONS 2004-2005

La Fundació “la Caixa” presenta més
de 20 mostres inèdites a Espanya

Les festes llegendàries de la Bauhaus; les pintures que Turner va dedicar a
Venècia; l’esplendor del poble traci; Auguste Rodin i la influència que va exercir en
Brancusi, Matisse, Giacometti i tants d’altres; les “passions” de Bill Viola; els vint
anys de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació “la Caixa”; les
videoinstal·lacions de Rineke Dijkstra; les ombres i titelles xineses; la joieria
modernista d’Europa; la pintura francesa dels segles XIX i XX; els pintors
prerafaelites; el fotògraf japonès Shoji Ueda, i els Premis FotoPres’05. Aquestes
són algunes de les exposicions que, de la mà de la Fundació “la Caixa”, es podran
veure per primera vegada a Espanya.  En motiu de la nova Temporada
d’Exposicions 2004-2005, la Fundació “la Caixa” acollirà entre el setembre de 2004 i
l’agost de 2005 més de trenta mostres, una vintena de les quals inèdites a Espanya,
a CaixaForum, les sales d’exposicions de Madrid i Girona, els centres culturals de
Tarragona, Lleida i Palma de Mallorca, i la Sala Montcada de Barcelona.

La nova Temporada d’Exposicions de la Fundació “la Caixa” es pot consultar per internet
(www.fundacio.lacaixa.es).

Exposicions arqueològiques, art contemporani, els grans mestres de la pintura, la
fotografia i les arts visuals, els joves creadors... El programa d’exposicions de la
Fundació “la Caixa” inclou un ampli ventall d’estils i èpoques diversos: de les
festes llegendàries de la Bauhaus a les videoinstal·lacions de Bill Viola; de
l’esplendor del poble traci als pintors prerafaelites; de Turner i Venècia a la
Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació “la Caixa”. Aquestes són algunes de
les exposicions inèdites que es podran veure per primera vegada a Espanya de la
mà de la Fundació “la Caixa”.



CAIXAFORUM BARCELONA

Excepte l’exposició dedicada al fotògraf xinès Li Zhensheng, que es va presentar a
l’abril al Centre Social i Cultural de la Fundació “la Caixa” de Tarragona, totes les
exposicions que acollirà el CaixaForum entre el setembre de 2004 i l’agost de 2005
són inèdites.

• Giuseppe Penone. Retrospectiva (octubre de 2004 - gener de 2005). Giuseppe
Penone (Garessio, Itàlia, 1947) és un dels artistes més importants de l’escena
internacional. Aquesta exposició reuneix unes 20 obres de totes les etapes de
l’autor, des dels seus primers treballs amb fotografies i diapositives fins a la
seva producció més recent de murals realitzats amb punxes d’acàcia.

• Auguste Rodin (octubre de 2004 - febrer de 2005). L’objectiu d’aquesta exposició
és mostrar l’evolució de l’obra de l’escultor francès Auguste Rodin (1840-1917) i
la influència que va exercir en altres artistes com ara Camille Claudel, Aristide
Maillol, Brancusi, Matisse i Giacometti, entre d’altres. La mostra reuneix unes
110 obres de 27 destacats escultors dels segles XIX i XX.

• Espais oberts: Botto & Bruno (novembre de 2004 - febrer de 2005). Botto & Bruno és
el nom artístic de Gianfranco Botto i Roberta Bruno, una parella d’artistes
italians que fotografien la perifèria de les grans ciutats. Els seus projectes es
desenvolupen en forma d’intervencions en espais públics. Aquest projecte es
presenta en el marc d’Espais oberts, el cicle d’intervencions d’artistes
contemporanis del CaixaForum.

• Li Zhensheng. Un fotògraf xinès a la Revolució Cultural (desembre de 2004 - febrer de
2005). L’exposició reuneix 150 fotografies “no autoritzades” realitzades per un
“soldat roig de les notícies” en temps de la Gran Revolució Cultural Proletària
(1966-1976). Els tribunals populars, les sessions d’humiliació, les pallisses
brutals, les concentracions multitudinàries, el culte a la personalitat i les
execucions massives són reflectits en aquestes imatges que reconstrueixen deu
anys d’un cataclisme social, econòmic i polític que va provocar centenars de
milers de morts a la Xina de Mao Tse-tung.



• 20 anys de col·leccionisme: una visió de futur (febrer - maig de 2005). Per celebrar el
vintè aniversari la Fundació “la Caixa” presenta una nova exposició de la
col·lecció la singularitat de la qual és reunir una selecció d’obres que encara no
s’han mostrat mai, com la instal·lació Rayzor, de James Turrell, juntament amb
un conjunt d’importants adquisicions recents.

• Turner i Venècia (març - juny de 2005). Aquesta exposició és la primera, fins avui,
que mostra la relació de l’artista amb Venècia. Reuneix més d’un centenar
d’obres procedents de les col·leccions de la Tate Britain. Tot i que aquesta serà
l’única oportunitat de veure l’exposició a Espanya, s’han presentat diferents
versions de la mostra a la Tate Britain (Londres), el Kimbell Art Museum (Fort
Worth) i el Museu Correr de Venècia amb anterioritat.

• Tràcia, tresors d’un altre món (abril - juliol de 2005). Els tracis, un poble
indoeuropeu d’orígens obscurs que va habitar a les actuals regions
geogràfiques de Romania, Bulgària i el nord de Grècia, s’han mantingut ancorats
en l’oblit al llarg dels segles. Però les darreres dècades s’han descobert
magnífiques tombes reals decorades amb meravelloses pintures i plenes de
tresors sorprenents que han deixat parats els especialistes. Les més importants
d’aquestes troballes es mostraran en aquesta exposició inèdita.

• Rineke Dijkstra (juny - agost de 2005). La fotògrafa i videoartista holandesa Rineke
Dijkstra (Sittard, 1959) és una de les creadores de la generació dels seixanta
més reconegudes i de més èxit internacional. Aquesta exposició consta d’una
setantena d’obres que pertanyen a les sèries fotogràfiques “Beach Portraits”,
“Bull Fighters”, “Disco Girls”, “Almerissa (Asylum Centre)”, “Tiergarten”,
“Israelian Friends” i “Israelian Soldiers”. També s’exhibiran les
videoinstal·lacions The Buzzclub i Mystery World. Aquesta és l’única oportunitat
de veure a Espanya la mostra, que es va inaugurar a la Galerie du Jeu de Paume
(París) i es clausurarà al Stedelijk Museum (Amsterdam).

• La Bauhaus es diverteix. Festes i vida quotidiana (juny - setembre de 2005). Tot i les
múltiples exposicions que s’han organitzat sobre la Bauhaus i les incomptables
publicacions que se n’han fet, hi ha aspectes als quals no s’ha dedicat cap
mostra ni cap llibre. Un dels temes inèdits són les festes i la vida quotidiana a la
Bauhaus. Precisament aquest és l’objectiu de l’exposició, que reuneix unes 150
fotografies i una selecció d’obra gràfica sobre paper procedents del Bauhaus-
Archiv de Berlín. Entre els autors destaquen Paul Klee, Vassili Kandinsky, Irene
Bayer, Werner Zimmermann, Lucia Moholy-Nagy, Gertrud Arndt i Wolfgang
Tümpel, entre d’altres.



SALA D’EXPOSICIONS DE MADRID

La Sala d’Exposicions de la Fundació “la Caixa” de Madrid acollirà tres exposicions
inèdites a Espanya. L’exposició dedicada a Shoji Ueda es podrà veure més
endavant a Palma de Mallorca.

• Prerafaelites: la visió de la naturalesa (setembre de 2004 - gener de 2005). Aquesta
exposició pretén mostrar l’aproximació dels pintors prerafaelites al paisatgisme
i com van establir, a través de la seva lectura de la naturalesa, certes pautes que
van legitimar el camí cap a l’art modern. Reuneix unes 150 obres procedents
d’algunes de les més importants pinacoteques britàniques, com la Tate Britain,
el British Museum, el Victoria and Albert Museum, el National Museum de
Liverpool i l’Art Gallery de Manchester.

• Bill Viola: The Passions (febrer - maig de 2005). Bill Viola (Nova York, 1951) és un
dels creadors de videoinstal·lacions més destacats. A The Passions centra
l’atenció en la representació de les emocions. Per portar a terme aquesta
exposició, que s’ha pogut veure al J. Paul Getty Museum de Los Angeles i a la
National Gallery de Londres, Viola s’ha detingut especialment en l’estudi de la
pintura tardomedieval, concretament en la capacitat dels pintors dels segles XV i
XVI de reflectir les emocions en la pintura religiosa.

• Shoji Ueda (maig - juliol de 2005). La Fundació “la Caixa” presenta la primera gran
retrospectiva dedicada al fotògraf Shoji Ueda (1913-2000) que s’organitza fora
del Japó, el seu país natal. Ueda es considera un dels fotògrafs més singulars
de la història de la fotografia nipona. La mostra, realitzada en col·laboració amb
el Musée de l’Elysée de Lausana, presenta més de 150 fotografies originals,
totes en blanc i negre.

SALA MONTCADA DE LA FUNDACIÓ “LA CAIXA”

Res / quelcom passa és el títol del nou cicle d’exposicions de la Sala Montcada de
la Fundació “la Caixa”. El cicle, que constarà de cinc exposicions (pensades
exclusivament per a la Sala Montcada) que es presentaran entre l’octubre de 2004 i



el juliol de 2005, ha estat concebut per dos comissaris: Martí Manen (Barcelona,
1976) i Fabienne Fulchéri (Cannes, 1970). Un dels objectius de Res / quelcom passa
és crear una plataforma d’intercanvi i reconeixement mutu entre artistes, crítics i
comissaris a nivell nacional i internacional.

SALA D’EXPOSICIONS DE GIRONA

La Sala d’Exposicions de la Fundació “la Caixa” de Girona acollirà una exposició
inèdita a Espanya dedicada als gravats, els llibres il·lustrats i les escultures de Max
Ernst. L’exposició només es podrà veure a Girona.

• Memòria i oblit. Josep Alemany (setembre - novembre de 2004). La Fundació “la
Caixa” rescata de l’oblit Josep Alemany Borí (Blanes, 1895 – Provincetown,
EEUU, 1951) a través de la primera retrospectiva dedicada a la seva vida i obra.
A partir de més de dues-centes fotografies, la mostra repassa la trajectòria vital,
artística i intel·lectual d’aquest home que va aplicar a les seves imatges els
preceptes avantguardistes per experimentar amb la fotografia.

• Viatge al món de les ombres (novembre de 2004 - gener de 2005). L’exposició
reuneix un conjunt d’ombres antigues de valor extraordinari que formen part de
la col·lecció Kwok On d’art popular asiàtic (una de les més importants del món),
donada pel sinòleg Jacques Pimpaneau. La mostra pretén desvetllar la bellesa i
l’espectacularitat d’un conjunt de figures d’herois, déus, animals i monstres
mítics utilitzades en les representacions del teatre d’ombres de sis països
asiàtics: Turquia, la Índia, la Xina, Cambodja, Tailàndia i Indonèsia.

• Max Ernst. Invisible a primera vista... Gravats, llibres il·lustrats i escultures (febrer -
maig de 2005). A través d’unes 150 obres (gravats, llibres il·lustrats i escultures),
la mostra recrea el diàleg polifònic que l’artista va inventar per referir-se a la
paraula i la imatge, és a dir, a les relacions entre l’art, la literatura i les teories
filosòfiques. Les obres pertanyen al Kunstmuseum de Bonn, ciutat on l’artista va
estudiar Història de l’Art entre 1910 i 1914.

• Paisatges mediàtics (juny - juliol de 2005). Cada vegada són més nombrosos els
artistes que fan servir els codis dels mitjans de comunicació per deconstruir els
mecanismes i oferir nous significats de la realitat. Aquesta exposició presenta
una selecció de videoinstal·lacions, fotografies, dibuixos i instal·lacions



representatives de Pierre Bismuth, Claude Closky, Minerva Cuevas, Daniel
García Andújar, Swetlana Heger, Christian Jankowski, Stefanie Klingemann,
Matthieu Laurette, Zbigniew Libera, Bjørn Melhus, Joan Morey, Ester Partegàs i
Barbara Visser.

CENTRE SOCIAL I CULTURAL DE LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” A LLEIDA

La Sala d’Exposicions de la Fundació “la Caixa” de Lleida acollirà dues exposicions
inèdites a Espanya. Una, Paisatges mediàtics, es presentarà posteriorment a Girona
i Tarragona, mentre que l’altra, Herois i déus. El teatre d’ombres i de titelles a la
Xina, només es podrà veure a Lleida.

• Paisatges mediàtics (setembre de 2004 - gener de 2005). Cada vegada són més
nombrosos els artistes que fan servir els codis dels mitjans de comunicació per
deconstruir els mecanismes i oferir nous significats de la realitat. Aquesta
exposició presenta una selecció de videoinstal·lacions, fotografies, dibuixos i
instal·lacions representatives de Pierre Bismuth, Claude Closky, Minerva
Cuevas, Daniel García Andújar, Swetlana Heger, Christian Jankowski, Stefanie
Klingemann, Matthieu Laurette, Zbigniew Libera, Björn Melhus, Joan Morey,
Ester Partegàs i Barbara Visser.

• El jardí fantàstic. Joieria modernista en les col·leccions europees (gener - abril de
2005). L’exposició pretén acostar la joieria modernista al visitant d’una manera
inèdita: en lloc d’aïllar les joies per autor, tal com s’ha fet moltes vegades, les
obres s’agruparan per àmbits temàtics, com ara la inspiració vegetal. La mostra
consta de 69 peces d’orfebreria dels millors joiers del modernisme europeu:
René Lalique, Georges Fouquet, Léopold Gautrait, Lucien Gaillard, Henri Vever,
Lluís Masriera Rosés, Paco Durrio, Manolo Hugué, Philippe Wolfers i Wilhelm L.
Von Cranach. Les obres pertanyen a col·leccions públiques i privades de tota
Europa: França, Bèlgica, Alemanya, Àustria i Espanya, entre altres països.

• Herois i déus. El teatre d’ombres i de titelles a la Xina (abril - juliol de 2005). Aquesta
exposició es presenta en el marc de la 16a edició del Festival Internacional de
Titelles de Lleida, que entre el 28 d’abril i l’1 de maig de 2005 reunirà una
trentena de companyies d’arreu del món. La mostra se centra en el teatre
d’ombres i de titelles a la Xina i representa una oportunitat única de conèixer
aquesta mena d’espectacles, ja que no s’havien reunit mai a Occident tantes



peces originals xineses. L’exposició complementa Viatge al món de les ombres
(una recreació del teatre d’ombres a Turquia, la Índia, la Xina, Indonèsia,
Cambodja i Tailàndia), que es podrà a veure aquesta temporada a Girona.

CENTRE SOCIAL I CULTURAL DE LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” A TARRAGONA

La Sala d’Exposicions de la Fundació “la Caixa” de Tarragona presentarà els
treballs premiats i els projectes becats pel certamen de fotografia de premsa
espanyola FotoPres’05. Posteriorment l’exposició itinerarà per diverses ciutats
d’Espanya.

• Àfrica, la figura imaginada (setembre - novembre de 2004). Criatures de formes
enigmàtiques i fins i tot de proporcions aberrants als ulls dels occidentals, les
escultures africanes representen per a les diverses ètnies del continent
avantpassats, esperits, personatges mítics i altres éssers sagrats. Aquesta
exposició pretén encomanar/contagiar al públic occidental la passió per l’art
africà que en el seu moment van sentir Derain, Picasso, Modigliani i tants
d’altres a través de 166 objectes sagrats de diverses ètnies de l’Àfrica central i
occidental que mostres diferents representacions d’un mateix tema: la figura
humana.

• Escher. La vida de les formes (novembre de 2004 - febrer de 2005). Aquesta
exposició reuneix 78 gravats, litografies i xilografies de Maurits Cornelis Escher.
Entre les obres, que provenen de l’Israel Museum de Jerusalem, n’hi ha algunes
de les més conegudes: Mans dibuixant, Belvedere, Casa de les escales i Pujant i
baixant. La mostra s’organitza en quatre apartats: naturaleses, cossos, espais i
geometries.

• Paisatges mediàtics (març - maig de 2005). Cada vegada són més nombrosos els
artistes que fan servir els codis dels mitjans de comunicació per deconstruir els
mecanismes i oferir nous significats de la realitat. Aquesta exposició presenta
una selecció de videoinstal·lacions, fotografies, dibuixos i instal·lacions
representatives de Pierre Bismuth, Claude Closky, Minerva Cuevas, Daniel
García Andújar, Swetlana Heger, Christian Jankowski, Stefanie Klingemann,



Matthieu Laurette, Zbigniew Libera, Björn Melhus, Joan Morey, Ester Partegàs i
Barbara Visser.

• FotoPres’05 (juny - agost de 2005). La Fundació “la Caixa” va instituir l’any 1982 el
certamen FotoPres amb la finalitat de destacar els millors treballs realitzats cada
dos anys en l’àmbit del periodisme gràfic espanyol i contribuir d’aquesta manera
a la consolidació d’un fotoperiodisme contemporani al nostre país. FotoPres’05
reunirà els treballs premiats i els projectes becats en aquesta edició.

CENTRE SOCIAL I CULTURAL DE LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” A PALMA

La Sala d’Exposicions de la Fundació “la Caixa” de Palma presentarà dues
exposicions inèdites a Espanya: una sobre joieria modernista, que més endavant es
podrà veure a Lleida, i una altra sobre la pintura francesa dels segles XIX i XX, que
només es podrà contemplar a Palma.

• “Ficcions” documentals (setembre de 2004 - gener de 2005). Amb el títol de
“Ficcions” documentals es presenta en sessió contínua un seguit
d’instal·lacions i multiprojeccions que mostren 22 pel·lícules i vídeos de 21
creadors internacionals. Els cineastes i artistes representats exploren les
contradiccions inherents a les pràctiques documentals per posar de manifest
fragments de la realitat invisibles, desconeguts o, senzillament, amagats. Els
creadors són Sobhi Al-Zobaidi, Keren Amiran, Kutlug Ataman, Javier Codesal,
Jordi Colomer, Tacita Dean, Harun Farocki, Peter Friedl, Valérie Jouve, Victor
Kossakovsky, Florence Lazar, Avi Mograbi, Noëlle Pujol, Walid Raad, Santiago
Reyes, Jean-Claude Rousseau, Allan Sekula, Zineb Sedira, Alexandra Sell, Jia
Zhang Ke i Jun Yang.

• El jardí fantàstic. Joieria modernista en les col·leccions europees (octubre de 2004 -
gener de 2005). L’exposició pretén acostar la joieria modernista al visitant d’una
manera inèdita: en lloc d’aïllar les joies per autor, tal com s’ha fet moltes
vegades, les obres s’agruparan per àmbits temàtics, com ara la inspiració
vegetal. La mostra consta de 69 peces d’orfebreria dels millors joiers del
modernisme europeu: René Lalique, Georges Fouquet, Léopold Gautrait, Lucien
Gaillard, Henri Vever, Lluís Masriera Rosés, Paco Durrio, Manolo Hugué, Philippe
Wolfers i Wilhelm L. Von Cranach. Les obres pertanyen a col·leccions públiques



i privades de tota Europa: França, Bèlgica, Alemanya, Àustria i Espanya, entre
altres països.

• De Millet a Matisse. La pintura francesa dels segles XIX i XX. Col·lecció Kelvingrove
Art Gallery, Glasgow (febrer - abril de 2005). La col·lecció de pintura francesa de la
Kelvingrove Art Gallery (Glasgow) desplega davant l’espectador una visió
fascinant i molt valuosa dels estils i gèneres més destacats que caracteritzen la
història de l’art de França des de mitjan segle XIX fins a principis del XX. La
mostra reuneix gairebé 70 obres de més de quaranta destacats mestres de la
pintura francesa com Bonnard, Braque, Paul Cézanne, Gauguin, Van Gogh,
Matisse, Monet, Picasso, Pissarro, Renoir i Seurat. Totes les obres pertanyen als
fons de la Kelvingrove Art Gallery, que és una de les onze institucions
importants que conformen els museus de Glasgow i la que té la col·lecció
municipal més important de tota la Gran Bretanya.

• 20 anys de col·leccionisme: una visió de futur (maig - juliol de 2005). Per celebrar el
vintè aniversari, la Fundació “la Caixa” presenta una nova exposició de la
col·lecció la singularitat de la qual és reunir una selecció d’obres que encara no
han estat mostrades, com la instal·lació Rayzor, de James Turrell, juntament
amb un seguit d’importants adquisicions recents.

• Shoji Ueda (agost - octubre de 2005). La Fundació “la Caixa” presenta la primera
gran retrospectiva dedicada al fotògraf Shoji Ueda (1913-2000) que s’organitza
fora del Japó, el seu país natal. Ueda es considera un dels fotògrafs més
singulars de la història de la fotografia nipona. La mostra, realitzada en
col·laboració amb el Musée de l’Elysée de Lausana, presenta més de 150
fotografies originals, totes en blanc i negre.


