
 
 
 

 

 

 

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, Joan Miró,  

les obres mestres de la Phillips Collection i 
Alvar Aalto conviuran a CaixaForum Madrid 

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.  
 

• Dues grans exposicions consecutives duran a CaixaForum Madrid 

obres excepcionals del Museu del Louvre. 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, 

Dones de Roma, aprofundirà en el divers i destacat paper de les 

dones en la societat romana. 
 

• L’estiu del 2016, els grans noms de la història de la pintura 

s’instal·laran a CaixaForum Madrid. Goya, Cézanne, Manet, 

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

Pollock i Rothko hi seran presents gràcies a Converses, una 

selecció de les millors obres de la Phillips Collection de 

Washington. 
 

• L’art del segle XX serà representat en la programació amb dues 

exposicions més. La primera és Miró i l’objecte. Organitzada 

juntament amb la Fundació Joan Miró, suposa la primera 

monogràfica que investiga sobre aquesta faceta d’un dels artistes 

més influents del segle passat. La seguirà una col·lectiva 

comissariada per l’artista portuguès Julião Sarmento a partir de les 

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

• Dues de les línies programàtiques consolidades en els últims anys 

—l’arquitectura i la fotografia— també seran representades per 
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dues mostres. En primer lloc, la gran retrospectiva dedicada a 

l’arquitecte i dissenyador finlandès Alvar Aalto, i en segon lloc, la 

mostra Cinc minuts, que reuneix els millors retrats del 

fotoperiodista Pedro Madueño. 
 

• 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, i Una expo més, que dóna veu 

a col·lectius vulnerables perquè desenvolupin projectes artístics.  
 

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

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

de 2,3 milions de visitants. L'Obra Social "la Caixa" va programar en 

ells 42 exposicions al voltant de 27 temàtiques diferents. CaixaForum 

Madrid va acollir 1.332 activitats el 2014, recolzades per més de 

768.000 visitants. 

 

Madrid, 9 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 la directora de CaixaForum Madrid, Isabel 
Fuentes, 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. 
 
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.  
 
En ells, l'Obra Social "la Caixa" va programar durant la temporada 2014-2015 
un total de 42 exposicions al voltant de 27 temàtiques diferents. La suma dels 
visitants de la xarxa de centres pujar l'any passat a 2,3 milions de persones. 
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CaixaForum Madrid va acollir 1.332 activitats el 
2014, recolzades per 768.082 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. 
 

 
Des de la Roma antiga fins a l’art més actual, amb parada en 

l’impressionisme 

 
L’Obra Social ”la Caixa” ha fet un esforç especial en la confecció de la 
programació de la temporada 2015-2016 a CaixaForum Madrid, amb 
exposicions sobre diferents disciplines, com ara arqueologia, pintura, 
arquitectura, fotografia, cultura clàssica i contemporània, i sensibilització social 
i coproduccions amb museus de primer nivell nacional i internacional —Museu 
del Louvre, Fundació Gulbenkian, Fundació Joan Miró—, gràcies a la política 
de grans aliances que duu a terme l’entitat. 
 
Sens dubte, un dels plats forts de la temporada serà el tàndem d’exposicions 
consecutives a la Sala 2, amb obres procedents del Museu del Louvre. Gràcies 
a la col·laboració estable entre ambdues institucions —amb la signatura de dos 
acords consecutius (2008-2012 i 2012-2016)— se succeiran dos projectes 
expositius organitzats conjuntament amb obres procedents del museu francès i 
el comissariat a càrrec d’especialistes del museu parisenc. 
 
La primera, Dones de Roma. Seductores, maternals, excessives, explica, a 
partir de 200 peces procedents d’entorns domèstics, el paper destacat que van 
tenir les dones en la societat romana. Les obres, algunes de les quals han estat 
restaurades especialment per a aquesta exposició, descobreixen el canvi de 
mentalitat que es va produir en la cultura romana, amb una contradicció latent 
entre una imatge tradicional de la dona de tipus aristocràtic i la realitat d’una 
societat en què les dones començaven a superar el seu rol ancestral. 
 
Així mateix, resulta fonamental per a ”la Caixa”, en el marc d’aliances 
estratègiques com aquesta, poder contribuir no sols a la generació de 
coneixement amb l’exhibició d’aquestes obres, sinó a la conservació d’aquest 
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valuós patrimoni promovent-ne la restauració. En aquest sentit, el segon 
d’aquests projectes amb el Louvre és excepcional.  
 
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 Madrid —la selecció d’obres a Barcelona serà diferent per motius 
de conservació—, 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 Madrid. 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. 
 
Després de la gran retrospectiva dedicada 
a Le Corbusier el 2014, l’arquitectura 
tornarà a adquirir protagonisme aquest 
any amb una gran exposició consagrada 
a una de les figures més influents del 
segle XX en aquesta disciplina. Alvar 

Aalto. 1898-1976. Arquitectura 

orgànica, art i disseny és un projecte 
conjunt amb el Vitra Design Museum i 
l’Alvar Aalto Museum que presenta una àmplia panoràmica de la vida i la 
producció d’aquest llegendari arquitecte, aturant-se en els seus edificis i 
dissenys més representatius i revelant nombrosos nous aspectes de la seva 
producció a partir de maquetes històriques, dibuixos originals, mobles, llums, 
objectes de vidre i fotografies històriques i modernes, a càrrec del fotògraf 
Armin Linke.  
 
Gràcies a una altra de les col·laboracions destacades de l’Obra Social 
”la Caixa”, en aquest cas amb la Fundació Joan Miró, arribarà a Madrid la 
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mostra Miró i l’objecte, la més completa monogràfica sobre aquesta faceta 
d’un dels artistes més influents del segle XX. La selecció inclou pintures, 
collages, objectes, ceràmiques i escultures de la Fundació Joan Miró, i 
s’enriqueix amb aportacions destacades de col·leccions públiques i privades 
d’Europa i Amèrica.  
 
Miró i l’objecte es proposa mostrar el desafiament que Miró va plantejar a la 
pintura al final de la dècada 1920, i com el respecte i el diàleg intens amb els 
objectes que l’envoltaven van contribuir a una transformació cabdal en la 
concepció de l’art del segle XX. 
 

La programació sobre l’art més recent seguiré amb El pes d’un gest. Després 
d’obrir la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 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 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 coordinadament 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 Madrid, 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’Ingres fins a Rothko, passant per Goya, Constable, 
Corot, Courbet, Delacroix, Sisley, Monet, Cézanne, Van Gogh, Picasso, 
Rousseau, Bonnard, Modigliani, Gris, Braque, Kandinski, Kokoschka i Pollock. 
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La fotografia serà present a la temporada amb Pedro Madueño. Cinc minuts. 

Retrats periodístics, 1977-2015, una selecció de retrats d’escriptors, polítics i 
figures de l’espectacle que el fotoperiodista ha fet durant més de tres dècades. 
L’obra de Madueño esdevé un testimoni excepcional de trenta anys de 
periodisme al nostre país. 
 
La programació de CaixaForum Madrid 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. 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. 
 
Posteriorment, Una expo més evidenciarà que el procés creatiu pot ser una 
eina molt efectiva en l’apoderament de col·lectius vulnerables. I ho aconseguirà 
donant-los veu en primera persona, igualtat de condicions i oportunitats, i 
visibilitat a través de la creació de peces artístiques.  
 
 

Intensa agenda d’activitats per a tots els públics 

 

CaixaForum Madrid 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. 
 
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. 
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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 Madrid 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 38.790 escolares. 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. 
 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ 

CAIXAFORUM MADRID 
 

 
2015-2016 

 
 
 

 
 



10 
 

Alvar Aalto 
1898-1976. Arquitectura 

orgànica, art i disseny  
 

Del 30 de setembre de 2015 al 10 de gener 
de 2016 

 
 
 

 
 

Gerro «Savoy», Alvar Aalto, 1936  
© Vitra Design Museum, Alexander Vegesack, VEGAP, Barcelona, 2015 

 

Gran retrospectiva a CaixaForum Madrid sobre una de les figures fonamentals 

de l’avantguarda artística i arquitectònica del segle XX 

 

Alvar Aalto és l’arquitecte finlandès més conegut de la seva generació, i un dels 
principals defensors d’un moviment modern humanitzat. Els seus edificis, com el 
Sanatori de Paimio per a tuberculosos (1933) o la Vil·la Mairea (1939), plasmen una 

magistral interacció de volums, formes i materials orgànics. La seva cadira Paimio 
(1931-1932) i el seu tamboret 60 (1933) van ser fites del desenvolupament del 
mobiliari modern, i el seu emblemàtic gerro «Savoy» (1936) s’ha convertit en el símbol 

del disseny finlandès.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta, juntament amb el Vitra Design Museum (Weil am 

Rhein, Alemanya) i l’Alvar Aalto Museum (Jyväskylä, Finlàndia), aquesta gran 
retrospectiva del llegendari arquitecte, que incorpora una anàlisi contemporània en què 
l’afinitat d’Aalto amb la forma orgànica es relaciona amb l’estret diàleg que va tenir 

amb artistes de la seva època, com ara László Moholy-Nagy, Jean Arp, Alexander 
Calder i Fernand Léger. Són, en total, 350 peces entre maquetes, mobles, llums, 
dibuixos originals, fotografies històriques i imatges noves a càrrec d’Armin Linke. Per al 

seu pas per CaixaForum Madrid, la mostra incorpora un nou àmbit en què es detallen 
les visites de l’arquitecte al nostre país el 1951. 
 

Comissariat: Jochen Eisenbrand, conservador en cap del Vitra Design Museum 
Organització: Exposició del Vitra Design Museum (Alemanya) i de l’Alvar Aalto 
Museum (Finlàndia), en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa” 
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Dones de Roma.  
Seductores, maternals, 

excessives 
 

Del 4 de novembre de 2015 al 14 de febrer de 
2016 
 

 
 
Una selecció de més de 200 peces 

procedents del Museu del Louvre mostra la 

representació de les dones en la decoració 

de les vil·les romanes 
 

Polímnia, Col·lecció Borghese, marbre, segles  I-II dC. Museu del  
Louvre © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

 

Les dones a Roma van ocupar un lloc destacat, en comparació d’altres societats 
antigues. En la societat romana, es va produir una certa evolució de la condició de la 
dona, perceptible en els costums, però també en la mentalitat, la representació i la 

decoració familiar. Aquest canvi de mentalitat va generar una contradicció entre una 
imatge tradicional de tipus aristocràtic i la realitat d’una societat en què les dones van 
començar a emancipar-se i en què els seus assoliments els van permetre superar el 

rol ancestral assignat. L’estatut de cert privilegi de les dones a Roma es va traduir en 
diferents representacions de la dona sota el prisma de la mitologia, la religió i la força 
materna, com també en l’al·legoria de la seducció i l’excés.  

 
Dones de Roma reuneix més de 200 peces romanes procedents d’entorns domèstics que 
representen dones, deesses i éssers mitològics. La mostra inclou destacades obres, com 

un conjunt de pintures murals provinents de Pompeia o les anomenades plaques 

campanes, relleus en terracota restaurats recentment gràcies a l’acord de col·laboració 
entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre, i que es presentaran per primera 

vegada als centres CaixaForum pels quals itinerarà la mostra. 
 

Comissariat: Daniel Roger, conservador en cap de Patrimoni del Departament 

d’Antiguitats Gregues, Etrusques i Romanes del Museu del Louvre, i Aurélie Pirou, 

col·laboradora del Departament d’Antiguitats Gregues, Etrusques i Romanes del 
Museu del Louvre 
Organització: Obra Social ”la Caixa” i Museu del Louvre 
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Miró i l’objecte  
 

Del 10 de febrer al 22 de maig de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

CaixaForum Madrid acull la primera exposició 

monogràfica dedicada a l’objecte en la producció 

de Joan Miró, amb més de 130 obres 
 

Joan Miró, Dona asseguda i infant, 1967 
Fundació Joan Miró. ©Successió Miró 2015 
 

L’exposició reitera que Joan Miró va ser molt més que un pintor, que va experimentar 

amb un extens ventall de materials artístics i idees poc convencionals i que, a través 
del procés de desafiar la pintura i d’adherir-se al nou concepte de l’objecte, va 
propiciar un canvi transcendental en la nostra percepció de l’art. 

 
La mostra analitza com l’artista va representar els objectes en els seus quadres i com va 
incorporar gradualment l’objecte físic en la pintura mitjançant l’ús del collage. Aquest 

procés va significar, al final de la dècada del 1920, un desafiament frontal a les arts 
plàstiques, cosa que ell mateix definiria com l’«assassinat de la pintura». Després de la 
Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, Miró va mantenir ferm el seu 

compromís amb l’objecte en explorar les possibilitats de la ceràmica i l’execució 
d’escultures en ferro i bronze. L’exposició finalitza prestant atenció als últims anys de 
l’artista i a allò que s’ha anomenat l’antipintura, la màxima expressió de la qual es troba 

en les rupturistes obres que l’artista va crear al final dels anys seixanta i primera meitat 
dels setanta, moltes de les quals per ser exposades el 1974 al Grand Palais de París. 
 

Miró i l’objecte consta d’unes 130 obres, incloent-hi pintures, collages, objectes, 
ceràmiques i escultures procedents d’importants col·leccions tant públiques com 
privades d’Europa i d’Amèrica.  

 

Comissariat: William Jeffett, conservador en cap del Salvador Dalí Museum de Sant 
Petersburg (Florida, Estats Units). 
Organització: Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb la Fundació Joan Miró 
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Dibuixant Versalles. 
Esbossos i cartons de Charles Le 

Brun (1619-1690) 
 

 
Del 16 de març al 19 de juny de 2016 
 
 

CaixaForum Madrid exhibeix una excepcional 

selecció de dibuixos del pintor francès 

restaurats expressament per a la mostra  
 
Charles Le Brun, L’ordre de les finances restablert. 
Museu del Louvre. © RMN-Grand Palais / Photo G. 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 per a 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 16 de juny al 18 de setembre 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 Gordillo, 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 Gulbenkian 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  
 

Del 15 de juliol al 23 d’octubre 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 els visitants reconeguin obres 
principals de la història de la pintura. Així mateix, permetrà establir un diàleg entre 
aquestes obres mestres, emmarcant-les en un discurs cronològic que farà possible 

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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Pedro Madueño.  
Cinc minuts. Retrats periodístics, 

1977-2015  
 

Del 16 d’octubre de 2015 al 10 de gener de 2016 
 
 
 
 
 

CaixaForum Madrid acull una selecció de les millors 

fotografies publicades pel fotoperiodista al llarg de 

més de tres dècades de professió 
 

Adolfo Marsillach, actor. Barcelona, 1996.  
© Pedro Madueño 
 

 
«El retrat és el gènere més complet, l’essència mateixa de la fotografia.» Testimoni 

excepcional de tres dècades de periodisme, l’obra de Pedro Madueño per al diari 
La Vanguardia ens parla d’una perspectiva única sobre el que és el retrat periodístic.  
 

Les seves fotografies són un referent, per la capacitat d’aprofundir en la psicologia dels 
personatges, pel rigor de la composició i per l’instint que el duu a descobrir noves 
perspectives i punts de vista diferents en un temps rècord: cinc minuts en els quals cal 

trobar la imatge perfecta. La seva obra també posa en relleu una preocupació per 
factors purament fotogràfics, com els jocs de llum i ombres o la densitat de la imatge.  
 

Pedro Madueño. Cinc minuts. Retrats periodístics, 1977-2015, organitzada per l’Obra 
Social ”la Caixa”, reuneix uns cinquanta retrats de figures de la literatura i el 
periodisme (Terenci Moix, Baltasar Porcel, Juan Marsé, John Irving) i l’espectacle, l’art 

i la fotografia (Francesc Català-Roca, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Nazario, Pina 
Bausch, Ferran Adrià, José Tomás).  
 

 

Comissariat: Julià Guillamon 
Organització: Obra Social ”la Caixa”  
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My world 
Reptes per a un món millor  
 

Del 4 de febrer al 21 de maig 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 creuen 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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Una expo més.  
Visions desconegudes a través de 

l’art  
 

Del 29 de juny al 18 d’octubre de 2016 
 
 
 
 

 

Per saber qui són els autors de les obres d’aquesta exposició, els visitants 

hauran d’arribar al final del recorregut. Perquè si descobrien les seves identitats 

només començar, segurament llegirien les obres d’una altra manera 

 

La mostra evidencia que el procés creatiu pot ser una eina molt efectiva en 
l’apoderament de col·lectius vulnerables. I ho aconsegueix donant-los veu en primera 
persona, igualtat de condicions i oportunitats, i visibilitat a través de la creació de 

peces artístiques. Comissariada per Frederic Montornés, l’exposició és un aparador, 
un espai on els resultats d’aquests processos creatius es confronten amb la mirada de 
l’espectador i activen el diàleg necessari perquè les diferències entre tots siguin cada 

cop més petites. 
 
Les vuit iniciatives que formen la mostra han estat liderades per artistes o grups de 

creadors que han posat les seves eines de treball al servei de col·lectius que viuen 
diferents situacions de vulnerabilitat, a fi que poguessin donar forma als seus propis 
missatges fent servir la fotografia, el disseny o les arts visuals, entre altres disciplines 

artístiques. 
 
Aquestes obres són el resultat d’alguns dels projectes presentats a la convocatòria 

d’ajudes Art per a la Millora Social que l’Obra Social ”la Caixa” organitza anualment 
des del 2008. La finalitat d’aquestes ajudes és donar suport a activitats culturals de 
qualsevol disciplina artística liderades per un artista en les quals participin de manera 

activa, i intervenint principalment en un procés creatiu, col·lectius socialment fràgils, 
per tal de millorar aspectes com el desenvolupament personal, la cohesió i la inclusió 
social, i la regeneració social de caràcter comunitari.  

 

Comissariat: Frederic Montornés 

Organització: Àrea de Cultura 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 
 

 


