
                                                                                                                        

NOTA DE PREMSA 

  

ELS PAISATGES DE MONET, VAN GOGH, LÉGER I COURBET UNEIXEN 

TRADICIÓ I MODERNITAT AL MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA 

 

La pintura de paisatge protagonitza la nova exposició temporal inaugurada aquest divendres, 

que abraça des del naturalisme fins a mitjan segle XX 

 

La mostra, que estarà oberta al públic fins al 20 d’abril, reflecteix la influència de les principals 

tendències de l’art internacional, especialment francès, en els pintors espanyols  

 

Màlaga, 4 d’octubre de 2013. El Museo Carmen Thyssen Málaga, en col·laboració amb l’Obra 

Social ”la Caixa”, ha inaugurat aquest divendres l’exposició temporal Courbet, Van Gogh, Monet, 

Léger. Del paisatge naturalista a les avantguardes a la Col·lecció Carmen Thyssen, un recorregut 

des de la tradició fins a la modernitat del paisatge a través de quaranta obres mestres. Les obres 

Marea baixa a Varengeville (1882) de Claude Monet, El pont (1923) de Fernand Léger o el Molí 

d’aigua a Gennep (1884) de Vincent van Gogh són algunes de les peces que s’exhibiran dins de la 

mostra fins al 20 d’abril. 

 

Han assistit a l’acte de presentació la baronessa Carmen Thyssen, que ocupa la presidència vitalícia 

del Patronat de la Fundación Palacio de Villalón; l’alcalde de Màlaga i vicepresident del Patronat, 

Francisco de la Torre; la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán; el 

director artístic del Museo Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana; la directora artística del Museo, 

Lourdes Moreno, i el gerent del Museo, Javier Ferrer. També hi han assistit el regidor de Cultura, 

Damián Caneda, i el director territorial de ”la Caixa” a Andalusia Oriental, Victorino Lluch. 

 

L’exposició Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisatge naturalista a les avantguardes a la 

Col·lecció Carmen Thyssen, dividida en diversos capítols, remarca la importància del paisatge en la 

renovació de l’art modern, gràcies a la recerca, per part dels artistes, d’una llibertat d’execució més 

gran i d’un contacte directe amb la naturalesa. Al mateix temps, es pot comprendre l’interessant 



                                                                                                                        

nexe que va sorgir entre els principals pintors espanyols i la influència dels moviments artístics 

internacionals. 

 

La selecció d’obres procedeix de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, la riquesa i la varietat 

de la qual permeten fer un recorregut que va des de mitjan segle XIX fins al 1950, relacionant els 

paisatgistes nacionals més importants amb les tendències principals de l’art internacional, 

especialment el francès, en recerca d’afinitats i influències.  

 

Entre les peces clau de Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisatge naturalista a les 

avantguardes a la Col·lecció Carmen Thyssen destaca Molí d’aigua a Gennep (1884) de Vincent 

van Gogh, Marea baixa a Varengeville (1882) de Claude Monet, Foguera al costat d’una ria 

(1886) de Paul Gauguin, El pont (1923) de Fernand Léger, Marsella, vista del port (1921) de Celso 

Lagar, Barca de pesca entre dues roques en una platja del Bàltic (c. 1830-1835) de David Caspar 

Friedrich i El Sena a Vernon (c. 1920) de Pierre Bonnard. 

 

El recorregut comença amb el capítol Naturalisme les obres del qual aborden el paisatgisme 

naturalista propi de la segona dècada del segle XIX, moment en què apareixen els primers exemples 

de paisatge modern. Hi destaca la presència de la figura de Vincent van Gogh, que durant la seva 

primera etapa de paisatges va mostrar un interès especial per la vida camperola. 

 

Per als artistes romàntics i postromàntics, el paisatge esdevé un vehicle d’expressió que els permet 

mostrar els seus ideals, cosa que els allunya del naturalisme. En les obres d’autors com Eliseu 

Friedrich o Caspar David Friedrich és prioritari el sentiment nostàlgic a través de la recreació de la 

naturalesa. Aquest capítol es denomina Del Romanticisme al simbolisme. 

 

Els artistes francesos i espanyols van estrènyer llaços amb l’arribada de l’impressionisme a París, 

que constituïa el paradigma de modernitat. La secció La mirada impressionista acull peces de 

Claude Monet, Alfred Sisley i Santiago Rusiñol. Posteriorment, a Espanya, i principalment a 

Catalunya, gràcies al sorgiment del noucentisme, comencen a adoptar el model del mestre Cézanne. 

Aquest moviment queda representat dins de l’exposició en la secció Nous classicismes, on 

s’inclouen peces d’artistes com Pierre Bonnard i Joaquim Sunyer, que s’apropen als valors clàssics 

on preval l’ordre i la serenitat. 



                                                                                                                        

 

L’exposició culmina amb Avantguardes, que mostra la recerca de la renovació del panorama 

artístic després de la postguerra. El paisatge urbà adquireix un interès rellevant per a molts artistes, 

com per exemple Celso Lagar. 

 

Aquest recorregut per la tradició i el modernisme en la pintura de paisatge es recull en el catàleg de 

la mostra, que inclou textos de caràcter científic d’experts en la matèria, entre els quals destaca 

l’especialista i catedràtica María Dolores Jiménez Blanco. La publicació, que es pots trobar a la 

Tienda-Librería del Museo en espanyol i anglès, també reuneix la reproducció de totes les obres i 

les biografies dels artistes que participen en la mostra. El preu del catàleg és de 25 euros. 

 

L’exposició Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisatge naturalista a les avantguardes a la 

Col·lecció Carmen Thyssen estarà exposada a malaguenys i visitants des del 4 d’octubre de 2013 

fins al 20 d’abril de 2014. El preu de l’entrada per visitar l’exposició temporal és de 4 euros i 2,50 

euros (tarifa reduïda). 

 

Els visitants podran contemplar l’exposició temporal fent el recorregut amb els guies del Museo, 

que analitzaran la línia expositiva de la mostra i dels autors que s’hi exposen. Les visites, que 

comencen aquest divendres 4 d’octubre, tindran lloc els dimarts, divendres i dissabtes a partir de les 

13.00 hores. De manera extraordinària, aquest divendres 4 d’octubre es programarà una visita 

guiada a l’exposició temporal a les 11.00 hores. 

 

Programació paral·lela dedicada a la pintura de paisatge 

L’exposició temporal Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisatge naturalista a les 

avantguardes a la Col·lecció Carmen Thyssen estarà acompanyada d’un ampli programa 

d’activitats que aprofundiran en la pintura de paisatge del segle XIX fins a mitjan segle XX i en els 

seus autors: Monet, Gauguin, Léger, Courbet, entre d’altres. 

 

El Museo Carmen Thyssen Málaga oferirà el curs monogràfic El paisatge i els orígens de la 

modernitat per abordar els aspectes fonamentals d’aquest gènere, que va ser vehicle de la renovació 

de l’expressió artística. La iniciativa, emmarcada dins del Programa Educatiu, s’adreça al públic en 

general, universitaris i persones vinculades a la investigació acadèmica. El cicle abordarà la 



                                                                                                                        

importància de la pintura de paisatge com a gran aposta artística del segle XIX. La mirada de 

l’artista és la que selecciona i recrea el paisatge. El construeix. D’una manera especial, els pintors 

van mostrar els seus sentiments a través del paisatge i hi van traslladar la seva ideologia.  

 

A més, la pinacoteca posarà en marxa un cicle de cinema a l’entorn de l’exposició, entre altres 

activitats artístiques, culturals i de promoció. 

 

 

 

 

NOTA: ALGUNES DE LES IMATGES SELECCIONADES PER A PREMSA ESTAN 

SUBJECTES A DRETS D’AUTOR I HAN D’ANAR ACOMPANYADES DEL COPYRIGHT 

CORRESPONENT. 


