
 

 

Nota de premsa 

Una selecció de fotografies que forma part de l’exposició Gènesi 

 
La mirada artística de Sebastião Salgado  

a l’Antàrtida, un dels lloc més remots, 
inhòspits i bells del planeta, a CosmoCaixa 

 

 
• CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, acull 26 

imatges de l’Antàrtida que formen part de l’exposició Gènesi, del 

fotoperiodista Sebastião Salgado, una mirada artística que complementa 

l’espai destinat a la Base Antàrtica Espanyola Joan Carles I.  

 

• Així, aquest espai combina dues mirades ―la científica, des del testimoni 

de la Dra. Castellví, i l’artística, des de l’òptica d’un dels millors 

fotoperiodistes d’aquest segle, Sebastião Salgado― sobre l’Antàrtida, un 

dels llocs més extrems i inhòspits del nostre planeta, però de vital 

importància. 
 

• Per tal d’aprofundir en aquestes dues visions, a partir del dia 17 d’abril, 

cada diumenge, a les 12 hores, CosmoCaixa ofereix la possibilitat 

d’acostar aquest singular espai als visitants a través d’una visita guiada 

en la qual podran descobrir què va motivar tant Salgado com els 

investigadors a anar al continent antàrtic. Un cop més, la ciència i l’art 

s’uneixen per interpretar i mostrar la realitat, i per fer-nos descobrir 

textures d’una fragilitat i una bellesa úniques.  

 

 
Barcelona, 29 d’abril de 2016. CosmoCaixa acull de manera permanent un espai 
destinat a l’Antàrtida des que el 2014 s’hi va instal·lar la Base Antàrtica 
Espanyola Joan Carles I, testimoni de la recerca pionera que la Dra. Castellví 
va dur a terme en aquest laboratori situat a l’illa de Livingstone entre els anys 
1986 i 2011. 
 
La mirada científica es complementa ara amb una mirada artística des de 
l’òptica del fotoperiodista brasiler Sebastião Salgado, que, amb una selecció de 
fotografies de la seva exposició Gènesi, vol mostrar i transmetre la bellesa 
natural de l’Antàrtida. 



Gènesi és una exploració del món tal com va ser, com es va formar, com va 
evolucionar i com va existir durant mil·lennis, abans que la vida moderna es 
precipités i comencés a allunyar-nos de l’essència mateixa del nostre ésser. És 
un viatge als paisatges terrestres i marins i a la vida dels animals i els pobles 
que fins avui han esquivat el llarg braç del món actual. 
 
I també és un testimoni que al nostre planeta encara s’amaguen àmplies i 
remotes regions on regna la natura amb una esplendor silenciosa i 
immaculada. 
 
Aquestes meravelles es troben als cercles polars i a les selves tropicals, a les 
vastes sabanes i als deserts abrasadors, a les muntanyes cobertes de glaceres 
i a les illes solitàries. Algunes regions són tan fredes o tan àrides que només hi 
perduren les formes de vida més resistents, i altres acullen animals i tribus 
ancestrals la supervivència dels quals depèn del seu aïllament. Tots junts 
formen un mosaic enlluernador de la natura amb tota la seva esplendor intacta. 
 
La selecció de fotografies de l’Antàrtida forma part de l’exposició Gènesi, i vol 
mostrar i transmetre aquesta bellesa, en un homenatge visual a un planeta 
fràgil que tots tenim el deure de protegir. 
 
 
 
Salgado – Base Antàrtica 
Una mirada diferent que ens acosta a l’AntÀRTida 
 
CosmoCaixa 
C/ d’Isaac Newton, 26, Barcelona 

 
Horari: de 10 a 20 h  
Visita guiada: cada diumenge, a les 12 h. Preu: 2 € 
 

 
Més informació:  

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 


