
 

 



 
 
 

 

 

 

 

Durant la temporada 2014-2015, les 42 exposicions programades als centres 
CaixaForum van rebre més de 2,3 milions de visitants 

 
Les col·leccions del Louvre, les obres mestres  

de la Phillips Collection, les fotografies de Philippe 
Halsman i la dinastia Ming conviuran a 

CaixaForum Barcelona la temporada 2015-2016 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació del seu centre 

social i cultural a Barcelona per a la temporada 2015-2016, marcada 

per una oferta cultural global dissenyada per a tots els públics.  

 

• CaixaForum Barcelona es convertirà aquesta tardor en un petit 

Museu del Louvre, que acollirà dos projectes excepcionals. 

Dibuixant Versalles mostra, per primer cop des del segle XVIII, els 

cartons i els dibuixos preparatoris que Charles Le Brun va fer per al 

Palau de Versalles, que gràcies a ”la Caixa” s’han restaurat 

expressament per a aquesta mostra. El segon projecte en 

col·laboració amb el museu parisenc, Animals i faraons, reunirà més 

de 400 obres i objectes únics per detallar les funcions i la importància 

que va tenir la figura animal a l’antic Egipte. 

 

• L’entitat prestarà una atenció especial a una de les formes 

artístiques característiques de l’últim segle: la fotografia. En serà el 

protagonista Philippe Halsman, amb Sorprèn-me!, una completa 

retrospectiva que incidirà en la seva relació amb Salvador Dalí i 

mostrarà els nombrosos retrats que va fer de celebritats, com els 

de les actrius Marilyn Monroe o Audrey Hepburn. 
 

• La primavera del 2016, els grans noms de la història de l’art 

s’instal·laran a CaixaForum Barcelona. Goya, El Greco, Manet, 

Courbet, Sisley, Van Gogh, Degas, Picasso, Modigliani, Kandinski, 

Pollock i Rothko hi seran present gràcies a Converses, una selecció 

de les millors obres de la Phillips Collection de Washington. 

 

• Una altra cultura del passat serà present a la programació. Amb 

Ming: l’imperi daurat es dóna a conèixer la importància d’aquesta 
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dinastia xinesa, fonamental per entendre l’evolució de la societat i 

la cultura d’aquest país fins als nostres dies. 
 

• En l’àmbit contemporani, destaques dos projectes: una gran mostra 

comissariada per l’artista Julião Sarmento a partir de les 

col·leccions de ”la Caixa”, el MACBA i la Fundació Gulbenkian 

(Portugal), i la segona edició de Comisart, cicle de tres exposicions 

en què joves comissaris ofereixen lectures molt refrescants a 

l’entorn de l’art actual a partir dels fons de l’entitat. 
 

• La temporada també es detindrà en projectes de tipus social, entre 

els quals destaca My world, dut a terme juntament amb 

l’Organització de les Nacions Unides.  
  

• Una programació en línia amb el model CaixaForum, amb set centres 

socials i culturals que durant la temporada 2014-2015 van rebre un 

total de 2,3 milions de visitants. L’Obra Social ”la Caixa” hi va 

programar 42 exposicions a l’entorn de 27 temàtiques diferents. 

CaixaForum Barcelona va acollir 2.129 activitats entre els mesos de 

setembre del 2014 i agost del 2015, que van rebre el suport de més 

de 813.145 visitants. 

 

 

Barcelona, 8 de setembre de 2015. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró, i el director de CaixaForum 
Barcelona, Valentí Farràs, han presentat aquest matí la programació del centre 
social i cultural de l’entitat a la ciutat per a la temporada vinent. La programació 
es regeix un any més per un principi clar, el caràcter cívic de CaixaForum com 
a espai d’unió entre cultura i ciutadania, cosa que es reflecteix en una oferta 
d’activitats àmplia i global oberta a tots els públics.  
 
El model CaixaForum es continua consolidant com una plataforma dirigida a 
potenciar el valor de la cultura i del coneixement com a elements de 
transformació social. A través d’exposicions, concerts, cicles de conferències, 
debats d’actualitat, jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats 
dirigides a grups de persones grans, l’Obra Social ”la Caixa” promou el 
coneixement i el creixement personal de ciutadans i ciutadanes de totes les 
edats. 
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CaixaForum disposa de set centres culturals presents a Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona, Palma, Madrid i Saragossa, als quals se sumarà els pròxims 
anys un vuitè centre a Sevilla, actualment en construcció.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” hi va programar durant la temporada 2014-2015 un 
total de 42 exposicions a l’entorn de 27 temàtiques diferents. La suma dels 
visitants de la xarxa de centres entre els mesos de setembre del 2014 i agost 
del 2015 va arribar a 2.302.308. CaixaForum Barcelona va acollir més de 

2.100 activitats, que van rebre el suport de 813.145 persones. 
  

De cara a la nova temporada, l’Obra 
Social ”la Caixa” ha dissenyat per als 
seus centres CaixaForum un 
programa global i innovador, al 
servei de la comunicació, la 
socialització i, en definitiva, el 
benestar de tota la ciutadania, que 
identifica el model únic de centre 
social, cívic i cultural que 

constitueixen. 
 
 
Dos mil metres quadrats consagrats al Museu del Louvre 

 
L’Obra Social ”la Caixa” ha fet un esforç especial en la confecció de la 
programació de la temporada 2015-2016 a CaixaForum Barcelona, amb 
exposicions de nova creació i coproduccions amb museus de primer nivell 
internacional, i sobre diferents disciplines, com ara arqueologia, pintura, 
fotografia, cultura clàssica i contemporània, i sensibilització social. 
 
Aquesta tardor, CaixaForum Barcelona es convertirà en un petit Museu del 
Louvre, ja que les seves dues sales principals acolliran mostres amb obres 
procedents del museu francès. Gràcies a la col·laboració estable entre les dues 
institucions ―amb la signatura de dos acords consecutius (2008-2012 i 2012-
2016)―, coincidiran dos projectes expositius organitzats conjuntament amb 
obres procedents del Museu del Louvre i el comissariat a càrrec d’especialistes 
del museu parisenc. 
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La primera, Animals i faraons. El regne animal a l’antic Egipte, arriba a 

CaixaForum Barcelona després de passar per CaixaForum Madrid, i es 
converteix en la primera exposició organitzada conjuntament que s’exhibeix a 
França i Espanya.  
 
L’exposició mostra els vincles extraordinaris que va unir l’ésser humà i la 
natura, els egipcis i els animals. Alhora companys, mitjans de transport i 
representació dels déus, els animals van ser una font heterogènia d’inspiració. 
La seva imatge apareix de manera constant, tant en la vida quotidiana com en 
el ritus funeraris, religiosos i civils.  
 
En total, la mostra reuneix 430 obres, 
la major part procedents del Museu del 
Louvre. La llista es completa amb 
alguns préstecs d’altres institucions, 
com el Museu Nacional de Ciències 
Naturals - CSIC (Madrid), el Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona, el 
Museu de Montserrat i el Museu Egipci 
de Barcelona. 
 
Els visitants hi trobaran escultures, estàtues i figures, esteles y relleus, 
ceràmica, papirs, aquarel·les i pintures murals, cofres, amulets i joies, com 
també una gran diversitat d’objectes quotidians. L’exposició inclou algunes 
peces de grans dimensions, entre les quals destaca el grup estatuari que 
mostra els babuïns que formaven la base de l’obelisc oriental del temple de 
Luxor, de més de sis tones de pes. Així mateix, també cal esmentar 14 mòmies 
de diversos animals (gats, gossos, bens, ibis, falcons, peixos, cocodrils i serps), 
com també els taüts i sarcòfags exposats.  
 
A més de l’estudi de les mòmies, gràcies a l’acord entre el Museo del Louvre i 
l’Obra Social ”la Caixa”, s’ha pogut dur a terme la restauració de 260 peces. Es 
tracta d’un àmbit d’actuació prioritari per a ”la Caixa” en aquestes aliances 
estratègiques, per poder contribuir no sols a la generació de coneixement amb 
l’exhibició d’aquestes obres, sinó a la conservació d’aquest valuós patrimoni 
promovent-ne la restauració.  
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En aquest sentit, el segon dels projectes realitzats juntament amb el Louvre és 
extraordinari. Dibuixant Versalles. Esbossos i cartons de Charles Le Brun 

(1619-1690) permetrà l’exhibició, per primera vegada des del segle XVII i en 
primícia a CaixaForum Barcelona, d’un grup de 30 cartons de gran format (a 
escala 1:1) executats pel pintor de la cort Charles Le Brun per a la decoració de 
la Galeria del Miralls del Palau de Versalles.  
 
Le Brun va ser l’artista, pintor i dissenyador més important de les primeres 
dècades del regnat de Lluís XIV. A més de ser el primer pintor de l’anomenat 
Rei Sol, va dirigir la fàbrica Gobelins, supervisant la producció de tapissos i 
mobiliari dels palaus reials. 
 
En morir l’artista, Lluís XIV va requisar tots els seus dibuixos i cartons, que han 
estat emmagatzemats pràcticament des d’aleshores. No s’han exhibit des de fa 
tres segles, i han estat sotmesos a un complet procés de restauració per poder-
los mostrar a Barcelona. L’exposició destaca per la seva escenografia, que 
reproduirà el sostre de la Galeria dels Miralls i la desapareguda Escala dels 
Ambaixadors, i també pel seu component didàctic, ja que aprofundirà en les 
tècniques utilitzades en la pintura mural. 
 

Com ja és habitual, l’art contemporani també formarà part de la programació de 
CaixaForum Barcelona. Una temporada més, la Sala 2 es consagrarà de forma 
íntegra a l’art contemporani. En aquest cas, a partir del mes d’octubre amb una 
nova edició de Comisart. Les tres exposicions consecutives que es podran 
veure són el resultat de la segona edició d’aquesta convocatòria d’ajudes per 
donar suport professionalment als joves que es volen dedicar al comissariat 
d’art. 
 
Les mostres són Parlo, sabent que no es tracta d’això, comissariada per 
Juan Canela; Gestos iconoclastes, imatges heterodoxes, a càrrec de Carlos 
Martín; o alt-architectura, amb el comissariat d’Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua. 
Aquestes tres exposicions proposen noves lectures i formes de presentar 
algunes de les obres fonamentals de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art 
Contemporani juntament amb noves adquisicions, obres de la Col·lecció del 
MACBA i obres de joves artistes que no formen part de la col·lecció. 
 
Després d’obrir la Col·lecció ”la Caixa” a artistes espanyols com Luis Gordillo, 
Juan Uslé i Soledad Sevilla en els últims anys per tal que comissariessin 
diverses exposicions, l’Obra Social ”la Caixa” ha decidit convidar per a aquesta 
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temporada un dels artistes contemporanis més destacats de Portugal, Julião 
Sarmento. Aquesta mirada vers el país veí es produeix en el marc de l’aliança 
estratègica que l’entitat desplega per al desenvolupament de programes 
socials, educatius i culturals amb la Fundació Gulbenkian, institució que acull 
una destacada col·lecció d’art contemporani portuguès. L’exposició també 
s’endinsarà en els fons de la col·lecció del MACBA, atesa la col·laboració que 
també manté ”la Caixa” per gestionar coordinament els fons de totes dues 
institucions. 
 
 
En El pes d’un gest, Sarmento retrocedeix en el temps fins al final del 
segle XIX per establir, a partir d’una obra de Degas, un diàleg entre passat i 
present. D’aquesta manera, saltant-se l’ordre cronològic, obre interpretacions 
noves i sorprenents a partir d’obres de diferents formats, estils, corrents i 
països de les últimes dècades. Hi trobarem alguns noms de referència en 
l’escena artística internacional contemporània, com Gerhard Richter, Juan 
Muñoz, Carl Andre, Robert Morris, Robert Gober, Gabriel Abrantes, Thomas 
Hirschhorn, João Onofre, Rita McBride i Nancy Spero. 
 
Degas serà per partida doble aquesta temporada a CaixaForum Barcelona, ja 
que és un dels artistes que formaran part de Converses. Obres mestres de 

l’impressionisme i l’art modern de la Phillips Collection. La mostra inclou 
60 pintures que van des d’El Greco fins a Rothko, passant per Ingres, Goya, 
Constable, Corot, Courbet, Delacroix, Corot, Sisley, Monet, Cézanne, Van 
Gogh, Picasso, Rousseau, Bonnard, Modigliani, Gris, Braque, Kandinsky, 
Kokoschka i Pollock. 
 
La temporada 2015-2016 acollirà una altra mostra emmarcada a l’entorn de les 
grans cultures del passat, una de les línies expositives tradicionals de l’Obra 
Social ”la Caixa”. A la mostra sobre els animals a l’antic Egipte se sumarà 
Ming: l’imperi daurat. A partir de més d’un centenar de peces procedents de 
les col·leccions del Museu de Nanjing ―moltes de les quals surten de la Xina 
per primer cop per a aquesta itineració internacional―, la mostra explica el 
progrés econòmic, social i cultural que va experimentar el país sota el regnat 
dels emperadors Ming, que van governar la Xina durant 276 anys, període en el 
qual la població es va triplicar. 
 
Un any més, en la seva programació expositiva, l’Obra Social ”la Caixa” 
dedicarà una atenció preferent a una de les manifestacions artístiques més 
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característiques del nostre temps, la fotografia. Sorprèn-me! Fotografies de 

Philippe Halsman és una àmplia retrospectiva d’aquest fotògraf, un dels més 
reconeguts i recognoscibles del segle passat. 
 
Halsman va fotografiar nombroses celebritats de Hollywood, i els seus retrats 
són avui molt coneguts, com també les 101 fotografies que van ser portada de 
la revista Life. A partir dels arxius familiars, aquesta mostra organitzada 
juntament amb el Museu de l’Elysée de Lausana, repassa tota la seva 
trajectòria amb algunes de les seves fotografies més icòniques, així com 
d’altres de pràcticament desconegudes i nombrosos documents. La mostra 
arriba a Barcelona com a part del seu recorregut europeu, després de la seva 
exhibició al Museu de l'Elysée de Lausana, el Jeu de Paume de París i la 
Kunsthal de Rotterdam. L’exposició dedica una atenció especial a la relació de 
Halsman amb Salvador Dalí, que es va allargar durant més de 30 anys, i que 
va tenir una gran influència en el treball que va dur a terme el fotògraf durant 
tota la seva carrera. 
 
La programació de CaixaForum Barcelona inclourà també temes socials i 
d’actualitat que evidencien la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de reflexionar 
sobre les necessitats de la ciutadania i donar-hi resposta. 
 
A partir del 22 d’octubre, el centre acollirà My world. Reptes per a un món 

millor, una mostra organitzada conjuntament amb l’Organització de les 
Nacions Unides que donarà a conèixer els nous Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (que s’anunciaran el 27 de setembre vinent). Gràcies a una 
museografia experiencial, els visitants coneixeran de manera participativa els 
testimonis de 25 persones anònimes de diferents països que dialoguen amb 
personatges coneguts, per presentar conjuntament aquests objectius. 
 
 

Intensa agenda d’activitats per a tots els públics 

 

CaixaForum Barcelona no és tan sols un espai expositiu, és molt més. 
Des d’aquí, l’Obra Social ”la Caixa” vol contribuir a crear un espai de divulgació 
de les arts i les humanitats; promoure el debat sobre idees, tendències i 
investigacions de la societat actual, i fomentar el diàleg i la reflexió sobre les 
grans transformacions socials. 
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A partir d’un extens repertori de propostes culturals —amb cicles de 
conferències, tallers, concerts, arts escèniques i programació de cinema—, es 
vol aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que han de 
permetre entendre els importants canvis de la societat actual.  
 
Una temporada més, a CaixaForum es parlarà sobre els temes i les disciplines 
més variats —ciència, economia, pensament clàssic i contemporani, literatura i 
poesia, cinema, arts plàstiques, etc.—, amb l’objectiu de promoure el debat 

social del nostre temps i aprofundir en l’origen de les nostres arrels 

culturals. 
 
A més de les conferències i dels tallers familiars, la música també serà 
present a CaixaForum Barcelona amb concerts per a adults i infants. Sons, 
instruments i estils procedents de totes les èpoques i tots els indrets del món 
ressonaran en un espai privilegiat i dissenyat per gaudir de la música amb els 
cinc sentits. 
 
Les arts escèniques, a través d’espectacles originals, captivaran la imaginació 
dels infants. El cinema també tindrà un lloc a CaixaForum, incloent-hi des de 
cicles a l’entorn de les exposicions fins a cinema d’animació per a les criatures. 
Finalment, les activitats familiars permetran al públic de totes les edats acostar-
se a l’art d’una manera lúdica i diferent.  
 
CaixaForum Barcelona presentarà també una oferta renovada d’activitats per al 
públic escolar. En el marc del programa eduCaixa, el centre va rebre durant la 
temporada passada la visita de 65.710 escolars. El públic familiar, com també 
la gent gran i les activitats culturals d’impacte social, també tindran el seu lloc 
en un centre que l’Obra Social "la Caixa" posa a disposició de públics de totes 
les edats i nivells de formació. 
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Animals i faraons.  
El regne animal a l’antic Egipte  
 

Del 23 de setembre de 2015 al 10 de gener de 2016 
 
 
 
 

Fruit de l’acord amb el Museu del Louvre, més de 400 

obres i objectes únics explicaran a CaixaForum 

Barcelona la importància que va tenir la figura animal 

a l’antic Egipte 
 

Cap de cànid de l’estàtua d’un déu 
Probablement Baixa Època (664-332 aC) 
© Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Georges Poncet 
 

Els animals, reals o representats, salvatges o domesticats, tenen un paper fonamental 
a l’antic Egipte i són omnipresents en la vida quotidiana. Els antics egipcis es van 
apropiar els animals per utilitzar de diferents maneres les seves imatges simbòliques.  

 
D’aquesta manera, la figura animal es va convertir en l’element múltiple d’un 
llenguatge codificat, escrit o representat, i, en aquest sentit, es va erigir com a pilar del 

pensament religiós egipci. També va ser font infinita d’inspiració i origen d’una 
producció artística d’una riquesa i varietat excepcionals.  
 

L’exposició Animals i faraons. El regne animal a l’antic Egipte reuneix una selecció de 
430 objectes que expliquen aquesta intensa relació a partir de esfinxs i estàtues  
—amb peces de grans dimensions— com també esteles, gots i gerres, aquarel·les i 

pintures murals, cofres i amulets o sarcòfags i mòmies. De fet, la mostra inclou 14 
exemplars de mòmies animals que han estat estudiades expressament per a aquesta 
ocasió, de la mateixa manera que 260 objectes han estat restaurats per poder ser 

exhibits. 
 

Comissariat: Hélène Guichard, conservadora en cap del Departament d’Antiguitats 
Egípcies del Museu del Louvre, amb la col·laboració de Catherine Bridonneau i Fanny 
Hamonic, del Departament d’Antiguitats Egípcies del Museu del Louvre. 
Organització: Museu del Louvre-Lens i Obra Social ”la Caixa”, amb la participació 
excepcional del Museu del Louvre.  
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Dibuixant Versalles. 
Esbossos i cartons de Charles Le 

Brun (1619-1690) 
 

Del 18 de novembre de 2015 al 14 febrer de 

2016 
 
 

CaixaForum Barcelona exhibeix, per primera 

vegada des del segle XVIII, una selecció de 

dibuixos restaurats pe a aquesta ocasió 
Charles Le Brun, Restabliment de la navegació, Museu del  
Louvre © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Gérard Blot 

 
Gràcies a la col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre, es 
mostra una selecció d’un centenar de peces del pintor francès Charles Le Brun, 

conegut com el primer pintor de Lluís XIV. Entre aquestes, destaquen 30 dels cartons 
que va executar com a dibuixos preparatoris (a escala 1:1) per a la Galeria dels Miralls 
del Palau de Versalles, la seva gran obra, i de l’Escala dels Ambaixadors, destruïda el 

1752. Aquest préstec excepcional es complementarà amb esbossos i gravats. 
 
En morir l’artista, Luís XIV va confiscar-ne els esbossos i cartons, cosa que ha permès 

que arribessin fins als nostres dies. La immensa majoria d’aquests cartons de grans 
dimensions (alguns arriben als 3 × 4 metres) s’exposen al públic per primera vegada 
des del segle XVIII. Les obres s’han sotmès a una completa restauració, duta a terme 

específicament perquè poguessin ser exhibides a CaixaForum Barcelona i 
CaixaForum Madrid. A cada centre es presentaran diferents obres atès que són d’una 
conservació molt delicada. La mostra s’ha concebut amb un component pedagògic 

molt clar ―per fer conèixer les diferents tècniques per «traslladar» els cartons al 
sostre, com també el procés de restauració que s’ha dut a terme― i també 
escenogràfic, amb la reproducció de la Galeria dels Miralls i la desapareguda Escala 

dels Ambaixadors. 
 
 

Comissariat: Bénédicte Gady, col·laboradora científica al Departament d’Arts 
Gràfiques del Museu del Louvre  
Organització: Exposició coorganitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del 

Louvre. 
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 El pes d’un gest.  
La mirada de Julião Sarmento 

a les col·leccions Gulbenkian, 

MACBA i ”la Caixa”  
 

Del 12 de febrer a l’1 de maig de 2016 

 
Gabriel Abrantes, Olympia 1 & 2, 2006. CAM. © Gabriel Abrantes 

 
 

Una enigmàtica obra d’Edgar Degas articula aquesta exposició ideada per 

l’artista portuguès a partir de les obres d’aquestes tres col·leccions 
 

 

Seguint l’experiència prèvia amb artistes espanyols com ara Juan Uslé, Soledad 
Sevilla i Luis Gordillol, l’Obra Social ”la Caixa” ha convidat ara l’artista portuguès Julião 
Sarmento perquè faci una exposició projectant la seva peculiar mirada sobre els fons 

de ”la Caixa”, el MACBA i el Centre d’Art Modern de la Fundació Gulbenkain de 
Lisboa. Aquesta trobada entre tres col·leccions importants d’art contemporani de la 
península Ibèrica sorgeix com a conseqüència de l’acord de col·laboració entre 

”la Caixa i la Fundació Calouste Gulbenkian, que ja va permetre organitzar una mostra 
conjunta a Lisboa el mes de juny passat. 
 

Sarmento va acceptar el repte i el va convertir en la possibilitat de crear una obra que, 
com una més de les seves, combinés imatges i idees per compondre una ficció a partir 
d’ecos, suggeriments i impressions. De la mateixa manera que en la seva obra no hi 

ha res definitiu ―ja que deixa les conclusions en mans de l’espectador―, en la mostra 
es recrea en l’enigma per estimular la imaginació i provocar interpretacions. Sarmento 
articula en l’exposició una selecció d’obres d’art contemporani a l’entorn d’un 

enigmàtica pintura d’Edgar Degas. 
 
 

Comissariat: Julião Sarmento, artista 
Organització: Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de la Fundació Calouste 

Gulbenkian i el MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) 
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Converses.  
Obres mestres de 

l’impressionisme i l’art 

modern de la Phillips 

Collection  
 

De l’11 de març al 19 de juny de 2016 
 
 

Paul Cézanne, Muntanya Sainte-Victoire, 1886-1887.  
Adquirit el 1925. The Phillips Collection, Washington. D.C. 
 

 

CaixaForum Barcelona proposa un passeig per la pintura dels darrers 200 anys a 

partir d’una selecció d’obres mestres d’aquesta col·lecció nord-americana 

  
Les obres mestres de la Phillips Collection surten comptades vegades de la seva seu a 

Washington, que va ser el primer museu d’art modern dels Estats Units, inaugurat el 
1921. Es tracta d’una de les col·leccions més importants d’Amèrica centrades en art 
modern i avantguardes, i actualment reuneix una col·lecció extraordinària de més de 

3.000 peces, que van des d’obres mestres de l’impressionisme francès i el 
modernisme americà fins a l’art contemporani. 
 

Converses recorrerà la història de la pintura dels darrers 200 anys a partir d’alguns 
dels seus mestres principals, des del romanticisme fins a l’expressionisme abstracte a 
través de les obres de Goya, Manet, Courbet, Sisley, Van Gogh, Degas, Picasso, 

Modigliani, Kandinski, Pollock i Rothko, entre d’altres.  
 
La mostra presentarà 60 obres dels noms més influents de cada un d’aquests 

moviments, una oportunitat excepcional perquè el visitant reconegui obres principals 
de la història de la pintura. La mostra permetrà establir un diàleg entre aquestes obres 
mestres, emmarcant-les en un discurs cronològic que permet observar clarament 

l’evolució d’estils des del segle XIX, subratllant-ne el que hi ha subjacent de comú en 
l’art d’èpoques diferents. 
  

Comissariat: Susan Frank  

Organització: Exposició organitzada per The Phillips Collection, Washington DC, amb 
la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” 
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Ming:  
l’imperi daurat  
 

Del 15 de juny al 2 d’octubre de 2016 
 
 
 

Més d’un centenar de peces excepcionals 

donen a conèixer el paper d’aquesta 

emblemàtica dinastia, que va governar la 

Xina durant gairebé tres segles.  
 

Wuyi [Nanjing] al capvespre. Brodat de la família Gu. Segles XVI-XVII.  
© Nanjing Museum 

 

La dinastia Ming va dominar la Xina durant prop de tres segles. Entre 1368 i 1644, 
setze emperadors Ming van governar sobre una població que va passar de 65 milions 
a gairebé 175, i que va viure el desenvolupament d’un complex sistema imperial, 

l’ampliació de les estructures socials i l’impuls de l’economia i la cultura del consum. 
Aquest mandat tan prolongat i estable va proporcionar una base sòlida per a la 
creativitat i el progrés social, la qual cosa va conduir a les excepcionals 

transformacions artístiques, socials i econòmiques que s’analitzen en aquesta gran 
exposició. 
 

Amb Ming: l’imperi daurat, l’Obra Social ”la Caixa” vol donar a conèixer l’art i la cultura 
d’aquesta dinastia més enllà de l’emblemàtica porcellana blanca i blava. Els visitants hi 
descobriran els grans avenços artístics, socials i econòmics que permeten definir el 

període de govern de la dinastia Ming com l’imperi daurat de la historia xinesa. La 
mostra inclourà més de 100 objectes de les impressionants col·leccions de Museu de 
Nanjing, com ara singulars ceràmiques Ming, pintures d’algunes dels artistes més 

prestigiosos de l’època, joies exquisides, tèxtils i obres d’esmalt, dauradura i 
porcellana que no s’havien vist mai abans a Espanya. En paraules del director adjunt 
del Museu de Nanjing i comissari de l’exposició, Lumin Huang, «són tresors nacionals 

realment excepcionals, i molts no han sortit de la Xina abans d’aquesta itineració 
internacional». 
 

Comissariat: Lumin Huang, director adjunt del Nanjing Museum  
Organització: Exposició produïda per l’Obra Social ”la Caixa” i organitzada per Nomad 

Exhibition, en associació amb el Museu de Nanjing 
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Sorprèn-me! 

Fotografies de Philippe 

Halsman 
 

Del 13 de juliol al 6 de novembre de 2016 

 
 
 
 
 
 

Dalí Atomicus, 1948. @ 2013 Philippe Halsman Archive Magnum Photos. 
Images Rights of Salvador Dali reserved 

 

Completa retrospectiva sobre Philippe Halsman, reconegut fotògraf, autor 

d’emblemàtics retrats de celebritats i col·laborador de Dalí durant tres dècades 

  
Philippe Halsman és reconegut d’una manera especial pels seus retrats de celebritats, 

com també per les 101 portades que va fer per a la revista Life. Sorprèn-me! presenta 
un recorregut en profunditat pel treball de l’artista des del 1932 fins al 1960, repassant 
els temes i formats que va utilitzar: retrats, reportatges, fotografia de moda, nus, etc. La 

mostra es nodreix de les peces més destacades del fons artístic familiar per presentar 
una retrospectiva completa de l’obra de Halsman a partir d’algunes de les seves imatges 
més icòniques, al costat d’altres de desconegudes fins ara i diversos documents. 

 
L’exposició s’endinsa per primera vegada en el treball de Halsman a París i en el seu 
interès pel surrealisme, que va ser essencial per delinear un estil distintiu que el 

fotògraf va acabar desenvolupant als Estats Units. El seu contacte amb les celebritats 
del moment ―la mostra inclou una àmplia selecció d’estrelles com Audrey Hepburn o 
Marilyn Monroe― i el seu interès per involucrar-se en l’escena de l’art contemporani a 

partir de la performance mitjançant la fotografia el van dur a crear la seva coneguda 
jumpology, retrats de gent famosa saltant. Hi destaca especialment un grup d’obres 
que mostren la fructífera i duradora relació de trenta anys amb Salvador Dalí. Obres en 

què la tècnica de Halsman i la inventiva de Dalí es van combinar per desenvolupar un 
cúmul impressionant d’idees. 
 

Comissariat: Sam Stourdzé, director dels Rencontres de la Photographie d’Arle, i 
Anne Lacoste, comissària del Musée de l’Elysée de Lausana 
Organització: Exposició produïda pel Musée de l’Elysée de Lausana, en col·laboració 
amb el Phillipe Halsman Archive de Nova York, i organitzada per l’Obra Social ”la 
Caixa” 
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Comisart 
Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa” 
 

Cicle d’exposicions, del 30 d’octubre de 2015 al 2 d’octubre de 2016 
 

Fernanda Fragateiro, No construït. A partir de Conjunt residencial a Scalaheen, Tipperary, Irlanda, 2005. Estudi Soma, Portugal, 2010 © Col·lecció "la Caixa" 

 

L’Obra Social ”la Caixa” obre de nou la seva col·lecció d’art a comissaris 

emergents perquè ofereixin lectures innovadores sobre els fons de l’entitat  

  
L’Obra Social ”la Caixa” presenta la segona edició de Comisart. Noves mirades sobre 

la Col·lecció ”la Caixa”. Les tres exposicions que es podran veure a la Sala 2 de 

CaixaForum Barcelona són el resultat de la convocatòria d’ajudes creada per l’entitat 
per promoure el comissariat emergent en l’àmbit de l’art contemporani i donar més 
projecció a joves que inicien el seu camí professional. Comisart ofereix als joves 

professionals l’oportunitat de fer un comissariat a partir dels fons de la Col·lecció d’Art 
Contemporani ”la Caixa” i la Col·lecció del MACBA, i amb l’ajuda dels professionals de 
l’entitat i d’un tutor extern.  

 
El programa està destinat a comissaris d’art menors de 40 anys i que prèviament hagin 
comissariat un mínim de tres exposicions. Els tres seleccionats desenvoluparan 

projectes expositius específics a partir de les obres disponibles que formen les 
col·leccions de ”la Caixa” i del MACBA. Són projectes innovadors pel que fa a les 
lectures i reflexions sobre els fons. En aquesta segona edició, els seleccionats han estat 

el granadí Carlos Martín, el sevillà Juan Canela i la parella formada per la bilbaïna Érika 
Goyarrola i el gallec Xurxo Ínsua. 
 

Comissariat:  
Parlo, sabent que no es tracta d’això: Juan Canela 

Gestos iconoclastes, imatges heterodoxes: Carlos Martín 
alt-architecture: Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua 
Organització: Obra Social ”la Caixa” 
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My world 
Reptes per a un món millor  
 

Del 22 d’octubre de 2015 al 10 de gener de 
2016 

 
 
 
 

 

L’exposició reflecteix els principals reptes a què s’enfronta la humanitat en els 

pròxims anys per contribuir a millorar la vida de les persones i protegir el 

planeta  

  

El 27 de setembre de 2015, les Nacions Unides anunciaran els nous Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), formulats després d’un procés de participació 
ciutadana d’àmbit global. L’objectiu principal dels ODS és millorar la vida de les 

persones i contribuir a protegir el planeta per a les generacions futures.  
 
L’exposición My World, reptes per a un món millor, organitzada amb la col·laboració de 

les Nacions Unides, vol fer conèixer els nous ODS, però sobretot motivar i involucrar el 
públic a través d’una museografia participativa i experiencial. Així, els visitants entraran 
en un espai on, en una instal·lació audiovisual, coneixeran testimonis de 25 països que 

plantegen necessitats a què s’han d’enfrontar cada dia, establint un diàleg amb 
personatges famosos que presentaran els nous ODS. Els mateixos visitants hi podran 
participar plantejant en el «podi de les Nacions Unides» els temes que creu que són 

fonamentals per millorar les condicions de vida de tots i totes.  
 
L’Obra Social ”la Caixa”, a través de l’Àrea Internacional, treballa des del 1997 amb el 

compromís d’ajudar a eradicar la pobresa a les poblacions més vulnerables d’Àfrica, 
Amèrica Llatina i Àsia. El programa es desenvolupa sobre el terreny i a través 
d’exposicions com aquesta, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania 

 
 

 

Organització: Àrea Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
 
 

Sala de Premsa Multimèdia de l’Obra Social ”la Caixa” 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
 


