
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSIÓ I LLIBERTAT 
TROBADA DE LES COL·LECCIONS DE ”LA CAIXA”, 

EL MACBA I LA FUNDACIÓ GULBENKIAN 
 

 

Dossier de premsa 
 
 

Centre d’Art Modern Gulbenkian (Lisboa) 

Del 19 de juny al 26 d’octubre de 2015 



 2

 

 

Nota de premsa 

 
 

TENSIÓ I LLIBERTAT 
TROBADA DE LES COL·LECCIONS DE ”LA CAIXA”, 

EL MACBA I LA FUNDACIÓ GULBENKIAN 
 
 

• El Centre d’Art Modern (CAM) de la Fundació Calouste Gulbenkian 
(Lisboa) acull, del 19 de juny al 26 d’octubre, l’exposició Tensió i 

llibertat, en col·laboració amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 

 
• La mostra és fruit de l’acord de col·laboració signat el 2013 entre la 

Fundació Calouste Gulbenkian i la Fundació Bancària ”la Caixa” 
per desenvolupar conjuntament projectes socials, culturals, 
científics i de cooperació internacional. 
 

• Tensió i llibertat reuneix una selecció de 54 obres procedents de les 
col·leccions d’art contemporani de les tres institucions, i inclou 
treballs fonamentals d’artistes com Bruce Nauman, Antoni 
Muntadas, Martin Kippenberger, Mike Kelley, Pepe Espaliú, Jeff 
Wall, Miroslaw Balka, Richard Hamilton, Samuel Beckett, Roni Horn, 
Ana Hatherly, João Abel Manta, Ângela Ferreira i Nuno Nunes, entre 
molts d’altres. 

 
 
Lisboa, 18 de juny de 2015. El president de la Fundació Calouste Gulbenkian, 
Artur Santos Silva; la directora del Centre d’Art Modern Gulbenkian, Isabel 
Carlos; i el director de l'Àrea de Cultura de la Fundació Bancària "la Caixa", 
Ignasi Miró; han inaugurat avui l’exposició Tensió i llibertat. 
 
Tensió i llibertat és el resultat de la trobada entre tres importants col·leccions 
d’art contemporani de la península Ibèrica: la Col·lecció ”la Caixa” d’Art 
Contemporani, la Col·lecció MACBA i la Col·lecció del Centre d’Art Modern 
(CAM) de la Fundació Calouste Gulbenkian. 
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La reunió d’obres d’aquestes tres col·leccions sorgeix com a conseqüència de 
l’acord de col·laboració que van signar, el 2013, el president de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president de la Fundació Calouste 
Gulbenkian, Artur Santos Silva, per cooperar en el desenvolupament conjunt de 
projectes socials, culturals, científics i de cooperació internacional.  
 
La selecció d’obres i el comissariat han estat responsabilitat d’Isabel Carlos, 
directora del CAM, que ha reunit més de cinquanta obres d’artistes com Bruce 
Nauman, Antoni Muntadas, Martin Kippenberger, Mike Kelley, Pepe Espaliú, 
Jeff Wall, Miroslaw Balka, Richard Hamilton, Samuel Beckett, Ramon Guillén 
Balmes, Eric Baudelaire, Asier Mendizabal, Roni Horn, Damián Ortega, Miralba, 
Ana Hatherly, João Abel Manta, Ângela Ferreira, Araújo, Gabriel Abrantes, 
Luisa Cunha Ferreira i Nuno Nunes. 
 
Tot i referir-se, en termes generals, a l’art occidental de la segona meitat del 
segle passat, el títol de l’exposició —Tensió i llibertat— adquireix un significat 
especial als dos països ibèrics, ja que, durant el segle XX, han estat objecte de 
règims dictatorials perllongats i s’han vist involucrats en diferents guerres (civils 
i colonials).  
 
Per aquest motiu, moltes de les obres exposades se situen en l’esfera 
sociopolítica i revolucionària. És el cas de les obres d’Ana Hatherly, Antoni 
Muntadas, Richard Hamilton, João Abel Manta, Asier Mendizabal i Nuno Nunes 
Ferreira. De la mateixa manera, qüestions racials, de gènere i de sexualitat 
com a origen de la tensió social es mostren en artistes com Vasco Araújo, 
Luisa Cunha, Roni Horn, Jeff Wall, Antoni Miralda, Martin Kippenberger i 
Ramon Guillén Balmes. La sexualitat, l’art i la política també s’entrecreuen en 
l’obra de Mike Kelley. Destaca, també, la tensió formal i física en artistes com 
Damián Ortega, Miroslaw Balka i Pepe Espaliú.  
 
Bruce Nauman és l’autor més àmpliament representat, no sols com a artista de 
referència en tot l’art contemporani, sinó fonamentalment perquè els dos 
conceptes que donen títol a l’exposició travessen tota la seva producció 
artística. 
 
Les tres col·leccions, per tant, més enllà de la suma de les obres d’art, són un 
contenidor d’idees i accions que van construir la nostra història recent, sovint 
entre la tensió i la llibertat.  
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Els artistes representats i les col·leccions de procedència són: 
 
”la Caixa” 

Bruce Nauman 
Damián Ortega 
Martin Kippenberger 

Mike Kelley 
Pepe Espaliú 
Miroslaw Balka 

Jeff Wall 
Roni Horn 
Asier Mendizabal 

Antoni Muntadas 
 

MACBA 

Bruce Nauman 
Eric Baudelaire 
Antoni Miralda 

Samuel Beckett 
 

 

 

 

 

 

 

CAM 

Ana Hatherly  
Nuno Nunes Ferreira 

Ângela Ferreira  

Luisa Cunha  
Vasco Araújo  

João Abel Manta 

Gabriel Abrantes 
Richard Hamilton  

 

”la Caixa” i la Fundació Gulbenkian, una aliança estratègica 

 
El març del 2013, el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, i 
el president de la Fundació Calouste Gulbenkian, Artur Santos Silva, van signar 
un acord a Lisboa pel qual van establir el marc de col·laboració per cooperar en 
el desenvolupament conjunt de projectes socials, culturals, científics i de 
cooperació internacional.  
 
L’acord preveia, entre altres accions, l’adaptació i la implementació a Portugal 
del programa per a l’Atenció Integral de Persones amb Malalties Avançades i 
també del programa per a la integració laboral de persones en risc d’exclusió, 
tots dos impulsats per ”la Caixa”. En el terreny de la cooperació internacional, 
l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Gulbenkian impulsen diferents projectes 
en països en vies de desenvolupament de parla portuguesa.  
 
El conveni també estableix iniciatives en el camp cultural, com la que ara es 
presenta al CAM: una mostra conjunta amb fons de les col·leccions d’art 
contemporani de totes dues entitats. En aquest sentit, i gràcies a la 
col·laboració estable que ”la Caixa” també manté amb el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), els fons d’aquesta institució han estat 
inclosos també en el projecte. La col·laboració entre les tres col·leccions 
continuarà amb un pròxima mostra col·lectiva que es podrà veure a Espanya, 
als centres CaixaForum de Madrid i Barcelona, la temporada vinent.  
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La Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 
Els inicis de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani van lligats amb el 
compromís de ”la Caixa” de fer arribar l’art i la cultura a les persones. A 
principis dels anys vuitanta, la Fundació Bancària ”la Caixa” va començar a 
organitzar exposicions que presentaven el més nou de la creació 
contemporània i mostraven els seus llaços amb l’art del segle XX. Va ser 
aleshores que va sorgir la idea d’anar més enllà de les exposicions temporals i 
crear una col·lecció que omplís el buit que hi havia en aquell moment a 
Espanya, en què l’art contemporani encara no havia entrat ni als museus ni a 
les grans col·leccions.   
  
Des del 1985, la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani ha reunit més de 900 
obres. El seu nucli inicial va ser l’art dels vuitanta, el moment en què es va 
crear la Col·lecció. Es van buscar obres singulars, per la seva força i 
significació. De manera retrospectiva, es va reconstruir el marc de referència i 
s’hi van incorporar obres de grans creadors dels anys seixanta i setanta, molts 
dels quals encara eren actius en aquell moment. Es va tenir en compte la 
capacitat de relació i estímul de les creacions dels joves artistes. 
 
La Col·lecció va tenir, des del primer moment, vocació internacional. Joseph 
Beuys, Bruce Nauman, Antoni Tàpies, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giovanni 
Anselmo, Giuseppe Penone, Luis Gordillo, Joan Hernández Pijuan, Robert 
Ryman, Donald Judd, Carl Andre, Antoni Muntadas, Mike Kelley, Robert 
Mangold, Agnes Martin, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Ilya Kabakov i Paul 
McCarthy van ser alguns dels noms inicials. Al costat d’aquests, s’hi han 
incorporat artistes com Roni Horn, Steve McQueen, Pierre Huyghe, Juan Uslé, 
Cornelia Parker, Marlene Dumas, Mona Hatoum, Cristina Iglesias, Damián 
Ortega, Francis Alÿs, James Coleman, Olafur Eliasson i Dora García, 
representatius de l’art dels nostres dies. 
  
Amb el temps, la Col·lecció ha anat adquirint la seva pròpia dinàmica, i ha obert 
camins cap a noves expressions i visions de l’art actual. Totes les pràctiques 
artístiques hi estan representades, des de la pintura i l’escultura fins a la 
fotografia, el cinema, les instal·lacions i el videoart. La Col·lecció ”la Caixa” no 
té voluntat enciclopèdica, no pretén oferir una panoràmica d’estils i moviments: 
pren com a punt de partida la personalitat dels creadors, i mostra la varietat 
d’opcions i la riquesa de discursos visuals i conceptuals de l’art contemporani. 
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La Col·lecció MACBA 

 
Des de l’abstracció matèrica dels anys cinquanta, aquesta col·lecció va 
evolucionar cap al pop europeu, les avantguardes dels anys seixanta i setanta, 
la centralitat de la paraula i l’experiència poètica, el retorn de la figuració 
fotogràfica i l’escultura antiminimalista dels anys vuitanta, fins a arribar als 
creadors més joves. Reuneix obres d’artistes locals, nacionals i internacionals, 
especialment sud-americans i dels països de l’Est i, des de fa poc temps, 
incorpora també obres d’artistes del nord d’Àfrica, Orient Mitjà i el món àrab.  
 
Els fons procedeixen d’institucions del Consorci MACBA, entre les quals hi ha 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, però també gaudeixen 
de la contribució d’altres entitats, com la Diputació de Barcelona, i de 
particulars que han fet donacions i acords de dipòsit. En aquest sentit, cal 
destacar el paper de la Fundació MACBA, constituïda el 1987 i membre 
fundador del museu des del 1995, que s’encarrega específicament d’ampliar-ne 
el patrimoni. D’altra banda, el Centre d’Estudis i Documentació MACBA, creat 
el 2007, desenvolupa una faceta de col·leccionisme complementària de la 
col·lecció tradicional.  
 
Si al començament aquests fons independents (de l’Ajuntament de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya i la Fundació MACBA), amb les seves 
característiques diferenciades, van ser el punt de partida del MACBA, en el 
últims anys han estat decisius per dotar de personalitat pròpia la Col·lecció 
MACBA i per identificar propostes i hipòtesis de creixement. Aquestes hipòtesis 
s’han inspirat en els programes d’exposicions temporals trenades al llarg dels 
anys. Alguna d’aquestes exposicions ha determinat el que ara és una autèntica 
cultura de l’art, convertint-se, de fet, en una tradició. 
 
 
 
La Col·lecció del CAM 

 
Creat el 1983, el Centre d’Art Modern (CAM) de la Fundació Calouste 
Gulbenkian es dedica a preservar, investigar i fer accessible al nombre més alt 
possible de persones la seva col·lecció d’art dels segles XX i XXI. 
  
El programa anual inclou l’organització d’exposicions temporals d’obres 
d’artistes portuguesos i internacionals, i la presentació d’una exposició 
permanent a partir d’una selecció de les obres de la Col·lecció. 
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La col·lecció del CAM està composta actualment per prop de 9.000 peces 
d’artistes portuguesos i internacionals, amb una atenció especial a l’art 
portuguès de les primeres dècades del segle XX. A més, disposa d’una 
important selecció d’obres d’artistes portuguesos des dels anys seixanta fins a 
l’actualitat, molts dels quals es presenten en un programa regular d’exposicions 
individuals. 
  
La presència d’artistes internacionals es desenvolupa sobretot a partir dels 
contactes entre aquests i diversos artistes portuguesos amb la programació 
d’art internacional desenvolupada per la Fundació Calouste Gulbenkian des 
que es va crear, l’any 1956. Cal destacar també la presència d’una important 
col·lecció d’art britànic, amb un conjunt històric d’obres adquirides de forma 
sistemàtica al Regne Unit entre 1959 i 1964, com també la presència de peces 
més recents d’artistes britànics de renom internacional. 
  
Les activitats del CAM s’integren en el vast programa cultural de la Fundació 
Calouste Gulbenkian. Les activitats educatives relacionades amb les 
exposicions estan programades actualment en el context del programa 
Educació per a la Cultura i la Ciència – Descobrir. 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de la Fundació Calouste Gulbenkian 
Tel. +351 21 7823628 www.gulbenkian.pt  
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


