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Dossier de premsa 

 
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 
 

Les Arts de Piranesi 
Arquitecte, gravador, antiquari, vedutista i dissenyador 
 
Giambattista Piranesi (Venècia, 1720 - Roma, 1778) va anticipar, amb els 
seus mètodes de treball, el paper dels arquitectes i dissenyadors de 
l’actualitat. Ara, una mostra a CaixaForum Barcelona 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, la seva obra és interpretada per artistes 
actuals i s'incorpora l'ús de les tecnologies més avançades –una de les 
aportaciones més singulars de la mostra- 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 reuneix més de 250 gravats 
originals, destaca la multidisciplinarietat, l’estil i l’extraordinària 
modernitat de l’artista venecià, per a la qual cosa se serveix d’una sèrie 
d’intervencions contemporànies inspirades en la seva obra: un vídeo en 
3D de les Carceri d’invenzione i vuit objectes originals ideats per Piranesi 
i recollits en els seus gravats, però mai fins avui fabricats. A tot això, cal 
sumar-hi les vistes de Roma i de Paestum, obra de Gabriele Basilico, que 
constitueixen un homenatge personal del fotògraf al gran mestre. 
 

 
Les Arts de Piranesi. Arquitecte, gravador, antiquari, vedutista i dissenyador. 
Dates: del 5 d'octubre de 2012 al 20 de gener de 2013. Lloc: CaixaForum Barcelona 
(av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 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 
(Milán), i Adam Lowe, director de Factum Arte.  
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Barcelona, 4 d’octubre de 2012. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa, i el secretari general de la Fondazione Giorgio Cini, Pasquale 
Gagliardi, inauguren aquesta tarda l’exposició Les Arts de Piranesi. Arquitecte, 

gravador, antiquari, vedutista i dissenyador. A la inauguració també assisteix 
Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació "la Caixa". 
 

En la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
preferent a les grans figures de l’arquitectura de tots els temps. En són 
exemples les mostres dedicades a Richard Rogers, a Mies van der Rohe i al 
mestre renaixentista Andrea Palladio. Precisament el tractat d’arquitectura 
d’aquest últim va ser una referència en la producció juvenil de Giambattista 
Piranesi, protagonista de la nova exposició que presenta CaixaForum 
Barcelona. La mostra, que ha estat concebuda per Michele De Lucchi, produïda 
per la Fondazione Giorgio Cini i Factum Arte i organitzada per l’Obra Social ”la 
Caixa”, a més d’aprofundir en la vessant arquitectònica de Piranesi, el 
descobreix al visitant en moltes de les altres disciplines en què va treballar i 
que va estudiar, i el mostra com un dels gravadors més importants del segle 
XVIII. 
  

El 1740 Piranesi (Venècia, 1720 - Roma, 1778) va 
arribar per primera vegada a Roma amb el seguici de 
l’ambaixador de Venècia als Estats Pontificis. El 
descobriment de l’antiguitat romana li va despertar 
una fascinació sense límits, acompanyada d’una 
sensació d’impotència davant la incapacitat d’imitar la 
grandesa dels antics. Piranesi va substituir aleshores 
els instruments d’arquitecte pel burí de gravador, que 
li permetia exposar les seves idees arquitectòniques i 
influir en el gust contemporani amb la mateixa 
llibertat que els pintors i els escultors. 
 
Així doncs, Les Arts de Piranesi. Arquitecte, gravador, 

antiquari, vedutista i dissenyador reuneix més de 250 
gravats originals, des de la primera sèrie de làmines 

executada el 1743, Prima Parte di Architetture, e Prospettive (Primera part 

d’arquitectures i perspectives), fins als seus últims treballs de la dècada del 
1770 dedicats a estudis d’objectes i mobiliari. Els gravats procedeixen de la 
Fondazione Giorgio Cini, situada a Venècia, i mostren la complexitat, la 
versatilitat i el caràcter multidisciplinari de l’obra de Piranesi des d’un triple punt 
de vista: artístic, teòric i professional. 
 
L’exposició va més enllà de l’exhibició dels seus icònics gravats i vol no tan sols 
refutar la impracticabilitat que s’ha atribuït repetidament als projectes de Piranesi, 

Mausoleu antic erigit per a les 
cendres d’un emperador romà. Prima 
Parte di Architetture, e Prospettive 
(1743). 
Fondazione Giorgio Cini, Venècia 
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sinó també demostrar l’extraordinària modernitat del seu pensament. Una sèrie 
d’intervencions contemporànies inspirades en la seva obra brinden als visitants 
una oportunitat única per reflexionar sobre els seus processos creatius i 
comprendre l’originalitat i la modernitat de l’«estil Piranesi».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de les làmines de Piranesi, Factum Arte ha elaborat prototips de vuit 
objectes que Piranesi va idear i va dissenyar, però que fins ara no s’havien 
fabricat mai: dos trípodes, una gerra, un canelobre, un altar, una cafetera i una 
magnífica llar de foc proveïda fins i tot de capfoguers i reixeta. A més, aquest 
estudi amb seu a Madrid, Londres i San Francisco s’ha encarregat de fer un 
vídeo en 3D de les Carceri d’invenzione. 
 
Finalment, l’exposició inclou també fotografies de Gabriele Basilico (Milà, 
1944), que ha recorregut amb la seva càmera els llocs que Piranesi va retratar 
a Vedute di Roma i Différentes vues de Pesto (Vistes de Roma i Diferents vistes 

de Paestum): l’homenatge personal al gran mestre d’un artista que ha centrat 
sempre el seu treball en l’arquitectura i la fotografia paisatgística. 
 

D’aquesta manera, gravats, objectes i fotografies permeten posar en relleu la 
multidisciplinarietat de l’artista venecià, la seva extraordinària modernitat i la 

Gerra amb tres caps de griu de marbre compost, 2010. Factum Arte 

 

Vista del turó del Capitoli de Roma amb escalinata que va a 
l’església d’Aracoeli. Vedute di Roma. Fondazione Giorgio 
Cini, Venècia 

 

Gabriele Basilico. Vista del turó del Capitoli i de l’església d’Aracoeli, 
2010. 

Fondazione Giorgio Cini, Venècia 
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gran influència que va exercir sobre l’art dels dos últims segles. La seva sèrie 
d’estampes més coneguda, Carceri d’invenzione (Presons imaginàries), va 
servir d’inspiració per a la poesia romàntica, la novel·la gòtica i l’arquitectura 
desenvolupada en segles posteriors. Pel que fa a Antichità romane (Antiguitats 

romanes), van fixar una imatge misteriosa de la ciutat sotmesa al pas del temps 
i va obrir el camí als paisatges metafísics de Giorgio De Chirico i Salvador Dalí.  
 
Piranesi va ser una figura crucial per a la formació del gust típic del segle XVIII i 
va anticipar, amb els seus mètodes de treball, el paper dels arquitectes i 
dissenyadors de l’actualitat. La magnitud colossal de les seves vistes i 
panorames, com també el contrast entre l’esperit visionari i l’execució realista 
de les làmines, fan dels gravats de Piranesi un espectacle inesgotable. 
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ  

 
Les Arts de Piranesi vol ser una mostra original, pionera i provocativa, com 
l’esperit de Piranesi. Hi té un paper fonamental el muntatge concebut pel 
director de l’estudi d’arquitectura aMDL de Milà, Michele De Lucchi, amb un 
recorregut flexible i interactiu: les estampes en aiguafort es disposen tant a les 
parets de l’espai expositiu com en grans faristols col·locats sobre taules de 
fusta noble. Els prototips piranesians s’han situat en peanyes i taules al centre 
de les sales, de manera que els visitants tenen l’oportunitat única d’entrar en 
contacte amb les visions sorgides de la ment de l’artista.  
 
Estructurada seguint el fil conductor de les nombroses professions que va 
exercir l’artista en el transcurs de la seva vida, l’exposició planteja  noves 
perspectives i reflexions sobre el treball de Piranesi. Així, la mostra se 
subdivideix en les disciplines en què va treballar i estudiar: Piranesi com a 
arquitecte, arqueòleg, dissenyador, enginyer, antiquari, decorador i vedutista.  
 
La producció juvenil i l’herència veneciana. Piranesi arqueòleg 

 
La mostra s’obre amb una sala dedicada a la seva producció juvenil i als seus 
anys de formació a Venècia. La fascinació per les ruïnes de l’antiga Roma li va 
despertar l’interès per estudiar-les en profunditat, de manera que pocs anys 
després d’arribar a Roma publica Antichità romane (1756), compendi de 
làmines a través de les quals Piranesi sistematitza l’estudi dels jaciments i les 
ruïnes. 
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Piranesi arquitecte, teòric, polemista. Piranesi estudiós de l’enginyeria 
antiga 

 

Com a arquitecte, Piranesi només va treballar en la transformació de l’església 
de Santa Maria del Priorato (Roma), però a partir dels mètodes i ensenyaments 
apresos de l’antiga Roma va advocar per la supremacia de l’art romà sobre el 
grec —defensat pels estudiosos de l’art de l’època. Així doncs, els seus estudis 
van tenir una repercussió important en l’arquitectura de l’època i van posar en 
relleu a tot Europa l’originalitat no sols de l’arquitectura romana, sinó també de 
les seves arrels etrusques. 
 
A la mateixa secció, els visitants podran admirar també la maqueta executada 
per Michele De Lucchi de l’església de Santa Maria del Priorato de Roma, i 
també 11 fotografies artístiques de l’església i la seva ornamentació fetes per 
Adam Lowe i Alicia Guirao per a Factum Arte. 
 
Igualment, s’hi inclou una projecció dels 23 dissenys que Piranesi va fer per a 
la remodelació de la basílica de Sant Joan del Laterà, que no va arribar a 
realitzar mai. Així mateix, els visitants descobriran els estudis fets per l’artista 
sobre els sistemes hidràulics romans, en què insistia que eren uns enginyers 
molt experts, com demostren els sistemes de clavegueram, els aqüeductes i els 
camins pavimentats. 
 
 
Carceri d’invenzione (Presons imaginàries) 

 
Els visitants «penetraran» en allò que Marguerite 
Yourcenar va descriure com «el cervell negre» de 
Piranesi —citant Victor Hugo—, gràcies a una 
instal·lació de vídeo en 3D sobre Carceri 

d’invenzione, en què es mostren arquitectures 
visionàries absolutament mancades d’edifica-
bilitat i que són a mig camí entre l’escenografia 
barroca i el capritx fantàstic. 
 
 
Piranesi antiquari, decorador i «dissenyador» 

 
Amb l’objectiu de refutar la impracticabilitat que 
s’ha atribuït repetidament als projectes de 
Piranesi i amb el convenciment que els estudis de l’artista per a objectes de 
decoració són tan precisos que es podrien considerar autèntics projectes de 
disseny, va sorgir la idea de recrear algunes de les seves peces amb l’ajuda de 

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

Fondazione Giorgio Cini, Venecia 
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refinades tecnologies aplicades als facsímils d’art. Gràcies a la tasca d’Adam 
Lowe i el seu taller madrileny Factum Arte, es va presentar una oportunitat 
irrepetible de reflexionar sobre els processos creatius de l’artista i comprendre 
l’originalitat i la modernitat de l’anomenat estil Piranesi. Així, vam descobrir que 
manipulava arbitràriament l’antic, fins i tot quan era un model directe.  
 
Un cas emblemàtic és el del trípode 
recuperat a Pompeia i estudiat per l’artista 
al museu de Portici: modificat quan el va 
traduir a gravat, va adquirir una elegància 
que s’acostava ja a l’estil imperi, com 
revela clarament la reproducció inclosa en 
la mostra.  
 
Els objectes creats per a l’exposició 
descobreixen alguns dels aspectes més 
interessants de la creativitat de l’artista. És 
il·lustratiu l’exemple de la cafetera, sorgida 
de les espirals d’una closca, en què 
conviuen en igualtat de condicions naturalesa i artifici. Entre els objectes 
piranesians recreats, els visitants podran admirar una gerra, un canelobre, la 
cafetera esmentada, dos trípodes, un altar i una llar de foc proveïda fins i tot de 
capfoguers i reixeta. Han hagut de passar 250 anys perquè les originals 
«reinvencions» de Piranesi s’hagin pogut demostrar.  
 

 

Gabriele Basilico darrere els passos del Piranesi vedutista 

 
Piranesi va bolcar els seus coneixements excepcionals de perspectiva, 
arqueologia, arquitectura i urbanisme a les Vedute di Roma, i va transformar el 
gènere de la vista gravada, que va passar de representació topogràfica a obra 
d’art, fins al punt de modificar profundament la percepció de la ciutat i de les 
seves ruïnes. En l’última etapa de la seva vida, entre 1777 i 1778, es va 
traslladar amb el seu fill Francesco a Paestum per estudiar-hi els temples 
dòrics arcaics la singularitat dels quals suscitava una gran curiositat. Som 
davant d’una mena de testament espiritual: Piranesi es va acomiadar (va morir 
l’any 1778) mostrant l’abundància d’efectes sublims que podien il·luminar les 
representacions de les construccions de la magna Grècia. El fotògraf i 
documentalista Gabriele Basilico, que ha centrat la seva trajectòria professional 
i artística en el tema de la ciutat, ha estat l’encarregat de recórrer amb una 
càmera els llocs de les vistes piranesianes i comprovar les seves 
correspondències, analogies i «desviacions». 

Cafetera de plata, 2010. Factum Arte 
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Aquesta selecció de 24 fotografies, d’entre les prop de 350 que va fer Basilico, 
ha privilegiat els cèlebres llocs del Grand Tour. El fotògraf ens convida a tornar-
los a veure contrastats amb la Roma d’avui. Tanquen la secció tres vistes de 
Paestum en què es recull magistralment la fascinació que van exercir aquells 
temples en Piranesi.  

Restes del temple del déu Canop a la Vil·la Adriana de Tívoli. 
Vedute di Roma. Fondazione Giorgio Cini, Venècia 

 

Gabriele Basilico. 
Restes del temple del déu Canop a la Vil·la Adriana de Tívoli, 

2010. Fondazione Giorgio Cini, Venècia 
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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 
 

 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 

Entrada gratuïta a les exposicions 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08036 Barcelona 
 
 

Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 

 


