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Nota de premsa 
 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Madrid una mostra 
d'obres de la seva col·lecció, la majoria inèdites al nostre país, que 
reflexionen sobre la complexa realitat actual  
 
 

Zones de risc. Col·lecció d'Art 
Contemporani Fundació "la Caixa" 
 
 
Quina és la visió de l'art davant els conflictes que afecten la nostra 
existència en un món cada cop més incert i impredictible? Com afecta als 
artistes i a les seves obres l'inquietant escenari actual, dominat per la 
violència, la desigualtat, l'exclusió social i la sensació de vulnerabilitat i 
aïllament de l'individu? L'exposició Zones de risc. Col·lecció d'Art 
Contemporani Fundació "la Caixa", proposa una presa de consciència 
entorn la complexa realitat social en la que vivim, a partir de d'obres 
pertanyents al fons d'art contemporani de l'Obra Social "la Caixa". 
L'exposició presenta els treballs de 14 artistes de diferents generacions i 
procedències enllaçant un discurs viu sobre la nostra societat. La majoria 
de les obres són posteriors a l'any 2001, any clau en la configuració del nou 
ordre polític, social i econòmic i moltes d'elles s'exposen per primer cop a 
Madrid. Entre les obres seleccionades a la mostra organitzada per la 
Fundació ”la Caixa” hi haurà treballs de Carlos Amorales, Mona Hatoum, 
Miguel Ángel Ríos, Txomin Badiola, Eija-Liisa Ahtila, Adrian Paci, Jana 
Sterbak, Alicia Framis o Stephen Dean. Zones de risc. Col·lecció d'Art 
Contemporani Fundació "la Caixa" es podrà veure a CaixaForum Madrid fins 
al 3 de maig de 2009.  
 
 
La mostra Zones de risc. Col·lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa", 
comissariada per la directora de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació 
“la Caixa”, Nimfa Bisbe, es podrà veure a CaixaForum Madrid (Passeig del 
Prado, 36) de l'11 de febrer al 3 de maig de 2009. 
 



Madrid, 10 de febrer de 2009.- El director de CaixaForum Madrid, Ricardo 
Rodríguez-Vita, i la directora de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació “la 
Caixa”, Nimfa Bisbe, han presentat avui a CaixaForum Madrid l’exposició Zones 
de risc. Col·lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa", una reflexió a partir 
d'una trentena d'obres d'artistes dels fons d'art contemporani de l'entitat sobre la 
realitat en què vivim i els conflictes que ens envolten.  
 
La Col·lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa" està formada per més de 
750 obres i en els seus fons figuren treballs dels artistes més importants dels 
últims trenta anys, de procedències i generacions diverses, i que constitueixen en 
el seu conjunt un reflex del nostre món. Des de les primeres incorporacions 
d'obres del minimalisme, l'art povera, la pintura expressionista i l'escultura dels 
anys 80, la Col·lecció ha reunit una magnífica representació d'artistes fonamentals 
dels últims anys i ha apostat per creadors en l'inici de les seves carreres. Aquesta 
tasca ha exigit un rigorós seguiment de l'evolució estètica contemporània, 
necessari perquè la Col·lecció mantingui un esperit obert i innovador. 
 
L'exposició Zones de risc s'emmarca en la voluntat de l'Obra Social "la Caixa" de 
mostrar el seu fons d'art contemporani en successives exhibicions amb diferents 
seleccions de les obres que composen la Col·lecció, agrupades entorn diferents 
temàtiques, tècniques o discursos artístics.  
 
De forma paral·lela, i amb la voluntat de donar a conèixer de forma internacional 
la prestigiosa Col·lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa", en els darrers 
anys s'han organitzat exposicions arreu del món, entre d'altres a Beijing, Varsòvia, 
Bucarest o, més recentment, a Lisboa. 
 
 
La visió artística d'una societat globalitzada 
 
En els darrers anys, l’art no ha deixat d’expressar la seva visió dels conflictes que 
afecten la nostra existència en un món cada cop més incert. Els artistes 
manifesten en les seves obres unes actituds provocatives i de resistència davant 
l’inquietant escenari actual, en què la violència, la desigualtat, l'exclusió social, 
l'aïllament de l'individu i la sensació de vulnerabilitat forma part de l’estat de 
normalitat de la nostra societat. A més, amb la globalització imperant en el segle 
XXI, aquesta societat se sent més exposada al risc que mai. 
 
En aquest context, els artistes, conscients de la seva funció pública, senten la 
necessitat d’ampliar les seves competències i indagar els conflictes del nostre 
món, que actualment viu convuls per la inestabilitat econòmica, envaït per 
retòriques de guerra, condicionat per les desigualtat que genera la globalització 



econòmica, amenaçat pel deteriorament mediambiental i desconcertat per la 
descomposició de les estructures socials.  
 
L'exposició Zones de risc vol incidir en la funció de l’art com a generador de 
pensament crític entorn la nostra cultura, en un moment en què està més que mai 
sota l’amenaça de ser neutralitzat i instrumentalitzat com un producte de consum 
més de la societat de l’espectacle. Hi ha artistes que representen conflictes del 
nostre món creient que l’art pot expressar una consciència social, mentre que 
d’altres despleguen un radicalisme crític amb humor i ironia.  
 
N’hi ha que pretenen crear sensacions que commoguin, i d’altres volen provocar 
reaccions crítiques. Són posicionaments diferents que, en definitiva, conviden a 
reflexionar sobre qüestions de la nostra societat que ens preocupen i que afecten 
les nostres vides. Les obres resultants no emeten manifestos ni denuncies, sinó 
que formulen una visió simbòlica i, sovint ambigua i irònica, del nostre entorn i de 
les transformacions socials, econòmiques i culturals. 
 
Zones de risc s’articula enllaçant un discurs viu sobre la nostra societat, a partir de 
les obres de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” de 14 artistes 
de diferents generacions i països, que exploren i formulen la seva visió de la 
societat demostrant una gran capacitat per processar de manera estètica la 
complexa realitat en què vivim.  
 
Les obres tenen suports variats que van des de la pintura, el vídeo i la fotografia, 
a la instal·lació amb materials poc habituals en l'art, però tenen en comú que la 
majoria són posteriors a l'any 2001 i moltes d'elles s'exposaran per primer cop a 
Madrid. 
 
Els artistes seleccionats són Eija-Liisa Ahtila, Txomin Badiola, Alicia Framis, Mona 
Hatoum, Craigie Horsfield, Adrian Paci, Jana Sterbak, Carlos Amorales, 
Francesco Clemente, Stephen Dean, José Antonio Hernández-Díez, Miguel Ángel 
Ros, Ignasi Aballí i Shirin Neshat. 



 
EIJA-LIISA AHTILA (Hämeenlinna, Finlàndia, 1959) 
Consolation Service (Servei de consolació), 1999  
Videoprojecció de doble canal: pel·lícula de 35 mm transferida a DVD, imatge en 
color, so Dolby Surround, 23 min 40 s, Dimensions variables  
  
En els seus treballs de vídeo, aquesta artista finlandesa combina el realisme 
documental i la fantasia cinematogràfica. El seus temes són universals: les 
relacions humanes, l’amor, la rancúnia, la gelosia, la vulnerabilitat o la 
reconciliació, drames humans contemporanis escenificats en situacions concretes. 
En Servei de consolació relata el procés de divorci d’una jove parella en dos 
nivells paral·lels: la narració literal i el reflex d'un complex món psicològic. 
 
 
TXOMIN BADIOLA (Bilbao, 1957) 
SOS. E3. Servidumbre de la vida y el carácter de las sombras, 2001 
Videoinstal·lació, b/n, 4 min 54 s en bucle continu, 250 × 675 × 400 cm 
 
La reflexió de Badiola s’articula a l’entorn de la idea que l’expressió plàstica i la 
forma poden encarnar la complexitat del pensament en tot allò que té d’imprecís, 
de no definitiu, d’equívoc. El seu interès no és tant comunicar alguna cosa, sinó 
més aviat comunicar amb algú. Aquesta videoinstal·lació consisteix en una 
projecció en una sala blanca a la qual només es pot accedir visualment a través 
d’una finestreta perforada en un dels murs. El vídeo sembla una teatralització de 
la relació amb els altres, amb una clara referència a la identitat basca.  
 
 
ADRIAN PACI (Albània, 1969) 
Centro di Permanenza Temporanea (Centre de Permanència Temporal), 2007 
Videoprojecció, Dimensions variables  
 
Una part important de la producció artística d'Adrian Paci està relacionada amb 
els problemes dels immigrants, la seva condició de permanent temporalitat, la 
seva desubicació i la seva identitat indicible. En l'obra exposada, l’escenari és 
l’aeroport de San José, a Califòrnia, on un grup de persones es mou cap a les 
escales d’embarcament d’un avió formant una fila, mentre els avions s’enlairen i 
aterren en el paisatge de fons. El títol del vídeo és el terme italià utilitzat per 
referir-se als camps habilitats temporalment per als immigrants il·legals que 
arriben a les costes d’Itàlia, una denominació que té implícita una paradoxa de 
significat entre l’existència temporal i la permanent.   
 
 



ALICIA FRAMIS (Barcelona, 1967) 
Welcome to Guantanamo Museum (Benvinguts al Museu de Guantánamo), 
2008 
Taula amb maquetes, 8 dibuixos, logotip i àudio. Dimensions variables  
 
Convertir Guantánamo, la presó nord-americana a l’illa de Cuba, en un museu és 
la proposta que Alicia Framis exposa per reflexionar sobre la desmesurada 
tendència actual de commemorar i preservar la memòria de presons, com la 
d’Alcatraz, en són alguns exemples. Framis planteja poèticament el dubte entre 
guardar la memòria de les misèries de la nostra societat, com és la d’aquest forat 
negre dels nostres dies, o deixar-les en l’oblit. En aquesta instal·lació han 
col·laborat l’escriptor Enrique Vila Matas, que ha compost l’ordre musical dels 274 
nombres dels presoners de Guantánamo, el cantant alemany Blixa Bargeld, que 
els recita amb veu profunda i ritme penitencial i el dissenyador Àlex Guifreu, que 
ha ideat la tipografia del Museu. 
 
 
JANA STERBAK (República Txeca, 1955) 
Defence - Psi a Slecna / Defensa - Dona amb gossos, 1995 
Vídeo, vestit, sabates i alumini. Dimensions variables 
 
Aquesta obra és el resultat d’una performance en la qual l’artista representa una 
al·legoria sobre la autoprotecció del poder i la seva incapacitat de relacionar-se 
amb la resta del món. El vídeo mostra una dona que se situa al centre d’una 
estructura metàl·lica a manera de tanca. Un grup de gossos amb els seus amos 
formen un cercle protector al seu entorn, separant-la del públic. La dona comença 
a cantar un ària de l’òpera Paris i Helena, de Glück, i els gossos responen amb 
els seus lladrucs. La performance acaba amb l’habitual aplaudiment del públic, en 
una situació absurda que revela l’autoaïllament d’aquesta diva en aquesta mena 
de presó i teatre. 
 
 
MONA HATOUM (Beirut, 1952) 
Mobile Home (Llar mòbil), 2005-2007 
Diversos objectes i motor 
 
Mona Hatoum és una artista que ha sofert en pròpia carn l’experiència de la 
diàspora. Nascuda en una família palestina establerta a Beirut, es va haver de 
quedar a Londres quan, durant una visita a aquesta ciutat el 1975, va esclatar al 
Líban la guerra civil. Allà va decidir estudiar art, i des d’aleshores ha produït una 
obra d’indubtable sentit polític. Mobile Home es una instal·lació que evoca pèrdua, 
èxode i migració. Una sèrie d’objectes estan lligats a uns cables que els 



desplacen constantment en un espai delimitat per dues tanques metàl·liques. Són 
estris que podrien ser tant d’una família de refugiats de Zimbabwe com d’Albània.  
 
 
CRAIGIE HORSFIELD (Gran Bretanya, 1949) 
Calle Preciados, Madrid, enero 2007, 2007 
Fotografia estampada sobre lona de plàstic. 408 × 408 cm 
 
Calle Preciados pertany al projecte que Craigie Horsfield va dur a terme sobre la 
capital d’Espanya i els seus habitants, retratant persones anònimes en grans 
formats i utilitzant un clarobscur que evoca la pintura barroca espanyola. En 
aquestes imatges, l’artista britànic expressa el seu interès per la relació entre 
l’individual i el col·lectiu, per com aquesta relació determina una comunitat i com la 
individualitat està inevitablement definida per aquesta relació. «La multitud és un 
dels grans temes del món modern. Però davant la idea de massa com a supressió 
de la individualitat, la fotografia recupera allò que cada ésser, per bé que per a 
nosaltres no tingui nom, té d’individual», ha explicat l’artista. 
 
  
MIGUEL ÁNGEL RÍOS (Argentina, 1953) 
A morir, 2003 
Videoprojecció de triple canal, 4 min 54 s 
 
A partir de la filmació del popular joc mexicà dels trompos i mitjançant la 
sensualitat del moviment de les baldufes, Miguel Ángel Ríos parla de lluita, poder i 
violència, nocions associades a la idea de supervivència, i ens proposa una 
metàfora de l’individu contemporani en un món en què la guerra és encara un 
mitjà de relació amb l’altre. Aquest vídeo es va filmar a Tepoztlán, Mèxic, arran de 
les competicions que se celebren en aquest lloc. 
 
 
CARLOS AMORALES (Mèxic, 1970) 
Meravella inútil, 2006  
Videoprojecció de 2 canals, 8 min 
 
Meravella inútil és una projecció doble, que combina imatges gràfiques dels mons 
animal i humà amb formes abstractes per donar la sensació d’una amenaça 
ambigua en un món que està a punt d’experimentar un canvi radical. Carlos 
Amorales és un dels creadors més singulars de la nova generació d’artistes 
mexicans. Treballa amb nombroses disciplines, com l’escultura, la performance, la 
fotografia, el vídeo i el dibuix, entre d’altres.  
 



STEPHEN DEAN (França, 1968) 
Volta (Bandeira), 2002-2003  
Videoinstal·lació amb so i tela artesana, 8 min 52 s 
 
Stephen Dean és un artista fascinat pel color com a part de la vida i dels rituals 
que es donen en la nostra societat i en la nostra cultura. A Volta (Bandeira) recull 
la catarsi del públic que assisteix a un partit de futbol. La gent canta, crida, balla 
amb un moviment coreogràfic al ritme de trompetes i tambors i sota els colors 
d’immenses banderes. El vídeo presenta un espectacle exuberant que adquireix 
una dimensió de performance col·lectiva. Per visionar Volta, l’artista ha construït 
un espai recobert amb una gran bandera de colors que acull l’espectador recreant 
les sensacions de les multituds a l’estadi de Maracaná, lloc on va ser filmat el 
vídeo. 
 
 
FRANCESCO CLEMENTE (Itàlia, 1952) 
Guerra, 1988   
Tècnica mixta sobre tela  
 
Francesco Clemente recull la tradició clàssica de la pintura mitjançant una 
formulació vàlida per a l’actualitat. Guerra és un tríptic amb grans plans de color 
sobre els quals apareixen elements simplificats d’una sèrie de figuracions. 
L’artista no intenta representar una guerra concreta ni explicar cap batalla i més 
aviat remet a la idea universal de la guerra, els exèrcits, les desfilades, el 
totalitarisme i la destrucció. 
 
 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ-DÍEZ (Veneçuela, 1964) 
La Hermandad, 1994  
Videoinstal·lació: monopatins de pell de porc, 3 taules de fusta, barres d’alumini, 3 
monitors i 3 vídeos transferits a DVD, imatge en color, so, 60 min 
 
Uns monopatins fets amb pell de porc fregida pengen d’una barra d’alumini al 
costat de tres taules sobre les quals hi ha més monopatins i tres monitors de 
vídeo que mostren tres estadis de la vida del monopatí als carrers de Caracas. 
Com explica l’artista, podem interpretar les tres visions com el naixement, la vida i 
la mort. El conjunt evoca imatges de la vida urbana, juntament amb la sensació de 
degradació del cos que transmeten els monopatins; se suggereixen així múltiples 
significats sobre les contradiccions i les ansietats de la vida contemporània. 



 
IGNASI ABALLÍ  (Barcelona, 1958) 
Paper moneda, 2007  
Encenalls de paper moneda, vidre, ferro (8 unitats) 
 
Paper moneda està format per 8 quadres que a primera vista ens remeten a la 
pintura monocroma de la nostra història de l'art (des de Malevich a Ryman) i que 
enllacen un discurs sobre l'absència de valor. Cada quadre ha estat realitzat amb 
encenalls d'un mateix bitllet,  de 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ i 500€, i un vuitè 
quadre amb una barreja de tots ells. paper triturat que l'artista va obtenir del Banc 
de Espanya. Aballí construeix així una nova realitat reciclant el material més 
preuat i utilitzat per la societat. 
 
 
SHIRIN NESHAT (Irán, 1957) 
Turbulent, 1998 
Videoprojecció de doble canal, blanc i negre, so, 9' 30" 
Dimensions variables 
 
Premiada a la Biennal de Venècia de 1999, Turbulence és una videoinstal·lació 
formada per dos projeccions en blanc i negre a les parets oposades d'un espai 
obscur, en les que apareixen dos cantants, un home i una dona. De manera 
senzilla, Shirin Neshat retrata el món musulmà de la cançó, del que les intèrprets 
femenines estan excloses, al mateix temps que reflexiona sobre el paper que 
tenen els sexes a la societat iraní. 



 

Zones de risc. Col·lecció d'Art 
Contemporani Fundació "la Caixa" 
 
De l'11 de febrer al 3 de maig de 2009 
  
CaixaForum Madrid 
Passeig del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Entrada gratuïta 
 
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 
 
Imatge de portada: Alicia Framis, Welcome to Guantanamo Museum / Benvinguts al Museu de Guantánamo, 
2008. Instal·lació: 8 impressions blanc i negre, maquetes, àudio, taula i vinils. Col·lecció d'Art Contemporani 
Fundació "la Caixa". 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://premsa.lacaixa.es/obrasocial/
www.obrasocial.lacaixa.es
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