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L’exposició és fruit dels acords de col·laboració que l’Obra Social ”la Caixa” 
manté amb la Fundação Calouste Gulbenkian i el MACBA 
  

EL PES D’UN GEST 
LA MIRADA DE JULIÃO SARMENTO  

A LES COL·LECCIONS GULBENKIAN, MACBA I ”LA CAIXA” 
 
«Aquesta exposició d’objectes no és sinó un cos gegantí, fet real per la 
suma de les parts que el componen. És també un cos que es desitja i la 
urgència del qual és inevitable. I és, a més a més, un cos que per definició 
es presenta i endevina com el temps d’un sospir o el pes d’un gest.» En la 
nova exposició de CaixaForum Barcelona, l’artista portuguès Julião 
Sarmento proposa una instal·lació conceptual, una obra d’obres. Ho fa a 
partir de 67 obres escollides de les col·leccions del MACBA, la Fundação 
Calouste Gulbenkian i ”la Caixa”. N’és el resultat El pes d’un gest, 
exposició que té un triple atractiu. És una aproximació a l’art portuguès, 
tan desconegut entre nosaltres malgrat la proximitat i l’afinitat cultural, 
amb noms com ara João Onofre, Rui Chafes, Gabriel Abrantes, Augusto 
Alves da Silva, Jorge Barradas, José de Almada Negreiros i Joaquim 
Rodrigo. És també una invitació a veure amb nous ulls l’art internacional 
de les últimes dècades a partir d’algunes obres essencials de les tres 
col·leccions: Juan Muñoz, Sigmar Polke, Miroslaw Balka, Rodney Graham, 
Gerhard Richter, Robert Rauschenberg, Rita McBride, Robert Morris, 
Rachel Whiteread, Giuseppe Penone, Richard Serra, Robert Gober, Carl 
Andre, Ignasi Aballí, Francis Alÿs o Philip Guston. I, finalment, és una 
invitació a descobrir el món de Julião Sarmento: el seu interès per la 
literatura i el cinema, la seva preocupació per la seducció i la violència, i 
el despullament progressiu, la cerca de formes essencials. 
 

 

El pes d’un gest. La mirada de Julião Sarmento a les col·leccions Gulbenkian, 

MACBA i ”la Caixa”. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 

6-8). Dates: de l’11 de febrer al l’1 de maig de 2016. Comissariat: Julião Sarmento, 
artista. Organització: Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de la Fundação 
Calouste Gulbenkian i el MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona).  

 
 @FundlaCaixa @CaixaForum #Elpesdungest 
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Sigmar Polke, Tríptic, 1989. Col·lecció ”la Caixa” d’Art 
Contemporani © The Estate of Sigmar Polke, Cologne / 
VEGAP, Barcelona, 2016 

 

Barcelona, 10 de febrer de 2016. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; l’administradora de la Fundação Calouste 
Gulbenkian; Teresa Gouveia; la directora del Museu Calouste Gulbenkian, 
Penelope Curtis; el director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), Ferran Barenblit, i l’artista i comissari Julião Sarmento, inauguren 
aquesta tarda a CaixaForum Barcelona la mostra El pes d’un gest. La mirada 

de Julião Sarmento a les col·leccions Gulbenkian, MACBA i ”la Caixa”. 
 

El pes d’un gest és un projecte singu-
lar, fruit dels acords de col·laboració 
que l’Obra Social ”la Caixa” manté 
amb dues de les institucions culturals 
més importants del sud d’Europa: la 
Fundação Calouste Gulbenkian i el 
MACBA. 
 
Aquests acords formen part de la sèrie 

d’aliances estratègiques impulsades per ”la Caixa” amb alguns dels museus i 
centres culturals més importants (com el British Museum, el Musée du Louvre o 
el Museo del Prado), l’objectiu de les quals és afavorir la creació i la reflexió a 
l’entorn del fet artístic, posar en relació col·leccions d’art, donar veu a artistes, 
crítics i pensadors, i contribuir a potenciar una cultura europea comuna. 
 
En concret, la reunió d’obres d’aquestes tres col·leccions sorgeix com a 
conseqüència de l’acord que van signar, el 2013, el president de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president de la Fundação Calouste 
Gulbenkian, Artur Santos Silva, per cooperar en el desenvolupament conjunt de 
projectes socials, culturals, científics i de cooperació internacional. Fruit 
d’aquesta aliança, l’any passat ja es va poder veure al Centro de Arte Moderna 
(CAM) de la Fundação Calouste Gulbenkian, a Lisboa, Tensió i llibertat, una 
primera exposició amb obres de les tres col·leccions. 
 
Gràcies a la col·laboració que també manté ”la Caixa” amb el MACBA per 
gestionar coordinadament els fons de les dues institucions (acord en procés de 
renovació), els projectes expositius amb la Fundação Calouste Gulbenkian han 
comptat també amb la participació del centre barceloní. Des del 2010, ”la 
Caixa” i el MACBA han dut a terme una programació expositiva conjunta a 
partir de diferents seleccions dels fons d’art contemporani d’ambdues 
institucions, amb mostres com ART, DOS PUNTS; Volum!; La persistència de 

la geometria; Mirades creuades i El mirall invertit. Mostres que han viatjat pel 
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Robert Rauschenberg, Sense títol, 1972. Col·lecció 
MACBA. Fundació MACBA. © Estate of Robert 
Rauschenberg/VAGA, New York/VEGAP, 2016 

 

nostre país —Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma— i que també han arribat a 
Mèxic. 
 
Sarmento defuig cronologies, escoles i estils 

  
A El pes d’un gest, s’ha volgut donar continuïtat a l’aposta pionera al nostre 
país de l’Obra Social ”la Caixa” de convidar artistes a comissariar projectes 
expositius. Per què els artistes? Perquè ofereixen una visió de l’art del nostre 
temps menys vinculada a grans discursos i teories, menys programàtica i més 
lliure. 
 
Després de les experiències prèvies amb alguns destacats artistes —Jorge 
Pardo, Soledad Sevilla, Juan Uslé i Luis Gordillo—, ara es dóna continuïtat a 
aquesta línia programàtica convidant Julião Sarmento.  
 
A El pes d’un gest Sarmento ha pogut triar obres d’aquestes tres grans 
col·leccions: la col·lecció de ”la Caixa” i la del MACBA centrades en l’art 
internacional, i la col·lecció Gulbenkian especialitzada en art portuguès 
contemporani. 
 

Al llarg de la seva carrera, que va 
començar als anys setanta, Sarmento ha 
fet servir diferents llenguatges: de l’art 
conceptual a l’abstracció, del cinema en 
format super 8 a la pintura. La llibertat 
amb què desenvolupa el seu treball es 
projecta en la seva manera d’entendre la 
creació, que es fixa més en el gest 
artístic que en materials, suports o 
llenguatges. D’aquí ve el títol de 
l’exposició, que subratlla la importància 
del gest de l’artista: un gest que pesa. 

  
Sarmento defuig la cronologia, les escoles, els estils, les associacions 
temàtiques i estilístiques, i obre noves perspectives des de la sensibilitat i la 
creativitat. Sarmento ha tingut també un paper decisiu en el muntatge, que 
convida l’espectador a deturar-se davant les peces, a contradir les idees 
rebudes i a seguir el seu propi camí.  
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Edgar Degas, Retrat d’Henri 
Michel-Lévy, França, ca. 1878. 
Museu Calouste Gulbenkian - 
Fundação Calouste Gulbenkian 
© Museu Calouste Gulbenkian 

 

Un total de 67 obres de 39 artistes 

 
L’exposició reuneix seixanta-set peces: des de dibuixos i pintures fins a 
fotografies, vídeos i instal·lacions. Hi estan representats els artistes 
portuguesos més importants. Alguns, com João Onofre o Rui Chafes, tenen 
una llarga trajectòria internacional i són coneguts des de fa temps al nostre 
país. D’altres, que formen part dels fons de la col·lecció Gulbenkian, 
representen una novetat per al públic no especialitzat: Fernando Calhau, 
Alexandre Estrela, Gabriel Abrantes, Eduardo Batarda, Ângelo de Sousa, 
Augusto Alves da Silva i Luísa Cunha. Al seu costat, hi ha quatre clàssics de la 
modernitat a Portugal: Henrique Pousão, que representa el realisme del segle 
XIX en contacte amb les avantguardes de l’època, i Jorge Barradas, José de 
Almada Negreiros i Joaquim Rodrigo, que estan vinculats respectivament als 
nous realismes dels anys trenta, a l’abstracció geomètrica i a l’art pop. 
 
Un dels atractius de l’exposició és veure les obres d’aquests artistes al costat 
dels treballs de Juan Muñoz, Alejandro Cesarco, Sigmar Polke, Miroslaw Balka, 
Bridget Riley, Rodney Graham, Gerhard Richter, Robert Rauschenberg, Rita 
McBride, Robert Morris, Donald Judd, Robert Ryman, Rachel Whiteread, 
Giuseppe Penone, Richard Serra, Robert Gober, Carl Andre, Marcel 

Broodthaers, Ignasi Aballí, Francis Alÿs, Philip Guston o 
Christopher Williams. 
 
Una de les peces més sorprenents incloses en 
l’exposició és el Retrat d’Henri Michel-Lévy d’Edgar 
Degas, procedent de la col·lecció de la Fundação 
Calouste Gulbenkian. És un oli del 1878, en què es veu 
l’artista amb els seus models i amb els materials que fa 
servir per treballar. Sarmento ha escollit aquesta pintura 
no solament perquè és una de les obres més 
interessants de Degas i del Museu Gulbenkian, sinó 
especialment perquè al·ludeix a l’acte creatiu, a la seva 
reflexió i les seves referències, unes referències que en 
aquesta exposició són els quadres dels altres creadors.  

 
La selecció no segueix cap més dictat que la sensibilitat de Sarmento. Hi ha un 
joc d’associacions i contrastos que no s’atura mai: cossos, formes, textures, 
paraules. La construcció, l’equilibri, el pas del temps, la paradoxa visual i, per 
damunt de tot, un desig de simplicitat i de puresa. Penjades o instal·lades a la 
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João Onofre, Sense títol (no acaba mai), 2010-2011. 
Col·lecció CAM - Fundação Calouste Gulbenkian © 
CAM, Colección Centro de Arte Moderna  

 

sala, les obres formen transicions molt subtils que duen d’un concepte a un 
altre, d’una idea a una altra.  
 

És un recorregut conceptual, formal i, alhora, 
sensitiu. Sarmento no estableix cap itinerari 
concret, de manera que el recorregut, per als 
visitants, és completament lliure. L’obra d’art, 
propera o enigmàtica, s’aborda des de tots 
els aspectes, com un tot que es dirigeix a 
l’home del nostre temps.  
 
 
 
 

Els artistes presents a la mostra, segons la col·lecció de procedència, són:  
 
Col·lecció 

”la Caixa” 

 

Robert Gober 

Robert Ryman 
Gerhard Richter 
Christopher Williams 

Carl Andre 
Juan Muñoz 
Rodney Graham 

 

Donald Judd 

Sigmar Polke 
Richard Serra 
Miroslaw Balka 

Francis Alÿs 
Giuseppe Penone 
Alejandro Cesarco 

Col·lecció 

MACBA 

Robert Rauschenberg 
Robert Morris 

Ignasi Aballí  
Brassaï 
 

Rita McBride  
Marcel Broodthaers 

Philip Guston  
Rodney Graham 

Col·lecció CAM 

(Centro de Arte 

Moderna) – 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Gabriel Abrantes 
José de Almada Negreiros 

Augusto Alves da Silva 
Ângelo de Sousa 
Jorge Barradas 

Eduardo Batarda 
Michael Biberstein 
Fernando Calhau  

Edgar Degas (Fundação 

Calouste Gulbenkian / 

Museu) 

Rui Chafes 
Luísa Cunha 

Alexandre Estrela 
João Onofre 
Henrique Pousão 

Bridget Riley 
Joaquim Rodrigo 
Rachel Whiteread  
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Un llibre d’artistes i un cicle de performances 

 
Acompanyant l’exposició, el projecte d’El pes d’un gest es completa amb 
l’edició d’un catàleg, concebut com un llibre d’artista, en el qual ha intervingut el 
mateix artista. A més d’un text de Sarmento i amb el mateix esperit, l’escriptor 
portuguès Gonçalo M. Tavares porta la reflexió sobre l’art al camp del 
pensament, l’aforisme i la poesia. Tavares interroga les obres, es pregunta quin 
és el seu significat profund, el contingut humà. Dramatitzant-les, com en el cas 
de Waste Land de Juan Muñoz. Buscant una repercussió íntima, com en l’obra 
de Robert Rauschenberg, que el duu a reflexionar sobre el penediment. O 
escrivint un text que és gairebé un manifest artístic quan, davant l’obra de 
Marcel Broodthaers escriu, desafiant: «Si tens una paret, tens un museu». 
 
Així mateix, l’Obra Social ”la Caixa” ha dissenyat una programació molt 
completa i per a tots els públics, que inclou, a més de les visites i les activitats 
per a col·lectius de persones grans, famílies o escoles, un cicle de conferències 
performatives, una forma molt innovadora d’apropar-se a les obres d’art 
seleccionades per Julião Sarmento. 
 
En aquest cicle, les conferències s’alliberen del seu estatus acadèmic per 
convertir-se en una pràctica artística i educativa, però també una posada en 
escena, un espectacle, amb la intenció d’involucrar l’audiència de forma 
satírica, emotiva i seductora. El cicle, titulat No tot serà parlar, se celebrarà a 
CaixaForum Barcelona del 16 de febrer al 8 de març.  
 
Els creadors convidats a aquest cicle combinaran imatges i idees que dialoguin 
amb les obres seleccionades per Julião Sarmento: els viatges fets per Jordi 
Carrión, els objectes trobats per Bárbara Bañuelos, les preguntes formulades 
per Ignasi Duarte, i les pel·lícules seleccionades per Terrorismo de Autor 
seran fils oferts a l’espectador perquè teixeixi el seu propi relat. 
 
Julião Sarmento 

 
Julião Sarmento va néixer el 1948 a Lisboa i viu i treballa a Estoril. Va estudiar 
pintura i arquitectura a l’Escola Superior de Belles Arts de Lisboa. Al llarg de la 
seva trajectòria, ha treballat amb una gran varietat de mitjans —pintura, dibuix, 
escultura, fotografia, cinema, vídeo i instal·lació— i ha fet moltes exposicions 
individuals i col·lectives tant a Portugal com en altres països. Va representar 
Portugal a la 46a Biennal de Venècia (1997). Ha participat a Documenta 7 
(1982) i 8 (1987), la Biennal de Venècia (1980 i 2001) i la Biennal de São Paulo 
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(2002). La seva obra forma part de moltes col·leccions públiques i privades de 
l’Amèrica del nord i del Sud i del Japó.  
 
Gonçalo M. Tavares  

 
Gonçalo M. Tavares va néixer a Luanda el 1970. Va passar la infantesa a 
Aveiro, al nord de Portugal, i actualment és professor de teoria de la ciència a 
la Universitat de Lisboa. El 2001 va publicar el seu primer llibre de poesia, Livro 

da dança, i després va seguir una sèrie d’obres de difícil classificació reunides 
sota el títol de Cuadernos de Gonçalo M. Tavares. La seva novel·la Jerusalén 

va ser guardonada amb els premis José Saramago, Portugal Telecom i 
Ler/Millennium BCP. Aprender a rezar en la era de la técnica va rebre el premi 
al Millor Llibre Estranger publicat a França i el premi especial del jurat del Gran 
Premi Literari Web Cultura. Un viaje a la India (2010) va rebre el premi de la 
Societat Portuguesa d’Autors (SPA/RTP), el Premi Especial de la Premsa, el 
premi de la Fundação Inês de Castro i el premi literari Fernando Namora, i va 
ser finalista del premi Médicis. Es un dels escriptors més traduïts del món. La 
seva obra s’ha publicat en més de quaranta-cinc països. 
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ACTIVITATS A L’ENTORN DE  L’EXPOSICIÓ 

 
CONFERÈNCIA: EL PES D’UN GEST 

Dijous 11 de febrer | 19 h 
 
Diàleg entre Julião Sarmento, comissari de l’exposició, i Vicent Todolí, comissari 

independent 
Preu de la conferència: 4 € 
 

CICLE: NO TOT SERÀ PARLAR 

Conferències performatives 

 
Dimarts 16 de febrer | 19 h 

• LA VOLTA AL MÓN (HOMENATGE A BURTON HOLMES) 

Relat il·lustrat de viatges, acompanyat de cops d’efecte teatrals. 
Jordi Carrión, escriptor 
 

Dimarts 23 de febrer | 19 h 
• INVENTARI – MEMÒRIES D’UNA ASPIRADORA 

Recorregut inusual per la memòria, els objectes i la intuïció. 

Bárbara Bañuelos, intèrpret i cantant 
 
Dimarts 1 de març | 19 h 

• ELS LÍMITS DEL DESIG (O) EL PERILL D’ESTAR VIUS 

Remake estètic i ideològic del Maig del 68 francès a través d’audiovisuals. 
Terrorisme d’Autor, col·lectiu anònim-delirant 

 
Dimarts 8 de març | 19 h 

• CONVERSES FICTÍCIES  

Ignasi Duarte, creador escènic, versus Gonçalo Tavares, escriptor. Gonçalo 
Tavares respon en escena a preguntes que va formular a personatges de les seves 
novel·les. 

Preu de la conferència: 4 € 
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ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 

Els dimecres, a les 16.30 h 
CAFÈ TERTÚLIA: Grups d’un mínim de 10 persones i un màxim de 25. Cal inscripció 
prèvia, a través del telèfon 931 847 142. Preu de la conferència: 4 € 

 

ART EN FAMÍLIA 

 
Els diumenges, a les 11 h 

• VISITES EN FAMÍLIA 

Preu per persona: 2 € 
 

• ESPAI EDUCATIU +5 

A l’exposició, un espai dedicat a les famílies proposa activitats a l’entorn de 
diferents idees estretes de la mostra. 
 

VISITES A L’EXPOSICIÓ 

De dilluns a divendres, horari a convenir 
 
• VISITES DINAMITZADES PER A GRUPS ESCOLARS 

Visites adaptades als diferents nivells escolars. Cal inscripció prèvia, a través del 
telèfon 931 847 142 o el correu electrònic rcaixaforumbcn@magmacultura.net. 
Preu per grup: 25 €. De dilluns a divendres, horari a convenir 

 
• VISITES COMENTADES PER A GRUPS ESCOLARS 

Visites adaptades als diferents nivells escolars. Cal inscripció prèvia, a través del 

telèfon 931 847 142 o el correu electrònic rcaixaforumbcn@magmacultura.net. 
Preu per grup: 20 € 
 

VISITES A L’EXPOSICIÓ 

 

Els dimarts, a les 17 h, i els diumenges, a les 11 h 
• VISITES COMENTADES PER AL PÚBLIC GENERAL 

Preu per persona: 3 € 

 
• VISITES CONCERTADES PER A GRUPS 

Grups d’un màxim de 25 persones. Cal inscripció prèvia, a través del telèfon 

931 847 142. Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora. Preu per 
grup: 60 € 
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• VISITES COMENTADES PER A GRUPS DE PERSONES AMB DIFICULTATS 

VISUALS 

Grups d’un mínim de 10 persones. Cal inscripció prèvia, a través del telèfon 

931 847 142. 
 
• 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 correu 
electrònic rcaixaforumbcn@magmacultura.net.  
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EL PES D’UN GEST 
LA MIRADA DE JULIÃO SARMENTO  

A LES COL·LECCIONS GULBENKIAN, MACBA I ”LA CAIXA” 
 
 

DE L’11 DE FEBRER A L’1 DE MAIG DE 2016 
 

 

 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 

Servei d’Atenció al Visitant 

Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Servei d’Informació de  

l’Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 

Horari: 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 

 

 

 

Preus: 

 
Exposicions: 4 € (el preu inclou 
l’accés a totes les exposicions) 

— Menors fins a 16 anys: entrada lliure 
— Clients de ”la Caixa”: entrada 
gratuïta 

 
Venda d’entrades: 

CaixaForum.com/agenda  

Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Àrea de Comunicació de l’Obra Social “la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixa @CaixaForum #Elpesdungest 

 


