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Dossier de premsa 

 
CaixaForum Madrid descobreix l’apassionant relació entre els grans noms de la 
història de la pintura, els pioners de la fotografia i els fotògrafs contemporanis 
 

 

Seduïts per l’art 
Passat i present de la fotografia  

 

Quina relació hi ha entre la història de la pintura, les primeres dècades de 
la fotografia i l’obra d’alguns dels fotògrafs actuals més innovadors? La 
nova exposició de CaixaForum Madrid, Seduïts per l’art. Passat i present 

de la fotografia contraposa la fotografia contemporània amb obres 
mestres de la història de l’art i les primeres imatges de la història de la 
fotografia. Gràcies a les associacions que proposa la mostra, el visitant 
descobrirà com els pioners de la fotografia van assumir com a propis els 
temes tradicionals de la pintura i com, a la vegada, els fotògrafs 
contemporanis han revisitat i reinterpretat els continguts subjacents en 
les imatges dels seus predecessors. Organitzada conjuntament amb la 
National Gallery de Londres, aquesta mirada sobre la influència que ha 
exercit la pintura dels grans mestres en la fotografia es presenta a 
CaixaForum Madrid seguint els gèneres tradicionals —el  retrat, el nu, la 
natura morta i el paisatge—, amb un total de 130 obres. El visitant trobarà 
diàlegs sorprenents entre les obres de grans mestres com Turner, 
Gainsborough, Ingres, Vernet i Fantin-Latour, artistes contemporanis com 
Craigie Horsfield, Rineke Dijkstra, Thomas Struth, Richard Learoyd, Ori 
Gersht i Beate Gütschow, i els pioners de la fotografia del segle XIX, com 
Julia Margaret Cameron, Gustave Le Gray i Roger Fenton. 
 

 
Seduïts per l’art. Passat i present de la fotografia. Dates: del 19 de juny al 15 de 
setembre de 2013. Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). Organització i 
producció: The National Gallery (Londres) i Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: 
Hope Kingsley, conservadora d’Educació i Col·leccions del Wilson Centre for 
Photography, i Christopher Riopelle, conservador d’Obres Posteriors al 1800 de la 
National Gallery, Londres  
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Maisie Broadhead, Que no perdin dolçor, 
2010. Sarah Myerscough Fine Art, Londres 
© Maisie Broadhead 
 

Madrid, 18 de juny de 2013. La consellera de Treball, Turisme i Cultura de la 
Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño; la directora general adjunta de la 
Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán; els directors del Wilson Centre for 
Photography, Michael G. Wilson i and Jane Wilson; i la conservadora 
d'Educació i Col·leccions del Wilson Centre for Photography i comissària de 
l'exposició, Hope Kingsley; inauguren aquesta tarda l’exposició Seduïts per 
l’art. Passat i present de la fotografia. 
 
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
preferent a les manifestacions artístiques més contemporànies, com ara el 
cinema i la fotografia; també a les relacions entre l’art i la fotografia. Al llarg del 
segle XX pintors i escultors van fer servir la fotografia com a eina auxiliar, però 

també com a mitjà d’expressió artística. La 
fotografia ajudava a fixar les composicions i a 
dotar de realisme les escenes; però al mateix 
temps els artistes van comprendre les 
possibilitats expressives de la nova tècnica i 
van decidir d’experimentar-hi amb una clara 
voluntat estètica.  
 
Seduïts per l’art. Passat i present de la 
fotografia proposa un joc de correspondències 
entre els grans noms de la pintura, els pioners 
de la fotografia i els fotògrafs contemporanis. 
Es tracta de la primera exposició que 
organitzen conjuntament l’Obra Social 
”la Caixa” i la National Gallery de Londres. 
La mostra, que representa la primera incursió 
de la pinacoteca britànica en el món de la 

fotografia, es va poder veure la tardor passada a Londres, i entre els mesos de 
febrer i maig a CaixaForum Barcelona.  
 
S’emmarca en la línia d’actuació iniciada per l’Obra Social ”la Caixa” per 
establir aliances estratègiques amb grans institucions de l’àmbit cultural, 
com el Museu del Prado, el Museu del Louvre i el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona. En aquesta mateixa línia, recentment l’entitat també ha 
organitzat exposicions juntament amb altres museus, com el Museu Thyssen o 
el Victoria & Albert Museum. 
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Un diàleg a tres bandes 

 
Quina relació hi ha entre la història de la pintura, les primeres dècades de la 
fotografia i l’obra d’alguns dels fotògrafs actuals més innovadors? Seduïts per 
l’art. Passat i present de la fotografia presenta, d’una banda, la història de l’art 
com a motor d’innovació de la fotografia del segle XIX i, de l’altra, els orígens de 
la fotografia com a catalitzadors del treball de fotògrafs contemporanis. Es 
tracta d’un projecte triple que contraposa la fotografia contemporània amb 
obres mestres de la pintura i amb les primeres imatges de la història de la 
fotografia. 
 
Els pintors experimenten una atracció per la fotografia que troba una ràpida 
correspondència en l’admiració que els fotògrafs senten per l’obra dels grans 
mestres de la pintura, els quals els proporcionaran referències visuals, models 
de composició, temes i personatges. Quan els primers fotògrafs van 
començar a explorar nous territoris visuals, també van assumir com a 
propis temes tradicionalment exclusius de les arts plàstiques, com ara 
l’escultura clàssica, la natura morta holandesa del segle XVII i les recreacions 
renaixentistes d’escenes de l’antiguitat. 

 
Els fotògrafs contemporanis han revisitat la tradició artística i han 
transportat al llenguatge fotogràfic les icones de la cultura occidental des de 
diversos punts de vista —de l’emulació a la reinterpretació, passant per la 
paròdia i la crítica cultural— per desentranyar de manera suggeridora i 
provocadora els continguts subjacents en les imatges.  
 
Aquesta mirada sobre la influència que ha exercit la pintura dels grans mestres 
en la fotografia es presenta a CaixaForum Madrid a partir dels gèneres 
tradicionals, com el retrat, el nu, la natura morta i el paisatge, promovent 

Ignace-Henri-Théodore Fantin-Latour, L’exuberància rosada de juny, 1886. © The National Gallery, Londres (esquerra); 
Adolphe Braun, Ram de malves reials (Étude de Fleurs), c. 1857. Col·lecció privada, gentilesa de Hans P. Kraus Jr., 
Nova York (centre); Ori Gersht, Blow Up: Sense títol 5, 2007. Col·lecció de Robin and Peter Arkus, EUA © Gentilesa de 
l’artista i de Mummery + Schnelle, Londres (dreta) 
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diàlegs tant pel que fa a l’estil visual, com a l’experimentació tècnica o al 
mètode artístic. La contraposició d’imatges antigues i modernes —quadres, 
daguerreotips i instantànies— provoca un xoc visual que suscita un efecte 
fascinant en l’espectador. Les múltiples connexions amb l’actualitat recalquen 
la vigència dels gèneres històrics i són una porta d’entrada per al públic no 
especialitzat però interessat en el passat i el present de la cultura visual. 
 
Una mostra adaptada amb motiu del seu pas per l'Estat espanyol 

 
Seduïts per l’art. Passat i present de la fotografia reuneix 130 obres  
—fotografies i pintures bàsicament, però també escultures, dibuixos i 
videoinstal·lacions— procedents de més de quaranta museus i coleccionistes 
d’arreu del món, com ara el Museu del Louvre, el Museu Ingres, el Museo 
Nacional del Prado, el Museu d’Orsay, la Biblioteca Nacional, el MNAC, la 
National Gallery of Canada, la National Portrait Gallery de Londres, la Royal 
Academy of Arts, la Tate, el Victoria and Albert Museum i el Wilson Centre for 
Photography.  

 
Així, obres excepcionals dels grans mestres, com ara Turner, Gainsborough, 
Ingres, Vernet o Fantin-Latour, dialoguen amb artistes contemporanis de la 
talla de Craigie Horsfield, Rineke Dijkstra, Thomas Struth, Richard 
Learoyd, Ori Gersht i Beate Gütschow, que a la vegada exploren el deute 
que tenen amb els seus predecessors del segle XIX, com Julia Margaret 
Cameron, Gustave Le Gray i Roger Fenton. 
 
La mostra inclou tot un seguit de fotografies i vídeos especialment creats per a 
l’exposició, com ara les obres de Maisie Maud Broadhead i Jorma Puranen i 

James Anderson (?). El grup de Laocoont, 1855-65. Wilson Centre for Photography 
(esquerra); Richard Learoyd, Home amb tatuatge de pop II, 2011. © Richard 
Learoyd, gentilesa de McKee Gallery, Nova York (dreta) 
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d’altres que no s’havien mostrat mai abans al públic, com ara la peça de José 
Manuel Ballester.  
 
A més, per a la seva itineració a CaixaForum Madrid, la mostra original s’ha 
pogut completar amb tot un seguit d’obres, entre les quals hi ha un llenç de 
Turner procedent de la Tate, dos dibuixos d’Ingres del Museu Ingres de 
Montauban, pintures procedents del MNAC de Luis Egidio Meléndez i del 
Mestre de Castelsardo o un paisatge obra de Nicolas Poussin del Museu 
Nacional del Prado. 
 

Entre molts d’altres, es promouen interessants diàlegs com els de les imatges 
religioses de la fotògrafa del segle XIX Julia Margaret Cameron i de l’artista del 
segle XX Helen Chadwick amb l’espectacular quadre d’un camp de batalla 
d’Émile-Jean-Horace Vernet del 1821 i l’obra de Luc Delahaye del 2001. Altres 
associacions sorprenents són les dels retrats socials de Tina Barney i l’obra 
mordaç de Martin Parr, que s’exposen al costat d’El senyor i la senyora Carter 
de Thomas Gainsborough (c. 1750) o els nus del pioner de la fotografia Oscar 
Gustave Rejlander al costat d’artistes contemporanis com Richard Learoyd. 
Alhora, les fotografies de Craigie Horsfield i de l’artista victorià David Wilkie 
Wynfield mostraran la influència barroca d’Anthony van Dyck.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Lievens, Retrat d’Anna Maria van Schurman, 1649 © The National Gallery, 
Londres (esquerra); Maud Sulter, Cal·líope, 1989, de la sèrie «Zabat», 1989. © 
Gentilesa del Llegat de Maud Sulter / Victoria and Albert Museum, Londres 
(dreta) 
 



 7

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
La posada en escena 

La fotografia va aparèixer en un moment, a la dècada del 1830, en què l’art era més 

accessible que mai. Les grans exposicions i els museus públics van contribuir a 
difondre les imatges de la pintura i l’escultura. Els fotògrafs, que aspiraven a legitimar 
el seu art, van prendre com a referència obres conegudes. Hi podia competir 

seriosament la fotografia? Els contemporanis no ho veien gaire clar. Creien que la 
reproducció de la realitat per part de la fotografia era massa literal, allunyada de la 
síntesi expressiva i emotiva de la pintura. En la proximitat de les obres d’art, els 

fotògrafs van afinar la seva mirada i van desenvolupar unes formes d’expressió 
pròpies. Actualment, gràcies a les tecnologies de la comunicació, l’art és pertot arreu. 
Els fotògrafs ja no l’han d’imitar ni reproduir més o menys literalment. En prenen 

determinats aspectes —la composició d’un Rafael, la violència o els colors d’un 
Delacroix— i juguen amb l’imaginari de l’espectador i amb el paper de l’obra en 
la tradició cultural i visual, per crear nous significats i provocar noves emocions. 

 

El retrat 

No va caldre que la fotografia imités la pintura perquè els primers retrats fotogràfics 
provoquessin una impressió molt profunda en els espectadors. L’any 1843, la poetessa 
Elizabeth Barrett va manifestar la seva admiració després d’haver contemplat els 

primers daguerreotips. Trobava que transmetien perfectament la presència de la 
persona, millor que l’obra del més refinat dels gravadors. Els retrats serveixen com a 
record, i és per aquesta raó que el primer model pictòric dels retrats fotogràfics van ser 

les miniatures pintades, que han estat també una referència per a artistes 
contemporanis com Bettina von Zwehl. Més tard, per aconseguir profunditat 
psicològica, es va adaptar la tècnica del clarobscur. Els avenços de la química 

fotogràfica van permetre ampliar la gamma de tons i de matisos. L’objectiu era 
transmetre una imatge de la integritat humana que incorporés la consciència, com els 
grans retrats de Van Dyck i Velázquez. La fascinació per les formes artístiques fa que 

els personatges retratats adoptin les postures i les actituds pensatives pròpies de la 
pintura realista. La tradició de retrats de grup s’actualitza en l’obra dels artistes 
contemporanis Tina Barney, Thomas Struth i Martin Parr, els quals, mitjançant el 

referent pictòric, mostren les relacions de poder i de jerarquia que s’estableixen en el 
món familiar i professional. 
 

El cos 

Al llarg dels segles els artistes han idealitzat el cos humà. Les belles arts n’havien fet 
un gènere perfectament honorable: el nu. Els primers fotògrafs van topar amb la 
dificultat d’atorgar la mateixa aura artística a les seves instantànies de cossos 

despullats. Es van buscar algunes solucions. Per exemple: si el model amagava el 
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rostre, podia esdevenir una representació genèrica del cos humà. Al mateix temps, els 
artistes van trobar en la visió descarnada que la fotografia oferia del cos humà un 
antídot contra la idealització acadèmica, i molts pintors van començar a utilitzar 

fotografies com a referència de les seves obres. Alguns fotògrafs, com Eugène Durieu 
i Louis-Jean-Baptiste Igout es van especialitzar en les fotografies per a pintors i 
escultors. Una clientela més nombrosa se sentia atreta pel caràcter atrevit de les 

imatges, sovint obertament eròtiques. La fotografia contemporània ha trobat la manera 
de compensar el detallisme despietat de la nuesa realista, amb composicions que 
adapten l’ideal de bellesa sublim del Renaixement o les al·legories del Barroc. 

 

La natura morta 

La natura morta és un dels gèneres fotogràfics actualment més estesos. Pertot arreu 
se’n poden trobar: des de les sales d’exposicions fins als anuncis o els paquets de 

menjar congelat. En els orígens de la fotografia, el temps d’exposició es comptava per 
minuts. Per al fotògraf, poder disposar d’objectes inanimats en un entorn controlat 
representava un gran avantatge. Les primeres natures mortes fotogràfiques són 

exercicis tècnics, per exemple per copsar diferents valors lumínics sobre diferents 
objectes de vidre. Les fotografies eren en blanc i negre i no podien transmetre la 
lluminositat i el color vibrant de fruites i flors. Per això, es van adoptar virats en or i 

vernissos que intensificaven la profunditat de les ombres. D’aquesta manera es va 
desenvolupar, amb subtilesa i inventiva, tot un repertori d’efectes monocromàtics. Si el 
pintor de natures mortes del segle XVII era un mena de propietari espiritualitzat de la 

matèria, els fotògrafs actuals n’han subvertit el llenguatge, introdueixen en l’escena 
elements quotidians, copsen la destrucció i el marciment i fan explotar l’ordre i la 
bellesa. 

 

El paisatge 

Fins al segle XVII, el paisatge no va ocupar el primer pla de les escenes pintades. Els 
pintors dels segles XVII i XVIII interpretaven la natura, li atribuïen valors morals i 
l’embellien amb elements artificiosos i erudits. Al llarg del segle XIX, es va produir una 

reacció respecte a aquesta concepció. Les primeres fotografies de paisatge van ser 
molt celebrades perquè oferien una visió pura i lliure dels amaneraments de l’art. La 
fotografia es presentava com un mirall de la natura. En les primeres marines 

fotogràfiques, els efectes meteorològics hi estaven reproduïts amb tot detall, amb la 
voluntat de copsar la «poesia salvatge» del mar i del cel. Les aquarel·les de J. M. W. 
Turner van ser precursores d’aquesta manera d’entendre el paisatge, i l’obra d’alguns 

dels pioners de la fotografia hi remet directament. Els fotògrafs contemporanis han 
tornat enrere i han reintroduït en els seus paisatges l’imperatiu al·legòric i moral. En les 
seves fotografies el paisatge és record, emoció o reflexió espiritual. 

 

Els temes religiosos 
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La fotografia va oferir la possibilitat d’accedir, amb relativa facilitat, a reproduccions 
assequibles de les grans obres d’art de tots els temps. Alguns fotògrafs s’hi van 
especialitzar i, gairebé com un reflex, van començar a compondre escenes que 

imitaven temes i reprenien figures i personatges de la pintura, com ara nadons en les 
postures característiques dels angelots de la pintura barroca. En aquest camp, la 
fotografia difícilment podia competir amb les obres mestres de la pintura. Aquestes 

fotografies d’obres d’art, menystingudes en el seu temps, són l’antedecent de les 
fotografies construïdes que, al llarg del segle XX, recreen algunes de les grans obres 
de la pintura, actualitzant-les, reinterpretant-les, descomponent-les i llegint-ne els 

diversos elements, des d’una perspectiva crítica. La maternitat, per exemple, ha 
esdevingut un tema recurrent en l’obra de molts fotògrafs. Ara la Mare de Déu i l’Infant 
són de carn i ossos, i la fotografia, l’espai on es defineixen noves formes de relació 

familiar.  
 

La guerra 

Generalment associem la fotografia de guerra amb la proximitat i la immediatesa del 

fotoperiodisme contemporani. Però hi ha una altra tradició que arrenca de la pintura 
històrica, representada en aquesta sala per la Batalla de Jemappes, d’Émile-Jean-
Horace Vernet. El quadre representa una escena en diferents plans: l’estat major, els 

ferits, les tropes en formació i, a la llunyania, el fum de les descàrregues. La manera 
de representar les tropes és la mateixa que van fer servir els pioners de la fotografia, 
en la seva voluntat d’oferir un testimoni històric. La fotografia contemporània, per 

contra, pren els diferents elements que Vernet feia conviure en el seu quadre i els 
tracta separadament. Luc Delahaye retrata el rastre de fum després d’un bombardeig; 
Simon Norfolk, els soldats en uniforme de combat. Una altra dimensió de la fotografia 

de guerra són els retrats de militars, que tenen una gran tradició en la història de la 
pintura. Al principi, la fotografia buscava la solemnitat de la posada en escena. La 
fotografia actual, en canvi, mostra aspectes intangibles: les llums i ombres del duc de 

Wellington pintat per Goya, en la fotografia de Jorma Puranen; la transformació de 
l’aspecte d’un noi, en el pas de la vida civil a la vida militar, en l’obra de Rineke 
Dijkstra. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 
 
 

CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Dimecres 19 de juny, a les 19.30 h 
Seduïts per l’art 
A càrrec de Hope Kingsley, cocomissària de l’exposició 

 
 
 
 

 
Entreu a les exposicions (+7) 

Un espai dedicat a les famílies en què es proposen activitats a l’entorn de 
diferents idees extretes de la mostra. 

 De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. Activitat autònoma. 
 
CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 
ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 
Dimecres, a les 16.30 h 
Activitat adreçada a persones més grans de 60 anys. Places limitades. Preu per 
persona: 4 € (50 % de descompte per a clients ”la Caixa”) 

 
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 el que interessa més a cada grup. A continuació, es poden compartir 
impressions en una tertúlia distesa acompanyada d’un cafè.  
 
De l'estudi al plató 
TALLER DE RETRAT 
Aquesta activitat ens permet descobrir fins a quin punt la història de la pintura està 
present en el nostres imaginari i ens condiciona a l'hora de fer un retrat. Després 
d'observar algunes obres de l'exposició, passarem a l'espai del taller on serem 
fotògrafs i models alhora. Veurem com la fotografia ha seguit la tradició del retrat 
reproduint les mateixes postures, punts de vista i enquadraments que la seva il·lustre 
predecessora, la pintura, i els ha reinterpretat en clau actual. 
 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

 
Visites comentades per al públic general 

Dijous, a les 19 h 
Diumenges i festius, a les 12 h 
Preu per persona: 3 € (50 % de descompte per a clients ”la Caixa”) 
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Seduïts per l’art 
Passat i present de la fotografia  

Del 19 de juny al 15 de setembre de 2013 
 

 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Nits d'estiu, hasta las 21 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 clients ”la Caixa” 
El preu inclou l'accès a totes les 
exposicions.  
Menors de 16 anys: entrada gratuïta 
 
Venta 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” 
Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.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/ 


