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Dossier de premsa 

 
Aquesta exposició inèdita està formada per una selecció d’obres de les 
col·leccions de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA 
 
 

Mirades creuades. 
Abstracció i realisme 

 
Les tensions entre l’art de naturalesa abstracta i l’art realista i figuratiu han 
estat constants al segle XX. Mirades creuades se centra en aquests 
conceptes i proposa contrastar les diferents formes a través de les quals 
els artistes de dos contextos històrics diferents —les dècades dels 
cinquanta i seixanta, d’una banda, i dels vuitanta i noranta de l’altra— s’han 
acostat a la realitat. A partir d’una selecció de més d’un centenar d’obres 
de 37 artistes procedents de les col·leccions del MACBA i de la Fundació 
”la Caixa”, l’exposició presenta dos escenaris amb poderoses formes 
visuals de pintura, escultura i fotografia, on s’encreuen imatges que 
documenten el món, amb abstraccions resultants d’exploracions personals 
sobre l’existència humana, i imatges que, tot i descriure la realitat, no 
ofereixen cap informació sobre aquesta o sobre la manera de veure-la. Es 
tracta de la quarta —i la primera a Palma— de la sèrie de grans exposicions 
organitzades a partir dels fons de les dues institucions amb l’objectiu 
d’oferir diverses lectures de les 5.500 obres que conformen la nova 
col·lecció. Mirades creuades. Abstracció i realisme presenta obres de 
Miquel Barceló, Eduardo Chillida, Modest Cuixart, Jean Dubuffet, Lucio 
Fontana, Robert Frank, Joan Hernández Pijuan, Anselm Kiefer, Manuel 
Millares, Joan Miró, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Sigmar Polke, Thomas 
Ruff, Antonio Saura, Hiroshi Sugimoto, Antoni Tàpies i Juan Uslé, entre 
d’altres. 
 

 
Mirades creuades. Abstracció i realisme. Dates: Del 3 d’octubre de 2012 al 5 de 
gener de 2013. Lloc: CaixaForum Palma (plaça de Weyler, 3). Organització i 
producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Nimfa Bisbe, directora de la 
Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. Amb la col·laboració de Bartomeu 
Marí, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).  
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Palma, 2 d’octubre de 2012. El director executiu territorial de ”la Caixa” a les 
Illes Balears, Joan Ramon Fuertes; el director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró; la directora de la Fundació MACBA, Ainhoa 
Grandes; el director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
Bartomeu Marí, i la directora de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la 
Caixa” i comissària de l’exposició, Nimfa Bisbe, inauguren aquesta tarda a 
CaixaForum Palma l’exposició Mirades creuades. Abstracció i realisme. 
 
Es tracta de la quarta exposició —i la primera a Palma— que neix de l’acord de 
col·laboració signat el juliol del 2010 entre Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i 
de la Fundació ”la Caixa”, i Leopoldo Rodés, president de la Fundació MACBA, 
i que es va ampliar posteriorment al Consorci MACBA. 
 
L’acord suposa la gestió conjunta d’ambdues col·leccions d’art contemporani. 
La nova col·lecció creada a partir dels fons de les dues entitats reuneix un total 
de 5.500 obres i és una de les més significatives d’Espanya i del sud d’Europa 
sobre el període comprès entre la segona meitat del segle XX i l’actualitat. 
L’objectiu últim d’aquesta unió és contribuir a augmentar la capacitat de 
generar coneixement i sensibilitat envers l’art més actual, i alhora reforçar la 
difusió de la nova col·lecció i les seves accions en l’escena de l’art 
contemporani internacional. 
 
Les exposicions de la Fundació ”la Caixa” i el MACBA proposen associacions 
entre obres de diferents èpoques i contextos culturals, en funció d’aspectes 
formals i temàtics que connecten amb les inquietuds artístiques actuals. Les 
tres primeres van coincidir en el temps entre finals de 2011 i principis de 2012: 
Volum!, inaugurada al Museu d’Art Contemporani de Barcelona; La persistència 

de la geometria, a CaixaForum Madrid, i El mirall invertit, al Museu 
Guggenheim de Bilbao. Ara, CaixaForum Palma ofereix una quarta mirada als 
fons de les dues entitats: Mirades creuades. Abstracció i realisme.  
 
 
Dos moviments. Dues dècades 

 
Mirades creuades proposa un doble itinerari a través dels conceptes de 
realisme i abstracció i en dos períodes diferents de la segona meitat del 
segle XX: el pas dels anys cinquanta als seixanta i les dècades dels vuitanta i 
noranta. En total, l’exposició presenta 112 obres de 37 artistes: 
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Miquel Barceló 

Brassaï 

Jean-Marc Bustamante 

Rafael Canogar 

Eduardo Chillida 

Martín Chirino 

Joan Colom 

Modest Cuixart 

Jean Dubuffet 

Luis Feito 

Ángel Ferrant 

Lucio Fontana 

Robert Frank 

Andreas Gursky 

Philip Guston 

Joan Hernández Pijuan 

Craigie Horsfield 

Anselm Kiefer 

Manolo Laguillo 

Henri Michaux 

Manuel Millares 

Joan Miró 

Xavier Miserachs 

Jorge Oteiza 

Pablo Palazuelo 

Perejaume 

Enric Planasdurà 

Sigmar Polke 

Xavier Ribas 

Thomas Ruff 

Antonio Saura 

José María Sicilia 

Thomas Struth 

Hiroshi Sugimoto 

Antoni Tàpies 

Juan Uslé 

Moisès Villèlia 

 
 
A la sala planta baixa, les pintures i fotografies dels anys vuitanta i noranta han 
estat concebudes com a imatges formalment molt precises, la capacitat 
descriptiva de les quals no necessàriament respon a criteris de veracitat. La 
fotografia es concep com a pur registre objectiu i impersonal de la realitat, 
adquireix un caràcter gairebé objectualitzat, mentre que la pintura busca crear 
efectes de realitat i abstracció reciclant els codis pictòrics de la seva llarga 
història. 
 
A la primera planta, l’exposició es remunta a les dècades dels anys cinquanta i 
seixanta amb una selecció d’obres d’artistes vinculats al corrent existencialista 
de la postguerra. Per a pintors i escultors, l’ús de l’abstracció ofereix la 
possibilitat de donar curs a la subjectivitat de l’artista i, alhora, construir una 
visió més realista del món sorgida d’un rerefons humà genuí. Per la seva 
banda, la fotografia, que és profundament realista, elabora un discurs 
socialment compromès com a conseqüència d’aquest afany de representar allò 
que és autènticament humà. 
 
 
Àmbits de l’exposició 

 
≡ Una nova realitat: art dels anys cinquanta als seixanta 

 

L’impuls de renovació que va avivar la societat de postguerra es va traduir, dins 
el camp de l’art, en un afany d’experimentació i en un esforç per restaurar el 
significat de l’acte creatiu. Per a una nova generació de pintors i escultors, l’ús 
d’un vocabulari abstracte es va convertir en una via d’alliberament estètic dels 
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cànons tradicionals i en una manera d’expressió de la subjectivitat individual. 
L’abstracció permetia deixar visibles les ferides d’un món devastat i, alhora, 
construir-ne un altre de diferent sorgit d’un rerefons humà més genuí. En 
aquest sentit, els artistes van explorar les entranyes de l’existència, deixant 
aflorar instints primitius, inconscients i irracionals, buscant entre el fràgil i l’humil 
els aspectes més autèntics de la realitat, i creant espais ambigus que 
anul·lessin qualsevol intent d’il·lusionisme. 
 
Els artistes europeus de l’informalisme que apareixen representats en aquesta 
exposició van adoptar aquesta abstracció que es debatia amb diferents nocions 
de realisme. Jean Dubuffet es va inspirar en un món primigeni, i en la 
simplicitat, de vegades grotesca i absurda, de dibuixos infantils i de dements, 
per obtenir les visions embullades que empasten les seves teles. Brassaï va 
documentar l’expressivitat més elemental de l’ésser humà en les seves 
fotografies dels grafits que trobava al carrer. El treball dels dos artistes entronca 
amb les superfícies matèriques d’Antoni Tàpies, que actuaven com a murs on 
podia inscriure les seves petjades i cal·ligrafies. La pintura del 1925 de Joan 
Miró inclosa en aquesta mostra es pot veure com a precedent d’aquestes teles 
esgarrapades que Tàpies executava per obtenir fragments de realitat.  
 
Allò informe, incongruent, esotèric, i tot el que l’ordre social no podia admetre, 
també va atreure altres artistes que van experimentar amb la textura, la 
consistència i l’expressivitat de la matèria, com testifiquen els turmentats 
esquinçaments de Manuel Millares, les taques cromàtiques de Luis Feito, les 
figuracions indeterminades de Modest Cuixart, les canyes mòbils de Moisès 
Villèlia, així com els nusos matèrics de Joan Hernández Pijuan o Rafael 
Canogar.  
 
Formalment també hi va haver en aquells anys una gran diversitat d’opcions, tal 
com demostren les espirals ancestrals de Martín Chirino i la pintura gestual i 
expressionista d’Antonio Saura, que aprofundia en la naturalesa humana amb 
una figuració en blanc i negre. Dins d’aquest mateix context, però en un àmbit 
més auster i controlat, s’enquadren els diagrames de Philip Guston, els quals 
adquireixen una presència corpòria inèdita sobre el blanc del paper, i els 
dibuixos ideogràfics d’Henri Michaux, que simulen figures del primitiu i el mític. 
 
Lucio Fontana va violar la integritat de la pintura amb els seus talls i 
perforacions, encara que paradoxalment, mitjançant aquest procediment, li 
tornava la seva consciència material. Aquestes ferides a la pintura van ser una 
manera de trencar l’il·lusionisme del pla pictòric per incorporar-hi l’espai i el 



 6 

temps real, així com per traçar amb el punxó una mena d’escriptura que 
s’enfrontava al buit.  
 
L’altra cara de la moneda d’aquest escenari la configura l’abstracció geomètrica 
de tres artistes que van seguir una trajectòria independent respecte als corrents 
estètics del moment: Jorge Oteiza, que aïlla el buit a les escultures; Pablo 
Palazuelo, que explora noves formes a les quals atorga un ritme sistemàtic, i 
Eduardo Chillida, que, després de les seves primeres escultures de ferro i de 
figuració esquemàtica, desplega volums que delimiten l’espai tant en el seu 
treball escultòric com en la seva obra gràfica. 
 
La captura d’imatges dels esdeveniments que estaven transformant la societat 
va ocupar un lloc important en la fotografia documental dels anys cinquanta. 
Les fotografies de Xavier Miserachs i Robert Frank, així com la pel·lícula de 
Joan Colom, incloses en l’exposició, són també resultat de la recerca del que 
és autènticament humà que va caracteritzar l’art d’aquells anys.  
 
En un capítol a part de la mostra, les fotografies de Manolo Laguillo s’aparten 
de l’estètica realista de postguerra i anuncien, a través d’una mirada 
descriptiva, frontal i directa de les arquitectures residuals d’una Barcelona 
enfosquida per la dictadura, la gestació d’una nova fotografia. En les imatges 
seleccionades, s’hi observa, però, una qualitat encara esteticista que 
inevitablement s’associa als murs atrotinats de Tàpies, tot i que el seu 
programa artístic apuntava ja cap a una visió crítica dels processos de 
transformació dels espais urbans. 
 
 
≡ Visions objectivades: pintura i fotografia dels anys vuitanta i noranta 

 
La noció d’objectivitat, vinculada a la tradició documental de la fotografia durant 
tants anys, deixa de respondre a criteris de veracitat i autenticitat en l’art 
contemporani. En els anys vuitanta i noranta apareix una fotografia —que entra 
a formar part de les pràctiques artístiques contemporànies 
institucionalitzades— alliberada del valor documental, de la narració i de la 
subjectivitat de l’artista. Aquesta nova fotografia descriu una imatge real, 
singular, precisa i autònoma, amb un motiu únic o una composició formalment 
rigorosa: un edifici (Thomas Ruff), una vista urbana (Thomas Struth, Craigie 
Horsfield, Xavier Ribas), un paisatge (Andreas Gursky, Jean-Marc 
Bustamante, Hiroshi Sugimoto).  
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Aquestes temàtiques, en general anodines, consoliden la seva concepció com 
a pur registre mecànic i impersonal de la realitat. La imatge, malgrat la seva 
capacitat descriptiva, s’ha concebut com una realitat formal, i en alguns casos 
adquireix una presència física potent i un caràcter gairebé objectualitzat, 
especialment en les seves presentacions de gran format. 
 
La potència formal d’aquestes fotografies es confronta amb les imatges 
pictòriques d’una generació d’artistes que en els anys vuitanta van intentar 
validar la pràctica de la pintura abordant la seva tradició dins d’un univers visual 
que l’aguaita i en proclama constantment la fi. Després de l’abstracció 
existencialista dels anys cinquanta, la pintura va emprendre una via 
reivindicativa de la seva identitat que la va reduir a un estat de puresa formal i 
que va provocar l’escepticisme sobre el seu valor i la seva rellevància.  
 
La pintura, desacreditada, va deixar d’insistir en la seva definició i en la seva 
capacitat de representació, va actuar com a productora d’unes imatges que 
reciclaven estratègies de l’abstracció i dels estils figuratius, i va legitimar la 
seva pròpia història. Entre la diversitat de corrents sorgits llavors hi ha el 
neoexpressionisme, del qual van ser exponents Anselm Kiefer i Miquel 
Barceló. Les seves pintures tornen al pla pictòric l’il·lusionisme del paisatge 
amb una figuració que integra textures i materials. Però és en l’accent 
esteticista on rauen el seu gran impacte i la seva eficàcia per produir un efecte 
de realitat i, fins i tot, de subjectivitat.  
 
Per la seva banda, José María Sicilia imposa una imatge objectivada 
d’abstracció en les seves grans teles, mentre que Juan Uslé es debat en 
l’ambivalència entre la representació i l’abstracció d’un paisatge marí, i, encara 
que introdueix referències autobiogràfiques, la seva pintura ja no es construeix 
a partir del gest subjectiu. Malgrat l’aparença d’espontaneïtat i sensualitat de la 
pintura de Sigmar Polke, aquest artista és potser el més conscient que el signe 
pictòric és una estructura codificada. Per això la seva pintura s’hauria 
d’entendre com un joc irònic sobre la capacitat expressiva del gest individual de 
l’artista. 
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Mirades creuades. 
Abstracció i realisme 

Obres de les col·leccions de la  
Fundació ”la Caixa” i del MACBA 

 
 

Del 3 d’octubre de 2012 al 5 de gener de 2013 
  

 
CaixaForum Palma 
Plaça de Weyler, 3 
07001 Palma 
 
Horari de visita de l’exposició 
De dilluns a dissabte, de 10 a 21 h 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h  
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
 
Més informació: 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Lucía Puerta - 971 178 503 / lpuerta@fundaciolacaixa.es  
Josué Garcia - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.se 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Servei de Premsa del MACBA 
Mireia Collado - 93 481 33 56 / 670 520 586 / press@macba.cat  
 


