
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dossier de premsa 
 

 

CaixaForum Barcelona 

Del 14 de juny al 15 de setembre de 2013 



 2

 

Dossier de premsa 

 

CaixaForum Barcelona presenta per primera vegada la influència que l’art 

japonès va exercir a l’Estat espanyol a partir de la segona meitat del segle XIX 

 

 

JAPONISME 
LA FASCINACIÓ PER L’ART JAPONÈS 

 

 

Nascut a partir de l’obertura dels ports del Japó durant la dècada del 
1860, el japonisme va esdevenir un dels ingredients més importants i 
essencials de la modernitat artística de l’Europa de la segona meitat del 
vuit-cents. El japonisme va aportar temes, motius, composicions, 
tècniques, formats i, en definitiva, una imaginació poètica i una visió de 
l’art que van fer canviar els gustos i van desvetllar tot un món de noves 
idees, formes i colors, d’on l’art occidental de la segona meitat del segle 
XIX i del començament del XX va beure i a partir del qual es va renovar. A 
més de ser la primera mostra que s’organitza a Espanya dedicada 
específicament al fenomen internacional del japonisme, l’exposició que 
presenta l’Obra Social ”la Caixa” constitueix la primera presentació de la 
fascinació europea per l’art i la cultura del Japó, que també va arrelar a la 
península, i de manera molt especial a Catalunya. Les més de tres-centes 
peces que s’hi exposen, moltes de les quals són inèdites i es mostren de 
manera excepcional per primera vegada, ens aproximen a una història 
apassionant de descobertes i d’intercanvis que té els orígens més remots 
en l’arribada dels primers missioners durant el període namban, ara fa 
més de quatre-cents anys. Les obres dels artistes seleccionats —Fortuny, 
Picasso, Manet, Rusiñol, Toulouse-Lautrec, Miró, Nonell— són el 
testimoni d’una fascinació compartida: la descoberta d’un art, d’una 
estètica, d’una cultura i d’una visió del món aparentment distants però 
que van captivar els artistes del 1900 i que van entrar en un ric diàleg amb 
la societat de tota una època.  
 

 
Japonisme. La fascinació per l’art japonès. Dates: del 14 de juny al 15 de setembre 

de 2013. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Ricard Bru i Turull 

 



 3

Joan Miró. Retrat d’Enric Cristòfol Ricart. 1917. 
The Museum of Modern Art, Nova York. © 2013. 
Digital image, The Museum of Modern Art, New 
York. Florene May Schoenborn. Bequest, 1996 
/Scala, Florence. / © Successió Miró 2013 

Barcelona, 13 de juny de 2013. L’ambaixador en Missió Especial per l’Any 

d’Espanya a Japó, Eduardo Aznar; el cònsol general del Japó a Barcelona, 

Takashi Fuchigami; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, i el comissari Ricard Bru, inauguren aquesta tarda l’exposició 

Japonisme. Las fascinació per l’art japonès a CaixaForum Barcelona. 

 

Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 

preferent a les manifestacions artístiques fonamentals en la conformació de la 

sensibilitat contemporània. En aquest sentit, incideix especialment en l’art dels 

segles XIX i XX. La mostra que ara inaugura a CaixaForum Barcelona 

aprofundeix per primera vegada en la influència de l’art japonès a l’Estat 

espanyol i especialment a Catalunya, a 

l’entorn del 1900. El japonisme va ser molt 

més que un lleuger fenomen passatger: 

va tenir una influència directa en la 

descoberta de nous camins estètics per a 

les arts de finals del segle XIX i primeres 

dècades del segle XX.  

 

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, on continua sent en 

bona mesura desconegut pel gran públic. 

La mostra que organitza i produeix l’Obra 

Social ”la Caixa” presenta aquest 

fenomen d’abast internacional i com va 

arrelar al nostre país. Comissariada per 

Ricard Bru, la mostra forma part de la 

celebració de l’Any Dual Espanya-Japó (2013-2014), organitzat pels ministeris 

d’Afers Estrangers de tots dos països.  

 

Formada per més de tres-centes peces, l’exposició ofereix una visió 

panoràmica amb totes les manifestacions artístiques que van formar part 

d’aquest fenomen: la pintura i el gravat, el dibuix i la il·lustració, la joieria i la 

decoració, la literatura i el cinema. Presenta moltes obres mai exposades que 

permetran descobrir la fascinació que el Japó va desvetllar entre artistes tan 

diversos com Marià Fortuny, Pablo Picasso, Alexandre de Riquer, Santiago 

Rusiñol, Darío de Regoyos, Adolfo Guiard, Oleguer Junyent o Joan Miró, així 

com també entre il·lustradors, joiers, cineastes, escenògrafs, ceramistes o 

poetes.  
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Japonisme arrenca al segle XVI, moment dels primers intercanvis comercials i 

culturals entre Espanya i el Japó, i arriba fins a la Guerra Civil. Així, passa 

revista als antecedents de la relació entre Occident i el Japó, en l’època de les 

missions religioses a Orient, i posa l’accent especialment en l’interès pel Japó 

que es va estendre durant la segona meitat del segle XIX i que va deixar la seva 

empremta en l’obra d’artistes de l’impressionisme, del postimpressionisme, del 

simbolisme i fins i tot de l’avantguarda. També reconstrueix per primera vegada 

el procés que es va viure al nostre país quan artistes com Marià Fortuny van 

sentir l’atracció d’aquell lloc i van començar a dibuixar i pintar fantasies 

japoneses.  

 

La mostra és el resultat d’un extens 

treball de recerca que ha permès treure a 

la llum el corpus d’obres japonistes que 

hi ha a Espanya, i especialment a 

Catalunya, molt abundant però encara 

poc conegut. S’ha aconseguit reunir una 

selecció única, amb peces procedents de 

museus i col·leccions privades, moltes 

de les quals s’exposen per primer cop.  

 

Destaquen pintures de Santiago Rusiñol i Darío de Regoyos, dibuixos 

d’Apel·les Mestres i Isidre Nonell, mobles de Gaspar Homar i Frederic Vidal, 

joies de Francisco Durrio i Lluís Masriera o estampats d’Alexandre de Riquer. 

També cal ressaltar les obres d’art japonès procedents de l’antiga col·lecció 

Mansana, que va arribar a tenir 3.200 peces. Fins avui no es coneixia l’abast de 

la principal col·lecció d’art japonès del país, ni tampoc no es reconeixia la 

influència de l’art japonès en les arts de l’esteticisme dels anys vuitanta. De la 

mateixa manera, tampoc no s’havia presentat mai la incidència de l’art japonès 

en l’entorn dels artistes del noucentisme i les avantguardes, i es desconeixia, 

per exemple, l’abast real de la participació japonesa a l’Exposició Universal del 

1888.  

 

Japonisme, element de renovació en un moment de crisi de l’art europeu 

 

L’exposició comença amb una breu aproximació als primers contactes entre 

ambdues cultures entre el 1549 i 1624. Des del primer moment, les mostres de 

fascinació van ser mútues i múltiples; mostres d’un interès lògic per descobrir 

l’alteritat i el desconegut. A poc a poc, però, les relacions es van anar 

enterbolint a mesura que la persecució dels cristians al Japó s’anava fent més 

intensa, i especialment després que s’alimentessin els temors que els 

José Villegas. Jocs orientals. c. 1880. Col·lecció 
Fundación Cajasol. © Colección Fundación Cajasol. 
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Ramon Casas i Miquel Utrillo. Sombras. 1897. Col·lecció 
Jordi Carulla Font. © Colección Jordi Carulla Font.  

 

espanyols utilitzarien l’evangelització com a via per acabar conquerint 

l’arxipèlag. Així, l’any 1624 es va prohibir l’arribada dels vaixells espanyols, i 

durant els segles XVII, XVIII i la primera meitat del XIX, Holanda va ser la 

responsable de mantenir un mínim de contacte amb l’arxipèlag.  

 

Els contactes entre ambdós països van quedar aturats ben bé fins a l’any 1868, 

coincidint amb la restauració imperial Meiji i la definitiva obertura del Japó al 

món. Va ser a la dècada dels setanta que els artistes europeus van començar a 

descobrir l’art japonès com una font d’inspiració i de renovació estètica 

altament atractiva. 

 

Igual que l’orientalisme —aparegut en 

plena època colonialista francesa i 

anglesa— va tenir una influència 

evident en les arts del romanticisme, 

de Delacroix a Flaubert, el japonisme 

—sorgit d’una mateixa fascinació per 

l’alteritat i les cultures desconegudes, 

i de la necessitat de trobar nous 

models d’inspiració artística— va tenir 

un paper central en el desenvolupa-

ment de les arts de l’últim terç del 

segle XIX.  

 

El Japó va tenir una presència exòtica en l’art, la literatura i les arts decoratives, 

que van adoptar formes i imatges que remetien a un món de bellesa i calma, 

delicadesa i filigrana. Més enllà d’aquesta atracció per l’exotisme, el japonisme 

va esdevenir un element de renovació en un moment de crisi de l’art europeu. 

Molts pintors van aprofundir en el coneixement de l’art japonès, es va crear un 

intens comerç d’obres, es van formar grans col·leccions i alguns artistes fins i 

tot van viatjar al Japó per beure de les fonts originals d’aquell art que els 

seduïa. 

 

Així, el japonisme va deixar una important empremta tant en l’Art Nouveau i el 

modernisme com en altres moviments i corrents artístics del 1900, com 

l’impressionisme, el simbolisme o l’Aesthetic Movement. A l’exposició això 

queda reflectit amb obres d’alguns dels principals artistes del moment, com 

Manet o Toulouse-Lautrec, així com també dels artistes i les indústries 

artístiques més vinculats amb el japonisme desenvolupat a Espanya, com 

Stevens, De Nittis, Christofle o l’entorn de Le Chat Noir. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 
La descoberta del Japó 

Segles abans que s’iniciés el fenomen del japonisme, l’any 1543, una nau a la 

deriva va conduir els primers europeus, uns comerciants portuguesos, fins al 

Japó. Sis anys més tard, el jesuïta Francesc Xavier va arribar a l’arxipèlag per 

cristianitzar un territori que, des de Marco Polo, havia esdevingut un lloc mític i 

desconegut.  

 

Durant l’anomenat període namban (1543-1639), des de la península Ibèrica es 

van entaular fructífers contactes religiosos, comercials i també diplomàtics amb 

el Japó, que van tenir el seu reflex en el camp de l’art i la cultura. La traducció 

d’obres europees, literàries i religioses, el pas per Espanya i per Itàlia de dues 

ambaixades japoneses, o bé el desenvolupament d’un art híbrid conegut com a 

art namban (és a dir, dels «bàrbars del sud») van ser algunes de les moltes 

expressions fruit de l’intercanvi cultural entre el Japó i Occident. Aquestes 

primeres relacions es van mantenir fins a la dècada del 1630, quan el país 

asiàtic va iniciar una política d’aïllament que es va mantenir fins a mitjan segle 

XIX.  

 

Japonisme, un fenomen internacional 

L’obertura del Japó durant el període Meiji (1868-1912) 

va aportar noves fonts d’inspiració per a uns artistes 

europeus a la recerca de mons per explorar i models per 

emmirallar-s’hi. D’aquesta manera, el japonisme va 

aparèixer a partir de la dècada del 1860 com un procés 

de reconeixement, adopció i reinterpretació de l’art 

japonès. L’epicentre del japonisme va ser París, per bé 

que a mesura que aquest art es va anar difonent, es va 

estendre per tot Europa i va adoptar expressions molt 

diverses. L’estudi dels gravats japonesos va permetre 

introduir una nova aplicació del color, amb superfícies 

de color pla, contorns marcats i nous enquadraments, 

perspectives i punts de vista. D’altra banda, les arts del 

Japó van difondre temes i motius renovadors, dominats 

per composicions asimètriques, així com per una nova 

manera de representar la natura, més esvelta, lliure i 

harmònica. Van ser precisament el valor polièdric i la diversitat de propostes de 

l’art japonès els aspectes que van permetre que seduís un nombre tan gran 

James Tissot. Retrat del 
príncep Tokugawa Akitake, 
1868. Col·lecció del 
Tokugawa. Museum, Mito. © 
Collection of The Tokugawa 
Museum, Mito. The Tokugawa 
Museum Image Archives / 
DNPartcom. 
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d’artistes, de tendències i de moviments molt diferents, fins a arribar 

pràcticament a totes les arts.  

 

L’arribada del japonisme a Espanya  

Marià Fortuny va ser un dels primers pintors a descobrir l’art japonès, alhora 

que se’l pot considerar el desvetllador d’aquest art entre els artistes d’Espanya 

pel fet que va incorporar solucions estètiques noves a partir de l’estudi de la 

seva pròpia col·lecció japonesa. Amb tot, a banda de Fortuny, durant les 

dècades del 1870 i el 1880, la majoria d’artistes espanyols establerts a París, o 

de pas per aquella ciutat, van apostar per un primer acostament superficial al 

japonisme. Seguint la tendència que marcava la capital francesa, es van limitar 

a representar escenes japoneses o bé ambients burgesos, on el bon gust de 

l’època recomanava la incorporació dels objectes nipons, curiosos i poc vistos, 

que tot just començaven a arribar d’Orient: porcellanes, quimonos, teles o 

paravents. En el camp de la pintura, no va ser fins a la dècada del 1880, amb 

Darío de Regoyos, i especialment a la fi de segle, que els artistes van continuar 

el camí d’exploració iniciat per Fortuny, a partir de l’estudi de les col·leccions 

locals d’art japonès.  
 
Comerç i col·leccionisme 

L’art japonès va tenir una àmplia difusió a 

la península. Encara que el principal 

centre d’arribada i venda va ser París, des 

de la dècada del 1880 Barcelona va 

començar a disposar d’una xarxa de 

botigues d’art oriental que, amb diverses 

sucursals obertes en altres ciutats 

d’Espanya, va facilitar l’accés de l’art 

japonès a molts ciutadans, burgesos i 

artistes com ara Riquer, Rusiñol, Guiard, 

Sorolla i Anglada Camarasa. D’aquesta 

manera van néixer importants col·leccions, 

com les de Richard Lindau, Josep Mansana i els germans Masriera. Alhora, a 

més de l’art arribat del Japó, la difusió de reproduccions artístiques, 

il·lustracions, làmines i fotografies va permetre que els artistes de finals de 

segle tinguessin un accés fàcil i directe a les arts i l’estètica nipones. Així, 

l’àmplia presència japonesa va tenir un efecte clar i evident en l’obra de molts 

artistes tant de l’últim quart del vuit-cents com d’inicis del nou segle.  

Josep Maria Xiró. La mort del Sol, 1903. Pèl & 
Ploma. Biblioteca de Catalunya, Barcelona. © 

Biblioteca de Catalunya. 
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L’esteticisme 

Abans del desenvolupament del modernisme, la descoberta de l’art japonès va 

influir en la renovació estètica de les arts decoratives i industrials. Després 

d’anys de cerca de fonts d’inspiració que permetessin configurar una estètica 

moderna, tant la industrialització progressiva de les arts com l’estudi de l’art 

japonès van esdevenir dos dels pilars d’un estil i corrent artístic nou, similar i 

paral·lel a l’Aesthetic Movement anglès, batejat a Catalunya amb el nom 

d’esteticisme. Especialment durant la dècada del 1880, l’esteticisme va generar 

un estil decoratiu, a vegades esquemàtic i simplificat, i de vegades de gust 

artificiós, que de manera freqüent va utilitzar els models japonesos per introduir 

una nova concepció de l’espai, sense marges ni simetries. Així, l’esteticisme 

recreava paradisos on la fantasia i la sensibilitat naturalista afloraven com a tret 

distintiu i com a precedent del futur modernisme. A través d’una natura esvelta, 

l’art japonès va contribuir a donar un sentit nou i poètic a la representació del 

món natural.  

 

L’Exposició Universal del 1888 

L’exposició de Barcelona del 1888 va ser el primer certamen internacional 

celebrat a Espanya i, alhora, la primera ocasió en què el Japó es va presentar 

de manera oficial a la Península, amb l’aportació de mostres representatives de 

les seves millors indústries i d’alguns dels seus millors artistes. A més 

d’apropar l’art del Japó als visitants, el certamen va facilitar el contacte entre 

catalans i japonesos, com ara entre l’empresari Josep Mansana i el comerciant 

Hayashi Tadamasa, o bé entre el crític d’art Antonio García Llansó i el jove 

pintor Kume Keiichirō. Alhora, l’exposició va afavorir l’establiment dels primers 

nexes comercials directes entre empresaris catalans i japonesos.  

 

De la participació japonesa a l’exposició, n’han sobreviscut molts records 

concretats en descripcions i imatges, així com en peces significatives, com el 

moble regalat per la casa imperial nipona a la reina regent Maria Cristina, 

objectes artístics comprats al pavelló per particulars com Josep Mansana o els 

àlbums d’estampes adquirits per l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Japonisme i modernisme, una simbiosi 

Durant l’època del modernisme, a cavall dels segles XIX i XX, l’art japonès es va 

convertir en un element intrínsec de la modernitat artística. La seva difusió i la 

seva acceptació generalitzada van permetre que esdevingués model per a 

molts artistes, que el van estudiar i en van extreure propostes estètiques 

diverses, tant en les representacions de la natura com en l’aplicació de nous 

recursos formals propis de les estampes japoneses. 
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La difusió del japonisme es va fer evident no tan sols en el camp de les arts 

gràfiques, les decoratives i la pintura, sinó també en el món dels espectacles, 

tant de màgia, circ, teatre o òpera com de cinema i, fins i tot, en la vida més 

privada, amb la introducció de l’imaginari japonès en el món de la publicitat, la 

decoració d’interiors i la quotidianitat. D’aquesta manera, el maridatge entre el 

japonisme i el modernisme va convertir l’art japonès en un ingredient essencial 

de la modernitat artística de la fi de segle.  
 
La pervivència del japonisme 
Superat el modernisme, la descoberta de noves facetes de l’art japonès va 

continuar seduint artistes de les tendències més diverses. Es produïen 

aproximacions orientalistes que veien en l’art japonès l’expressió d’un exotisme 

llunyà i d’origen incert. En paral·lel, i a 

banda de mantenir-se viu el japonisme 

desenvolupat durant el modernisme, a 

partir de la dècada del 1920, un Japó nou, 

desconegut fins aleshores, va despertar 

l’interès tant de poetes com de pintors, 

ceramistes, dissenyadors i lacadors. Daten 

d’aquest moment la introducció de la laca 

japonesa urushi i la difusió del teatre nō i 

kabuki, així com de la literatura, la poesia i 

l’assaig d’autors japonesos, des d’El llibre 

del te d’Okakura Kakuzō fins als haikus. La 

delicadesa, el gust per la senzillesa, 

l’austeritat poètica i la imperfecció de formes i textures, elements idiosincràtics 

de la cultura japonesa, van esdevenir font d’inspiració per a una nova generació 

d’artistes que van descobrir en les arts tradicionals del Japó un lirisme de 

qualitats úniques, de les quals van continuar aprenent.  
 

Salvador Dalí. Paravent, c. 1918-1923. Col·lecció 
particular. © Salvador Dalí, Fundació Gala-
Salvador Dalí, VEGAP, Barcelona, 2013 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 
 

CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Dijous 13 de juny, a les 19 h 

 

Japonisme. La fascinació per l’art japonès 

A càrrec de Ricard Bru i Turull, comissari de l’exposició 

 

 

DNIT 

L’últim divendres de cada mes, fins a les 23 h 

Preu: 4 €. 50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”. Places limitades 

 
Divendres 28 de juny 
 
• Joventut japonesa. Kamikaze Girls 

Cinema | 19.00 h | Auditori 

Tetsuya Nakashima, Japó (2004), 102 min, VOSE 

 

Momoko i Ichigo descobriran el valor de la veritable amistat tot i tenir personalitats i 

estils molt diferents i pertànyer a mons diferenciats. Basada en el best-seller de Novala 

Takemoto, creador del gènere «lolita», Kamikaze Girls és una oda magistral a l’amistat, 

a més d’una divertida, kitsch i esbojarrada comèdia que va triomfar en tots els festivals 

on es va presentar. 

 

• Toru Morimoto i Tina Bagué. The Japan Photo Project 

Divendres amb artistes | 20.30 h | Vestíbul 

 

Els dos fotògrafs, Toru Morimoto (Hyogo, Japó) i Tina Bagué (Barcelona), van 

dedicar els 365 dies del 2010 a fotografiar el Japó viatjant en una caravana. Un 

projecte singular que aconsegueix captar la identitat del país, explorant la societat 

japonesa a través de dos punts de vista: l’oriental i l’occidental. 

 

Divendres 26 de juliol 
 

• Joventut japonesa. Densha Otoko / The Train Man 

Cinema | 20.00 h | Auditori 

Shôsuke Murakami, Japó (2005), 105 min, VOSE 

 

Adaptació d’un cas verídic en què un otaku va salvar una oficinista d’un home de 

mitjana edat ebri a la línia de tren de Yamanote. A causa del gran impacte que va 

tenir la història entre la societat japonesa, a més de la pel·lícula i diversos mangues 

que s’hi han basat, es va emetre una sèrie de televisió que va disparar les audiències. 
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NITS D’ ESTIU: LA NIT DEL JAPÓ 

Dimecres 24 de juliol 

 

Viatge al Japó més insòlit 

20.00 h | Vestíbul 

Preu per persona: 4 €. Places limitades. 50 % de descompte per als clients de ”la Caixa” 

 

Roger Ortuño (creador del blog Comerjapones) ens explicarà, de forma distesa i a 

través d’imatges, la seva particular experiència al Japó. Un viatge que li va permetre 

apropar-se als costums gastronòmics dels lluitadors de sumo i dels monjos d’un 

santuari xintoista. 

Mieko Miyazaki, koto i veu 

Guo Gan, erhu 

22.00 h | Concert | Auditori 

Preu per persona: 6 €. Places limitades. 50 % de descompte per a clients de ”la Caixa” 

 

Mieko Miyazaki és una de les intèrprets més destacades actualment de koto, una 

cítara de sonoritats màgiques i evocadores que està considerada com l’instrument 

nacional del Japó. Guo Gan és un músic virtuós que domina amb mestria l’art 

interpretatiu de l’antiquíssim violí xinès anomenat erhu. 

 
 

CINEMA 

Del 5 de juliol al 30 d’agost de 2013 

Preu per projecció: 4 €. 50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”. Places limitades 

 

Costumisme japonès:  
 

Divendres 5 de juliol | 19.00 h 

Las hermanas de Gion 

Kenji Mizoguchi, Japó (1936), 

96 min. VOSE 

 

Divendres 12 de juliol | 19.00 h 

Cuentos de Tokio 

Yasujiro Ozu, Japó (1953), 

139 min. VOSE 

Divendres 19 de juliol | 19.00 h 

El sabor del té 

Katsuhito Ishii, Japó (2004), 

142 min. VOSE 

 

Divendres 2 d’agost | 19.00 h 

Caminando 

Hirokazu Kore-eda, Japó (2008), 

115 min. VOSE 

 
Joies del cinema japonès 
 

Divendres 9 d’agost | 19.00 h 

El infierno del odio 

Akira Kurosawa, Japó (1963), 

143 min. VOSE 

Divendres 16 d’agost | 19.00 h 

Feliz Navidad, Mr. Lawrence 

Nagisa Oshima, Japó (1983), 

123 min. VOSE 
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Divendres 23 d’agost | 19.00 h 

Dolls 

Takeshi Kitano, Japó (2002), 

114 min. VOSE 

 

Divendres 30 d’agost | 19.00 h 

Hara-kiri: muerte de un samurái 

Takashi Miike, Japó (2011), 

125 min. VOSE 

 
 
 

ACTIVITATS FAMILIARS 
 
Cinema 
Del 13 de juliol al 31 d’agost (dissabtes, a les 17.30 h; diumenges, a les 12.00 h) 

Preu: 4 €. 50 % de descompte clients ”la Caixa”. Places limitades 

 

El meu veí Totoro 

Hayao Miyazaki (1988), 85 min 

Idioma: català 

Dissabtes 13 de juliol i 10 d’agost 

 

Nicky, la aprendiz de bruja 

Hayao Miyazaki (1989), 103 min 

Idioma: castellà 

Dissabtes 20 de juliol i 17 d’agost 

 

La gran aventura de la abeja Hutch 

Tetsuro Amino (2012), 101 min 

Idioma: castellà 

Dissabtes 27 de juliol i 24 d’agost 

 

L’illa dels records i el mirall màgic 

Shinsuke Sato-Production I.G. 

(2009), 99 min. Idioma: català 

Dissabtes 3 i 31 d’agost 

 

Visites en família + 7 
Cal inscriure-s’hi prèviament a través del tel. 93 476 86 30 

Preu per persona: 2 € 

 
Espai educatiu + 5 
De dilluns a divendres, de les 10 a les 20 h 

Dissabtes, diumenges i festius, de les 10 a les 21 h 

Dimecres de juliol i agost, obert fins a les 23 h 

A l’exposició, hi trobareu un espai dedicat a les famílies on us proposem activitats al 

voltant de diverses idees extretes de la mostra. 

 

 

CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 

Activitats per a persones grans 
Dimarts, a les 16.30 h 

 

El «Cafè tertúlia amb les arts» ofereix l’oportunitat de gaudir de les exposicions d’una 

manera diferent. Es tracta d’una activitat de dues hores en una visita tranquil·la que 

permet aprofundir en allò que interessa més a cada grup. A continuació, es poden 

compartir impressions en una tertúlia distesa acompanyada d’un cafè.  
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Activitat adreçada a persones més grans de 60 anys. Places limitades. Inscripció 

prèvia al tel. 934 768 630. Preu per persona: 4 € (50 % de descompte per a clients 

”la Caixa”) 

 

 

 

ESPLAIS I CASALS D’ESTIU 
 
Visita taller a l’exposició 

Visites adaptades als diversos nivells escolars 

Cal inscriure-s’hi prèviament a través del tel. 93 476 86 30 

De dilluns a divendres, horari a convenir 

Preu per grup: 18 € 

 
Cinema 

23, 24 i 25 de juliol | 11.00 h 

El meu veí Totoro 

Hayao Miyazaki (1988), 85 min 

Idioma: català 

 

 

VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

 
• Visites comentades per al públic general 

Reserva de places per a les visites comentades al tel. 934 768 630 

Places limitades. Preu per persona: 3 € (50 % de descompte per a clients 

”la Caixa”) 

 

• Visites concertades per a grups  

Inscripció prèvia al tel. 934 768 630. Màxim 25 persones per grup  

Preu per grup: 60 € 

 

• Visites comentades per a grups de persones amb dificultats visuals 
Grups d’un mínim de 10 persones 

Cal inscriure-s’hi prèviament a través del tel. 93 476 86 30 

 
• Visites en llengua de signes (LS) i visites adaptades a la comunicació oral 

Grups d’un mínim de 10 persones 

Cal inscriure-s’hi prèviament a través del fax 93 476 86 35 o del correu electrònic 

seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es 

 

• Visita dinamitzada per a grups escolars 

www.eduCaixa.com 
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JAPONISME 
LA FASCINACIÓ PER L’ART JAPONÈS 

 
Del 14 de juny al 15 de setembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

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

Dissabtes, diumenges i festius,  

de 10 a 21 h 

DNIT: últim divendres de cada mes, 

de 10 a 23 h 

Nits d’Estiu: dimecres de juliol i 

agost, obert fins a les 23 h 

 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

www.lacaixa.es/obrasocial 

Preu: 4 € 

Entrada gratuïta per a clients de 

”la Caixa” 

El preu inclou l’accés a totes les 

exposicions 

Menors de 16 anys, entrada gratuïta 

 

Venda d’entrades: 
www.CaixaForum.com/agenda 

Entrades també disponibles a 

CaixaForum en horari d’atenció al 

públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


