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Nota de premsa 
 
L’Obra Social ”la Caixa” mostra a CaixaForum Madrid el procés 
creatiu de l’artista mallorquí en la realització de la cúpula de la seu de 
les Nacions Unides a Ginebra  
 
 

El mar de Barceló 
A la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança de 
Civilitzacions de l’ONU a Ginebra 
 
 
Una obra singular i única en l’art contemporani. Una intervenció ambiciosa i 
complexa en un llenç colossal de mil metres quadrats amb el resultat d’una 
bellesa captivadora que atrapa els espectadors i els transporta a un mar que 
emergeix amb una força impressionant. El treball creatiu de Miquel Barceló 
(Felanitx, Mallorca, 1957) fet per l’encàrrec de la Fundació ONUART de 
remodelar la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança de Civilitzacions del 
Palau de les Nacions Unides a Ginebra, convertit ja en una referència 
artística, és l’objectiu de l’exposició El mar de Barceló. L’Obra Social ”la 
Caixa” mostra a CaixaForum Madrid, tres mesos després d’haver-se 
inaugurat la volta i per primera vegada, el procés de creació de Barceló a 
partir d’una maqueta de l’obra, fotografies, audiovisuals, obres 
preparatòries i el quadern de bitàcola del mateix artista. Amb tot aquest 
material, els espectadors es podran submergir en el mar creat per Barceló, 
així com conèixer les innovacions tècniques que van caldre per 
desenvolupar el treball i els estats d’ànim del pintor durant l’any i mig que 
va treballar en l’encàrrec de les Nacions Unides. L’exposició, organitzada 
per l’Obra Social ”la Caixa”, es podrà visitar a CaixaForum Madrid fins al 
pròxim 17 de març, i posteriorment viatjarà a CaixaForum Barcelona. 
 
 
La mostra El mar de Barceló a la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança de 
Civilitzacions de l’ONU a Ginebra, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, 
es podrà veure a CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36) del 4 de febrer al 
17 de març de 2009. 
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Madrid, 4 de febrer de 2009. CaixaForum Madrid presenta l’exposició El mar de 
Barceló a la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança de Civilitzacions de l’ONU a 
Ginebra. Aquesta mostra, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, mostra 
l’apassionant procés de treball de Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957) a la 
cúpula de la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança de Civilitzacions del Palau de 
les Nacions Unides de Ginebra. Duta a terme durant els anys 2007 i 2008, la 
intervenció constitueix un impressionant esclat de formes i colors d’una bellesa 
captivadora que remet tant als orígens del món com al fons del mar.  
 
La mostra es podrà veure a CaixaForum Madrid fins al pròxim 17 de març i 
posteriorment viatjarà a Barcelona, amb la clara intenció per part de l’Obra Social 
”la Caixa” de divulgar l’innovador procés creatiu de Barceló en la realització 
d’aquesta obra mestra. Des del primer moment, la Sala dels Drets Humans i de 
l’Aliança de Civilitzacions s’ha convertit en una referència artística i arquitectònica, 
així com en un reflex del valor del multilateralisme en fer visibles colors diferents 
des d’angles diferents.  
 
L’exposició inclou treballs preparatoris i una maqueta de la cúpula feta sobre fusta 
per l’artista, un esbós que va servir a l’equip de treball per dur a terme el projecte 
a Ginebra. També es mostra l’oli Marejadilla (2002), punt de partida de Miquel 
Barceló en la realització d’aquesta obra colossal, i en el qual per primera vegada 
va plantejar la idea del mar d’estalactites. En aquest quadre de gran format va 
pintar des de baix, com si la tela estigués enganxada al sostre, amb l’objectiu que 
la densa pasta de pigments formés les «estalactites», que causen l’efecte 
tridimensional que recorda el vaivé i les crestes de les onades.  
 
Un altre dels elements que componen la mostra és el Quadern de Ginebra (2008), 
un dietari de l’artista amb aquarel·les, textos i dibuixos en el qual es poden 
observar els diferents estats d’ànim del pintor durant el procés de creació de la 
cúpula: els èxits, les frustracions, els dubtes i les satisfaccions. Un audiovisual 
creat expressament per a l’exposició permet recórrer les pàgines d’aquest 
quadern.  
 
Una àmplia selecció de fotografies d’Agustí Torres, fotògraf i col·laborador de 
Miquel Barceló, fetes a Ginebra durant els mesos que va durar la creació de l’obra 
mostren el pintor en plena tasca i presenten punts de vista inèdits: els intents per 
consolidar el sostre monumental, les tècniques utilitzades per trencar la superfície 
i crear contrastos de llum i ombres, i els moviments de l’artista sobre la bastida, 
que s’han comparat amb la dansa d’un xaman. Així mateix, s’hi inclou una 
selecció de fotografies digitals pintades pel mateix artista, així com una 
reconstrucció de les diferents etapes de l’elaboració de l’obra que simulen les 
fases lunars. Finalment, es projecta un vídeo de quatre minuts de durada, també 
obra d’Agustí Torres, que resumeix el procés de creació d’El mar de Barceló.  
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Una obra singular i única en l’art contemporani 
 
L’obra de Miquel Barceló per a la volta de la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança 
de Civilitzacions del Palau de les Nacions de Ginebra es va començar a gestar a 
la primavera del 2007, i durant els dos mesos següents es va desmantellar 
l’interior original de la sala i la cúpula d’escaiola. S’hi va col·locar al seu lloc una 
estructura d’alumini reforçada per a la volta, que es va construir especialment per 
al projecte. Miquel Barceló hi va començar a treballar el 10 de setembre. La 
inauguració del mural per a la cúpula de la Sala XX del Palau de les Nacions a 
Ginebra, que des de llavors ha passat a anomenar-se Sala dels Drets Humans i 
de l’Aliança de Civilitzacions, va tenir lloc el dia 18 de novembre passat.  
 
Es tracta d’una obra singular i única en l’art contemporani, que canvia i es 
transforma segons la perspectiva des de la qual es contempla, i que posa de 
manifest la riquesa polièdrica de la realitat en sintonia amb el multilateralisme que 
caracteritza l’Organització de les Nacions Unides. Amb la col·laboració d’un equip 
multidisciplinari, Barceló va aplicar per primera vegada tècniques industrials a la 
seva pintura, i va desenvolupar així una nova forma d’interaccionar sobre grans 
superfícies arquitectòniques.  
 
Per dur a terme aquesta intervenció ambiciosa i complexa a la volta de 934 
metres quadrats, Barceló va concebre un projecte orgànic amb la intenció 
d’obtenir un efecte d’escuma marina que es transformés en funció de la llum i de 
l’espai, i que combinés alhora serenitat i moviment. Segons explica el mateix 
autor, l’obra «genera diverses percepcions que, per la seva dinàmica interna, 
transmeten un efecte positiu, constructiu i optimista».  
 
Des del començament, la idea de Barceló va ser utilitzar aquell gran espai per 
«projectar» una superfície marina, traslladant al fresc un motiu que s’observava 
en obres recents com Marejadilla. Per dur-lo a terme, Barceló va recobrir la cúpula 
amb 737 peces d’alumini subjectes en una estructura radial d’acer. Es van utilitzar 
6.000 quilos de resina epoxídica per fer els relleus i les estalactites, que es van 
col·locar als llocs que Barceló havia marcat prèviament amb una pistola de 
paintball, utilitzant colors diferents segons la longitud triada. Per assegurar les 
estalactites al suport es van fer servir 6.500 cargols.  
 
A la primera fase pictòrica, Miquel Barceló i el seu equip, format per setze 
persones, van utilitzar aproximadament 8.000 quilos de pintura d’una gran varietat 
de colors. A continuació, per fer l’aplicació final de tres colors, es van projectar 
9.000 quilos més de pasta de pintura que Barceló, subjecte a un arnès de 
seguretat, disparava amb una màquina d’impulsió de pintura. L’última fase 
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pictòrica, els retocs finals, la va fer l’artista sol, projectant pintura blanca i pintant 
algunes zones del mateix color amb escombres.  
 
L’obra de Miquel Barceló per a la volta de la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança 
de Civilitzacions del Palau de les Nacions de Ginebra és extremament coherent 
amb la trajectòria que ha seguit l’artista els últims vint-i-cinc anys, i que té com a 
precedent més llunyà la cúpula que va pintar l’any 1986 per al Mercat de les Flors. 
Així, s’ha mantingut fidel a la vocació d’experimentar amb nous materials i 
procediments artístics, com ja va mostrar en una altra de les seves obres 
monumentals recents: la capella de Sant Pere de la catedral de Palma.  
 
A la cúpula de les Nacions Unides, Barceló va tractar un dels seus temes 
fonamentals i recurrents: les perdurabilitat en contrast amb la permanència, o el 
que és el mateix a Ginebra, el mar en continu moviment en contraposició a la 
caverna. D’aquesta manera, la cúpula evoca un planeta multicolor traçat per les 
marees i l’escuma: unió i diàleg necessaris a l’esfera internacional per afrontar, 
amb creativitat i consens, els reptes i els desafiaments del segle XXI.  
 
 
La Fundació ”la Caixa” i Miquel Barceló, una relació duradora 
 
L’any 1982, la Fundació ”la Caixa” va organitzar a Barcelona i Madrid l’exposició 
26 pintors, 13 crítics: panorama de la jove pintura espanyola, en la qual Miquel 
Barceló va tenir un paper molt destacat. Aquell any va ser clau per a totes dues 
parts. L’artista va presentar poc després la seva obra a la Documenta de Kassel i 
va iniciar una trajectòria internacional que l’ha portat a convertir-se en un dels 
artistes més valorats i influents del panorama artístic en el pas del segle XX al XXI. 
Per a la Fundació ”la Caixa” també va ser un moment determinant, ja que va 
significar la posada en marxa de la Col·lecció d’Art Contemporani amb l’objectiu 
d’acostar al públic la creació contemporània i servir d’estímul als artistes.  
 
Avui, més de vint-i-cinc anys després, la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació 
”la Caixa” té més de 750 obres i en els seus fons figuren treballs dels artistes més 
importants dels últims trenta anys, de procedències i generacions diferents. La 
Col·lecció ha continuat apostant per creadors que són al començament de les 
seves carreres, la qual cosa ha exigit un seguiment rigorós de l’evolució estètica 
contemporània, necessari perquè la Col·lecció mantingui un esperit obert i 
innovador. Durant tot aquest temps, la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la 
Caixa” també ha seguit l’evolució de l’obra de l’artista mallorquí i ha anat 
incorporant obres clau seves de diferents èpoques, com ara L’Amour fou (1984), 
Une poignée de terre (1987), Taula dibuixada (1991) o Six figues chines (1997).  
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La Fundació ”la Caixa”, patró de la Fundació ONUART 
 
El mar de Barceló és una donació de l’Estat espanyol a l’ONU en el marc de la 
remodelació integral de la nova Sala XX dels Drets Humans i de l’Aliança de 
Civilitzacions al Palau de les Nacions. La Fundació ONUART, en la qual s’han unit 
les forces de la iniciativa privada, la societat civil i les administracions central i 
autonòmica, ha estat l’encarregada de dur a terme aquesta iniciativa.  
 
Al març del 2005, el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya va 
impulsar, amb el suport de socis privats i públics, la creació de la Fundació 
ONUART. Aquell mateix any, aquesta Fundació va rebre la petició de 
l’Organització de les Nacions Unides perquè Espanya dugués a terme una segona 
contribució artística (després de la que havia fet l’any 1936 Josep Maria Sert a la 
Sala del Consell de l’antiga Societat de Nacions) al Palau de les Nacions de 
Ginebra.  
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El mar de Barceló 
A la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança  
de Civilitzacions de l’ONU a Ginebra 
 
Del 4 de febrer al 17 de març de 2009 
  
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel. 902 22 30 40 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García  
91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es
Josué García 
93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es
 
Nota de premsa multimèdia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/
www.obrasocial.lacaixa.es
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