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Arriba a CaixaForum Barcelona l'exposició sobre la història de la factoria, que
ha estat visitada per més de tres milions de persones en el seu periple
internacional

«L’art posa a prova la tecnologia i la tecnologia inspira l’art.» John
Lasseter, director creatiu de Pixar Animation Studios, resumeix així
l’esperit de la companyia nord-americana que ha marcat un abans i un
després en el món del cinema amb les seves innovacions en l’animació
per ordinador. Aquest mitjà ofereix una gran llibertat i, a la vegada,
planteja grans reptes, ja que tot, fins el detall més ínfim, es crea a partir
de zero. Pixar. 25 anys d’animació vol cridar l’atenció sobre els reptes que
planteja l’animació per ordinador a partir d’algunes de les pel·lícules més
memorables de l’estudi. Partint de tres elements que són cabdals en el
procés de creació de les pel·lícules d’animació —els personatges, les
històries i els mons que es creen—, l’exposició mostra com és el procés
que va des de les idees inicials fins a la creació de mons plens de sons,
textures, música i llum. Pixar. 25 anys d’animació repassa els principals
assoliments tècnics i artístics de la companyia des dels seus primers
curtmetratges a la dècada dels vuitanta, i ofereix la possibilitat
d’aprofundir en el procés de producció dels seus 12 primers
llargmetratges a partir de les 402 peces exhibides, entre dibuixos,
colorscripts, maquetes, vídeos i instal·lacions.

Pixar. 25 anys d’animació. Organització i producció: Pixar Animation Studios, en
col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Elyse Klaidman, directora de
Pixar University i de l’Arxiu de Pixar Animation Studios i Maren Jones, directora del
programa d’exposicions de Pixar Animation Studios Dates: Del 5 de febrer al 3 de maig
de 2015. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
#expoPixar @CaixaForum
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Barcelona, 4 de febrer de 2015. La directora general adjunta de l’Obra Social
”la Caixa”, Elisa Durán, i la directora del programa d’exposicions de Pixar
Animation Studios, Maren Jones, han presentat avui a CaixaForum Barcelona
l’exposició Pixar. 25 anys d’animació.
Dins de la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” dedica una
atenció preferent a les manifestacions artístiques fonamentals en la formació de
la sensibilitat contemporània. En aquesta línia s’emmarquen les exposicions
dedicades al cinema, que, juntament amb la fotografia, constitueix una de les
formes artístiques més característiques del segle XX. Així, l’entitat ha dedicat
mostres retrospectives a grans noms del món del cinema, com per exemple
Charles Chaplin, Federico Fellini i Georges Méliès, i ha realitzat projectes com
L’efecte del cinema. Il·lusió, realitat i imatge en moviment.
A totes aquestes ara se suma Pixar. 25 anys d’animació, una profunda revisió
del treball d’aquesta companyia pionera en l’animació per ordinador.
L’exposició es va poder veure per primera vegada al Museum of Modern Art
(MoMA) de Nova York el 2005, i des de llavors ha viatjat per sales
d’exposicions de tot el món, entre altres països, al
Regne Unit, Japó, Austràlia, Mèxic, Xina, Itàlia,
Alemanya, Països Baixos i França.
Ara arriba a Espanya gràcies a la col·laboració
entre Pixar Animation Studios i l'Obra Social "la
Caixa", amb una selecció peces actualitzada.
Després del seu pas per CaixaForum Madrid, on
es va poder visitar a la primavera passada, la
mostra arriba ara a CaixaForum Saragossa.
Pixar. 25 anys d’animació presenta un recorregut
per alguns dels llargmetratges que ha produït
Bob Pauley, Woody i Buzz (Toy Story,
Pixar des de Toy Story (1995), el primer que es va
1995), reproducció en retolador i llapis
© Disney/Pixar
crear completament amb efectes d’animació
digitals. Des d’aleshores, Pixar Animation Studios ha produït 14 llargmetratges
d’animació de gran èxit tant de taquilla com de crítica, i ha guanyat 30 premis
Oscar i 7 Globus d’Or.
John Lasseter, director creatiu de l’estudi d’animació nord-americà, va afirmar
que per crear una bona pel·lícula d’animació calia treballar-la en tres aspectes:
els personatges, el món i la història. Per aquest motiu, l’exposició explora
aquests tres elements en cadascuna de les 12 pel·lícules incloses en el
recorregut. Així, els visitants es podran endinsar en les pel·lícules per descobrir
com es van idear, com van sorgir les trames, com es va donar vida als
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personatges, quina atmosfera hi van voler donar i com es va desenvolupar tot
fins a arribar a les pantalles d’arreu del món.
L’exposició inclou una gran quantitat d’esbossos i dibuixos, necessaris per
crear les escenes, que revelen la imaginació i el talent dels seus creadors i que
posen en relleu la importància del treball en equip i la col·laboració entre
artistes de diferents àmbits. En total, l’exposició inclou 402 peces entre dibuixos
de tècniques diverses, colorscripts, maquetes, vídeos i instal·lacions.
La mostra reserva un espai final als curtmetratges de la companyia, treballs
que han estat essencials per al desenvolupament de noves tecnologies en
l’animació i nous llenguatges artístics. Encara hi ha dos àmbits més que estan
dedicats a dues instal·lacions, Artscape i Zoòtrop. La primera, ideada
especialment per a la mostra, permet als visitants viure el procés artístic de
creació de les pel·lícules tal com ho van fer els mateixos artistes, mentre que la
segona, el zoòtrop de Toy Story, explica d’una manera espectacularment
didàctica els principis bàsics en què es basa l’animació.

Pixar: la relació entre art i tecnologia
Fa vint-i-cinc anys, només alguns
especialistes havien sentit a parlar de
l’animació per ordinador. Un quart de
segle després, Pixar és un símbol del
talent i la innovació en el cinema
d’animació,
àmbit
que
han
revolucionat per mitjà de l’ús de les
tecnologies més avançades.
Darrere de cada curtmetratge i cada
pel·lícula produïts per Pixar hi ha una
convivència entre els artistes que
John Lasseter, Llum Luxo (Lamparita, 1986), reproducció de
dibuix al pastel © Disney/Pixar
usen tècniques tradicionals —dibuix,
pintura, escultura, pastel— i els que treballen amb mitjans digitals. La majoria
d’artistes centren la seva tasca en la fase de desenvolupament del projecte,
quan s’ideen la trama i l’aspecte general de la pel·lícula.
Pixar: 25 anys d’animació també centra l’atenció en els reptes que
l’animació per ordinador. D’una banda, atorga a l’artista una
extraordinària: no hi ha més límits que els que cadascú s’imposa.
mateix temps, tot ha d’estar calculat: el més mínim detall requereix

planteja
llibertat
Però, al
un gran
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esforç i, fins a arribar a l’ordinador, calen moltes hores de feina prèvia.
Tanmateix, abans de construir aquest món digital, la fase de desenvolupament
és el moment de més llibertat, i Pixar anima els seus artistes a explorar totes
les possibilitats de la història i a deixar volar la imaginació. Al mateix temps, l’art
que ells creen inspira narradors i directors vers nous horitzons. En paraules de
Lasseter: «Els ordinadors no creen l’animació per ordinador, de la mateixa
manera que el llapis no crea l’animació a llapis. Qui crea l’animació per
ordinador és l’artista».
La mostra també aprofundeix en conceptes com la versemblança necessària
perquè el públic pugui interpretar les creacions que proposen els artistes. Amb
el percentatge adequat de realisme, un film resulta perfectament creïble, i
aquesta versemblança depèn de l’aplicació coherent de les regles d’aquest
món fílmic. El resultat és un món nou i a la vegada recognoscible, fictici però
intuïtivament real.
Per mitjà d’exemples d’una
dotzena de pel·lícules de Pixar,
l’exposició explica de manera
detallada el procés de producció.
Una transformació que va de les
idees i paraules inicials als
dibuixos, i després als models
digitals, per arribar, al final, a un
món ple de sons, textures,
música i llum. Per això,
s’analitzen passos essencials
Bob Pauley, Mate (Cars, 2006), reproducció de dibuix a llapis ©
Disney/Pixar
com el desenvolupament del
guió, el guió il·lustrat (storyboard) i el guió il·lustrat digital, el colorscript, el
disseny de personatges i de decorats, la realització de maquetes i els estudis
de model, la gravació dels diàlegs, la renderització, el so i la creació de la
banda sonora.
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Àmbits de l’exposició
L’exposició analitza els tres aspectes clau —personatges, móns i històries— en
el desenvolupament de les pel·lícules següents:
-

La trilogia Toy Story (1995, 1999 i 2010)
A Bug’s Life (Bichos, una aventura en miniatura, 1998)
Monsters, Inc. (Monstruos, S.A., 2001)
Buscant en Nemo (2003)
Els increïbles (2004)
Cars i Cars 2 (2006 i 2011)
Ratatouille (2007)
WALL·E (2008)
Up (2009)

El personatge
Un personatge d’una pel·lícula és un
vehicle: fa avançar la història i ofereix a
l’espectador un punt on aferrar-se. Un bon
personatge està carregat de desitjos,
anhels, idees i passions. En un gran
personatge, ens hi veiem reflectits, i és en
aquest precís moment que abandonem la
butaca i ens fiquem dins la pel·lícula. Els
artistes de Pixar creuen que un personatge
ha de tenir prou entitat per viure més enllà
del marc de la pel·lícula.
El món
Les pel·lícules de Pixar ofereixen als seus
artistes l’oportunitat de crear universos
Greg Dykstra, Russell (Up, 2009), resina d’uretà fosa ©
Disney/Pixar
imaginaris i donar-los vida a la pantalla. Si
volguessin mostrar-nos el món real, n’hi
hauria prou amb una càmera de cinema convencional, però els llocs on ens volen
dur no existeixen, i per això s’han de crear expressament i amb gran esforç.
Tot i que els móns de Pixar són imaginaris, no deixen de regir-se per
determinades regles que ofereixen un marc narratiu a les pel·lícules. Per
exemple, tot i que les joguines de Toy Story són vives, sempre procuren
semblar joguines de veritat davant dels éssers humans. No posseeixen poders
sobrenaturals i estan limitades per la seva mida real. Com nosaltres, tenen
responsabilitats diàries i han de cuidar les relacions que els uneixen.
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La història
El cinema d’animació no és únicament imatges en moviment, sinó també vides i
conflictes. Pixar dedica tres quartes parts de la creació d’una pel·lícula a la
història, començant per un concepte original, escrivint el guió i representant la
cinta visualment per mitjà de guions il·lustrats (storyboards) i storyreels;
aquests segons són muntatges complets preliminars en què s’utilitzen les
il·lustracions del guió il·lustrat o gràfic, acompanyades de diàlegs, música i
efectes sonors provisionals.
La construcció de la trama constitueix un llarg procés de col·laboració en el
qual es troben diferents versions de la història, es milloren, es poleixen, es
cuiden i es destil·len fins a obtenir-ne l’essència, que és el que al final apareix a
la pantalla.
Artscape
Artscape és una experiència audiovisual meravellosa creada especialment per
a aquesta exposició. Permet comprimir el temps que es triga a passar d’un
dibuix fet a mà a una pel·lícula acabada utilitzant el treball de disseny com a eix
central d’una experiència cinematogràfica en què l’espectador es pot
submergir. Artscape ens descobreix què veien els artistes de Pixar quan
creaven les obres presentades en aquesta mostra i ens permet fer-nos una
idea del que se sent en fer aquestes pel·lícules. El públic pot viure el procés
artístic que abans van experimentar els mateixos artistes.
L’art original que constitueix la base d’Artscape va ser obra de diversos artistes
de Pixar que van treballar amb mitjans tradicionals com el pastel, el carbonet i
l’aiguada per a totes les pel·lícules fins a Toy Story 3. Moltes d’aquestes
il·lustracions originals es poden veure en l’exposició. Artscape utilitza la
tecnologia digital per explorar l’art en un moviment tridimensional simulat i
convida els visitants a reflexionar sobre com l’art conceptual inspira la
imaginació de tot l’equip de producció d’una pel·lícula
Zoòtrop
El zoòtrop, patentat als estats Units el 1867, era una forma popular
d’entreteniment domèstic de finals del segle XIX. L’aparell, que feia girar
ràpidament una seqüència d’imatges fixes dins d’un cilindre, demostrava els
principis bàsics de l’animació abans de la invenció del cinema.
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El Zoòtrop de Toy Story de Pixar recupera aquests principis bàsics presentant
personatges coneguts de Pixar, de les pel·lícules Toy Story i Toy Story 2, en
una versió actualitzada d’aquest artefacte victorià que generava la il·lusió del
moviment.
L’animació es basa en un cicle de 18
quadres, cadascun representat per
una
figura
tridimensional
d’un
personatge,
una
«maqueta».
Aquestes
estatuetes
estan
instal·lades en punts determinats del
disc, que gira a una revolució per
segon. Una llum estroboscòpica es
dispara sobre cada quadre i congela
el moviment, cosa que permet que
l’ull humà percebi cada quadre del
Zoòtrop de Toy Story (2005), fusta, alumini, llautó, acer, vidre,
plàstic i guix © Disney/Pixar
moviment del personatge com una
sola imatge. Quan els nostres ulls
veuen totes aquestes imatges congelades en una successió molt ràpida,
l’efecte de «moviment aparent» les uneix i crea la il·lusió que prenen vida.
El Zoòtrop de Toy Story està inspirat en el zoòtrop tridimensional de Totoro que
es pot veure al Ghibli Museum de Mitaka, al Japó.

Els primers curts de Pixar
En aquesta secció es presenten els primers curtmetratges dirigits per John
Lasseter. Aquestes produccions, que van constituir un terreny de proves per als
avenços en la tecnologia de creació d’imatges per ordinador, mostren des de
les primeres superfícies matemàtiques creades per a The Adventures of André
and Wally B. (Las aventuras de André y Wally B.), fins a l’aplicació de maneres
més complexes necessàries per al personatge del bebè de Tin Toy.
Amb els seus avenços creatius, aquestes pel·lícules ens mostren l’evolució de
John Lasseter, que, de treballar individualment com a animador en un nou
mitjà, donant vida a personatges memorables com Luxo Jr. (Lamparita), va
passar a dirigir un equip de professionals dedicats a animar un ampli
repartiment a Knick Knack.
Aquests curts són testimonis de la col·laboració entre l’evolució de la tecnologia
i l’art de la creativitat.
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Cronologia
1979 Ed Catmull, que serà un dels fundadors de Pixar, és contractat per George
Lucas per dirigir el Departament d’Informàtica de Lucasfilm. A Lucasfilm,
l’equip que finalment es convertirà en Pixar, format per Loren Carpenter, Rob
Cook i Ed Catmull, col·labora en el desenvolupament del sistema REYES
(sigla que correspon en anglès a Renders Everything You Ever Saw,
‘Renderitza tot el que no has vist mai’), un algoritme o conjunt de regles per
renderitzar una escena. REYES va evolucionar amb el temps per
transformar-se en RenderMan®, el sistema estàndard per a l’entorn digital a
Hollywood.
1984 John Lasseter, animador format a la factoria Disney, entra al Departament
d’Informàtica de Lucasfilm. El seu primer treball d’animació per ordinador,
The Adventures of André and Wally B. (Las aventuras de André y Wally B.),
s’estrena al SIGGRAPH, el grup d’interès en infografia i tècniques interactives
de l’Associació de Maquinària Informàtica (ACM).
1986 Steve Jobs compra el Departament d’Informàtica de Lucasfilm Ltd. i crea una
empresa independent: Pixar. Ed Catmull, vicepresident de la Divisió de
Computació Gràfica de Lucasfilm des del 1979, es converteix en cofundador i
director tècnic de Pixar. En aquest moment, Pixar té 40 treballadors.
Luxo Jr. (Lamparita), el primer curtmetratge d’animació de Pixar, s’estrena al
SIGGRAPH.

1987 El curtmetratge de Pixar Red’s Dream (El sueño de Red) suposa un gran
progrés en el grau de complexitat de l’animació, amb la inclusió de pluja,
models orgànics i mecànics, diferents fonts de llum i diversos decorats.
1988 El curtmetratge de Pixar Tin Toy, el més complicat tècnicament fins al
moment, presenta un bebè humà i un ninot de corda, un home orquestra amb
parts que es mouen constantment.
1989 Pixar treu al mercat el programa RenderMan®. Dissenyat per Pat Hanrahan,
aquest programari permet als artistes digitals descompondre una escena en
capes d’instruccions. També inclou un mecanisme per enfosquir i il·luminar
imatges. El nou curtmetratge de Pixar, Knick Knack, explica la divertida
història d’un ninot de neu, frustrat, atrapat dins d’una bola de vidre. Per crear
els flocs de neu i les pedres, s’utilitzen diverses característiques del
RenderMan®, com el shading i el texturitzat procedural, autoombres, el
desenfocament de moviment (motion blur) i el sistema de partícules.
Tin Toy guanya l’Oscar al millor curtmetratge d’animació, i es converteix en la
primera pel·lícula animada per ordinador que obté aquest premi
cinematogràfic.
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1991 Pixar i Walt Disney Studios s’uneixen per desenvolupar, produir i distribuir fins
a tres llargmetratges d’animació, el primer titulat provisionalment Toy Story.
1995 Es crea la Pixar University, el departament intern de formació de l’empresa,
per ensenyar als nous treballadors les eines amb què es treballa i la tasca
que porten a terme la resta dels companys.
S’estrena Toy Story, la primera pel·lícula totalment animada per ordinador.
Distribuïda per Disney, es converteix en la producció més taquillera de l’any.
Pixar surt a borsa una setmana després de l’estrena de Toy Story, i supera
Netscape Communications com a primera oferta pública de valors de l’any.
1996 John Lasseter rep l’Oscar per una contribució especial per la seva feina a Toy
Story, que és la primera pel·lícula d’animació nominada en la categoria de
millor guió original.
1997 S’estrena el curtmetratge Geri’s Game (El juego de Geri), dirigit per Jan
Pinkava. Es tracta de la primera producció de Pixar que té com a protagonista
un ésser humà.
Pixar i Disney signen un nou acord per produir conjuntament cinc pel·lícules.
1998 Geri’s Game (El juego de Geri) obté l’Oscar al millor curtmetratge d’animació.
S’estrena A Bug’s Life (Bichos, una aventura en miniatura), el segon
llargmetratge de Pixar. Arrasa als Estats Units i es converteix en la pel·lícula
d’animació més taquillera de l’any.
1999 S’estrena Toy Story 2, la primera pel·lícula de la història creada, masteritzada
i projectada digitalment. Bat tots els rècords de taquilla als Estats Units, al
Regne Unit i al Japó.
2000 Amb For the Birds (Pajaritos), un curtmetratge dirigit per Ralph Eggleston,
l’equip de producció descobreix com es poden simular les plomes, precedent
del pelatge que llueix Sulley en el llargmetratge següent de Pixar, Monsters,
Inc. (Monstruos, S.A.)
Pixar es trasllada a la ciutat d’Emeryville, a Califòrnia. Les noves
instal·lacions estan situades a l’antiga seu de l’equip de beisbol Oakland
Oaks.
2001 Ed Catmull, director tècnic des que es va incorporar a l’empresa, és nomenat
president de Pixar. John Lasseter signa un contracte de deu anys amb Pixar
per treballar en exclusiva per a l’estudi.
S’estrena Monsters, Inc. (Monstruos, S.A.), dirigida per Pete Docter.
El nombre de treballadors de Pixar arriba a 600.
2002 El compositor Randy Newman guanya l’Oscar a la millor cançó per «If I Didn’t
Have You», de Monsters, Inc. (Monstruos, S.A.). És la seva primera estatueta
després de 15 nominacions.
For the Birds (Pajaritos) obté l’Oscar al millor curtmetratge d’animació.
2003 S’estrena Buscant en Nemo, escrita i dirigida per Andrew Stanton. El cap de
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setmana de l’estrena bat tots els records de taquilla d’una pel·lícula
d’animació als Estats Units. És la vuitena en recaptació de tots els temps.
Boundin’ (Saltando), dirigit per Bud Luckey, és un dels primers curtmetratges
de Pixar en què els personatges parlen.
2004 Buscant en Nemo obté l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació. El DVD és el
més venut de tots els temps.
S’estrena Els increïbles. Dirigida per Brad Bird, la pel·lícula inclou el doble de
decorats de l’habitual i més de 2.200 plans.
2005 Es presenta al Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York la primera
exposició externa de material gràfic de l’empresa, titulada Pixar: 20 Years of
Animation (Pixar: 20 anys d’animació).
Els increïbles obté dos premis Oscar, a la millor pel·lícula d’animació i a la
millor edició de so.
2006 Disney anuncia un acord per adquirir Pixar Animation Studios en una
operació pagada íntegrament en accions. Ed Catmull és nomenat president
de Pixar i Walt Disney Animation Studios, i John Lasseter passa a ser director
creatiu dels dos estudis i assessor creatiu de Walt Disney Imagineering.
S’estrena Cars.
2007 S’estrena Ratatouille, la segona pel·lícula de Brad Bird per a Pixar. Lifted
(Abducido), dirigit per Gary Rydstrom, obté l’Oscar al millor curtmetratge
d’animació.
2008 S’estrena WALL•E, la segona pel·lícula d’Andrew Stanton per a Pixar.
Ratatouille obté cinc nominacions als Oscar i guanya l’estatueta a la millor
pel·lícula d’animació.
2009 WALL•E obté l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació.
Up, dirigida per Pete Docter, és la primera pel·lícula d’animació de la història
que obre el Festival de Cinema de Canes.
S’estrena Partly Cloudy (Parcialmente nublado), curtmetratge dirigit per Peter
Sohn.
2010 Up és nominada per a cinc premis Oscar i guanya l’estatueta a la millor
pel·lícula d’animació i a la millor banda sonora.
Toy Story 3, dirigida per Lee Unkrich, s’estrena a Disney Digital 3D i IMAX®
3D. Toy Story 3 es converteix en l’èxit més gran de taquilla de l’any i en la
pel·lícula d’animació amb més recaptació de tots els temps.
Day and Night (Día y noche), dirigit per Teddy Newton, obté una nominació a
l’Oscar al millor curtmetratge d’animació.
2011 Toy Story 3 rep cinc nominacions als Oscar i obté els de millor pel·lícula
d’animació i millor cançó original.
S’estrena Cars 2, la cinquena pel·lícula de John Lasseter.
S’estrena el curtmetratge de Pixar Toy Story Toons: Hawaiian Vacation (Toy
Story Toons: vacaciones en Hawai), dirigit per Gary Rydstrom. S’estrena La
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Luna, curtmetratge dirigit per Enrico Casarosa.
El 5 d’octubre mor Steve Jobs. A les instal·lacions de Pixar se celebra una
cerimònia en honor seu.
2012 La Luna, dirigit per Enrico Casarosa, rep una nominació als Oscar com a
millor curtmetratge d’animació.
S’estrena la pel·lícula Brave, dirigida per Brenda Chapman i Mark Andrews.
A l’estiu s’inaugura Cars Land al Parc Disney California Adventure.
2013 Brave obté l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació.
S’estrena el curtmetratge The Blue Umbrella (Azulado), dirigit per Saschka
Unseld.
S’estrena Monsters University (Monstruos University), dirigida per Dan
Scanlon
2015 Pixar s'estrenarà a l'estiu de 2015 el llargmetratge Inside Out, acompanyat
del curtmetratge Lava.
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’ EXPOSICIÓ
CONFERÈNCIA: “PIXAR. 25 ANYS D’ANIMACIÓ”
DIJOUS 5 DE FEBRER | 19 H
A càrrec de Brianne Gallagher, coordinadora de Disseny d’exposicions a Pixar, i Maren
A. Jones, directora del Programa d’Exposicions a Pixar
CICLE DE CONFERÈNCIES: ELS ESTUDIS PIXAR
Preu per persona: 4 € (50% descompte clients "la Caixa")
DIJOUS 19 DE FEBRER | 19 H
“Pixar i els orígens del cinema d’animació per ordinador”
Jaume Duran, professor de Cinema i audiovisuals de la Universitat de Barcelona
DIJOUS 26 DE FEBRER | 19 H
“La realització de l’animació per ordinador, a Pixar”
Sergi Villagrasa, professor d’Animació per ordinador de La Salle - Universitat Ramon
Llull
DIVENDRES 6 DE MARÇ | 19 H
“Com es treballa a Pixar”
Daniel López, animador infogràfic de Pixar Animation Studios
DIJOUS 12 DE MARÇ | 19 H
“Les èpoques de Pixar Animation Studios”
María Lorenzo, professora d’Animació de la Universitat Politècnica de València
DIJOUS 19 DE MARÇ | 19 H
“Els guions dels films de Pixar”
Jaume Macià, professor de Guió i director d’estudis de l’Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
DIJOUS 26 DE MARÇ | 19 H
“El model de Pixar i les seves relacions amb la resta de la indústria de l’animació”
Júlia Francino, professora de l’ESCAC i cofundadora de l’Estudi Bicoté; Óscar García,
professor de Videojocs de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives; Àngel Sala,
director del Sitges Film Festival, i Jordi Sánchez, professor de la Universitat Oberta de
Catalunya i membre de Anima’t
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ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS
Del 9 de febrer al 30 d’abril
Preu per persona: 4 € (50% descompte per a clients de ”la Caixa”). Grups d’un mínim
de 10 persones i un màxim de 25. Cal inscripció prèvia, al tel. 93 476 86 30

CINEMA FAMILIAR
Preu per persona: 4 € (50% descompte per a clients de ”la Caixa”)
DILLUNS 30 DE MARÇ | 17.30 H
El dia i la nit. Teddy Newton (2010), 6 min
Toy Story. John Lasseter (1998), 95 min
DIMARTS 31 DE MARÇ | 17.30 H
El joc d’en Geri. Jan Pinkava (1998), 5 min
A Bug’s Life. John Lasseter, Andrew Stanton (1998), 95 min
DIMECRES 1 D’ ABRIL | 17.30 H
L’home orquestra. M. Andrews, A. Jiménez (2005), 4 min
Buscant en Nemo. Andrew Stanton, Lee Unkrich (2003), 100 min
DIJOUS 2 D’ ABRIL | 17 H
Monstres, S.A. Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich (2001), 92 min
El cotxe nou d’en Mike. Pete Docter, Roger Gould (2002), 4 min
DIVENDRES 3 D’ABRIL | 17.30 H
Cars. John Lasseter, Joe Ranft (2006), 117 min
Ocellets. Ralph Eggleston (2000), 3 min
DILLUNS 6 D’ABRIL | 12 H
Els Increïbles. Brad Bird (2004), 115 min
Jack-Jack ataca. Brad Bird (2005), 5 min
DIVENDRES 1 DE MAIG | 12 H
La Lluna. Enrico Casarosa (2011), 7 min
Ratatouille. Brad Bird (2007), 111 min
DISSABTE 2 DE MAIG | 12 H
Presto, Doug Sweetland (2008), 5 min
Wall-E, Andrew Stanton (2008), 98 min
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DIUMENGE 3 DE MAIG | 12 H
Parcialment ennuvolat, Peter Sohn (2008), 6 min
Up, Pete Docter, Bob Peterson (2009), 96 min
VISITES EN FAMÍLIA +7
Preu per persona: 2 €
CÓM ES TREBALLA A PIXAR
DISSABTE 7 DE MARÇ | 18.30 H
Daniel López, animador que treballa a PIXAR, ens explicarà els seus secrets
ESPAI EDUCATIU +5
A l'exposició, hi trobareu un espai dedicat a les famílies on us proposem que creeu el
vostre propi personatge de dibuixos animats
.

VISITA DINAMITZADA PER A GRUPS ESCOLARS
Visites adaptades als diferents nivells escolars. Cal inscripció prèvia, al tel. 93 476 86
30. De dilluns a divendres, horari a convenir. Preu per grup: 25 €
CONFERÈNCIA
DIVENDRES 6 DE MARÇ | 10 H
“Cóm es treballa a Pixar”, a càrrec de Daniel López

VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ
VISITES COMENTADES PER AL PÚBLIC GENERAL
Preu per persona: 3 € (50% descompte clients "la Caixa"). Places limitades
VISITES CONCERTADES PER A GRUPS
Preu per grup: 60 €. Grups d'un màxim de 25 persones. Cal inscripció prèvia, al
tel. 93 476 86 30. Els grups amb guia propi també hauran de reservar dia i hora
VISITES EN LLENGUA DE SIGNES (LS) I VISITES ADAPTADES A LA
COMUNICACIÓ ORAL
Grups d'un mínim de 10 persones. Cal inscripció prèvia, a través del fax 93 476
86 35 o del correu electrònic
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es
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VISITES COMENTADES PER A GRUPS DE PERSONES AMB DIFICULTATS
VISUALS
Grups d'un mínim de 10 persones. Cal inscripció prèvia, al tel. 93 476 86 30
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Del 5 de febrer al 3 de maig de 2015

CaixaForum Barcelona
Centro Social i Cultural
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 934 768 600
Obert tots els dies
Horaris:
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h
Tancat: 25 de desembre,
1 i 6 de gener
Horari especial de 10 a 18 h:
24 i 31 de desembre i 5 de gener
Servei d’Informació de l’Obra Social
”la Caixa”
Tel. 902 223 040
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

Preus
Entrada gratuïta per a clients de
”la Caixa”
Entrada per a no clients de ”la Caixa”:
4 € (inclou l’accés a totes les
exposicions)
Entrada gratuïta per a menors de 16
anys
Agenda online d’activitats i Venda
d’entrades
CaixaForum.com/agenda
Entrades també disponibles a
CaixaForum en horari d'atenció al
públic

Para más información:
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial
Obra Social "la Caixa": http://www.lacaixa.es/obrasocial
@CaixaForum #expoPixar
CaixaForum
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