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CaixaForum Madrid acull una exposició monogràfica sobre la Phillips 
Collection, amb 60 obres que reflecteixen l’evolució de la pintura des del segle 
XIX i fins a la segona meitat del segle XX 

 
«Un petit museu íntim combinat amb un centre d’experimentació.» 
Duncan Phillips (1886-1966) definia així el 1926 el que va ser el primer 
museu dedicat a l’art moder n als Estats Units, inaugurat el 1921 a la 
ciutat nord-americana de Washington. Avui, la Phillips Collection és 
reconeguda arreu del món pel seu fons d’art impressionista, modern i 
contemporani. La institució celebra el seu 95 aniversari i, gràcies a la 
col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”, presenta a CaixaForum Madrid 
Impressionistes i moderns, una selecció excepcional de 60 pintures a 
càrrec de 44 artistes essencials dels dos últims segles: Picasso, Manet, 
Monet, Degas, Van Gogh, Cézanne, Courbet, Matisse, Modigliani, Braque, 
Pollock, O’Keeffe i Rothko, entre altres. La suma d’aquestes obres 
mestres dóna com a resultat una mostra que ens permet viatjar a través 
d’alguns dels principals moviments que es van anar desenvolupant des 
del segle XIX i fins a la segona meitat del segle XX, des del realisme i el 
romanticisme fins a l’expressionisme abstracte, passant per 
l’impressionisme o el cubisme. També ens permet conèixer la història 
d’aquesta col·lecció i del seu impulsor, Duncan Phillips, un pioner, un 
apassionat de l’art del seu temps que, confiant en el seu instint per 
detectar el talent, va saber reunir una col·lecció de prestigi mundial. 
 

  
Impressionistes i moderns. Obres mestres de la Phillips Collection. Dates: Del 14 
juliol al 23 d’octubre. Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36).. Organització: 
Exposició organitzada per la Phillips Collection, Washington DC, en col·laboració amb 
l’Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Susan Behrends Frank, conservadora de la 
Phillips Collection.  
  

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Impressionistesimoderns 
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Paul Cézanne, La muntanya Sainte-Victoire, entre 1886 i 
1887. The Phillips Collection, Washington DC  

Madrid, 13 de juliol de 2016. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director d’Iniciatives Especials de la Phillips 
Collection, Joseph Holbach, i la conservadora de la Phillips Collection, Susan 
Behrends Frank, han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid 
Impressionistes i moderns. Obres mestres de la Phillips Collection. 
 
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
especial a l’art dels segles XIX i XX, amb l’objectiu de promoure la divulgació al 
voltant d’una època clau per entendre la sensibilitat contemporània. Així, 
CaixaForum Madrid ha presentat els últims anys exposicions dedicades a 
figures clau com Delacroix o Pissarro i, més recentment, Sorolla, així com la 
mostra col·lectiva Mestres francesos de la Col·lecció Clark. En aquell cas, com 
també en el que es presenta avui, l’Obra Social ”la Caixa” vol posar en valor el 
paper essencial i encomiable d’algunes col·leccions privades en el coneixement 
i desenvolupament de l’art impressionista, modern i contemporani. 
 
La Phillips Collection celebra aquest any el seu 95 aniversari. En el marc 
d’aquesta efemèride i de manera excepcional, la institució nord-americana, 
amb seu a Washington, ha preparat una exposició itinerant internacional a partir 
dels seus fons. La mostra únicament es podrà veure a tres ciutats. Després 

d’haver passat pel Palazzo delle 
Esposizioni de Roma, la mostra arriba a 
Espanya de la mà de l’Obra Social 
”la Caixa”. I una vegada exposats a 
CaixaForum Barcelona, els fons viatjaran 
posteriorment a CaixaForum Madrid, on 
s’exhibiran entre els mesos de juliol i 
octubre. 
 
Impressionistes i moderns. Obres mestres 

de la Phillips Collection presenta una 
selecció de pintures del que va ser el 
primer museu d’art modern dels Estats 

Units. Aquesta destacada institució va obrir les seves portes al públic el 1921, 
concebuda pel seu fundador, Duncan Phillips, com «un museu íntim combinat 
amb un centre d’experimentació». Actualment, la Phillips Collection és 
reconeguda arreu del món per la seva col·lecció d’art dels dos últims segles.  
 
Aquesta excepcional mostra aplega 60 obres de 44 artistes europeus i 
americans. Distribuïda en sis àmbits temàtics que s’articulen cronològicament, 
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Pablo Picasso, L’habitació blava, 1901. The Phillips 
Collection, Washington DC. © Sucesión Pablo Picasso, 
VEGAP, Madrid 2016 

 

reflecteix l’evolució de la pintura moderna des del segle XIX fins ben entrat el 
segle XX. L’exposició s’inicia amb una selecció d’obres dels principals artistes 
de principis del segle XIX, artistes que van revolucionar la pintura europea com 
Ingres, Delacroix, Courbet o Manet, en estret diàleg amb els grans mestres 
impressionistes com Van Gogh, Cézanne, Degas, Monet i Sisley.  
 
Hi ocupen un lloc central els mestres moderns que han donat forma a la visió 
artística del segle XX, incloent-hi Bonnard, Braque, Gris, Kandinsky, Kokoschka, 
Matisse, Modigliani, Picasso, Soutine i Vuillard, juntament amb els nord-
americans Arthur Dove i Georgia O’Keeffe. La mostra acaba amb alguns 

treballs seminals del període de postguerra 
a càrrec d’artistes americans i europeus 
com De Staël, Diebenkorn, Gottlieb, 
Guston i Rothko, que van contribuir a crear 
una experiència totalment nova per al 
visitant d’exposició. 
  
La Phillips Collection es diferencia d’altres 
institucions que es van establir en el 
període d’entreguerres del segle passat 
per l’interès del seu fundador, Duncan 
Phillips (1886-1966), en les connexions 
entre les obres d’art del passat i les del 
present. Des de jove, Phillips sempre va 

voler donar suport als artistes joves, i adquiria obres pels seus mèrits i no 
perquè pertanyessin a tendències específiques o fossin reconegudes. Va 
apostar sempre per la idea de la modernitat com un diàleg entre passat i 
present, sense cap tipus de restricció geogràfica, nacional ni històrica. 
 
A través de les seves adquisicions i dels programes expositius, la Phillips 
Collection ha ocupat un lloc destacat en la vida cultural nord-americana des 
que el museu va obrir les seves portes al públic el 1921. Phillips, que va ser 
pioner en molts aspectes, era un apassionat de l’art del seu temps i, confiant en 
el seu instint per detectar el talent i les grans promeses, va saber reunir una 
col·lecció d’art de prestigi mundial amb una «visió de conjunt».  
 

Per acompanyar la mostra, l’Obra Social ”la Caixa” ha preparat un complet 
programa d’activitats per a tots els públics. Així mateix, s’ha editat un catàleg 
que inclou aportacions de la doctora Susan Behrends Frank, comissària 
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Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), La 
petita banyista, 1826. The Phillips Collection, 
Washington, DC 

 

adjunta per a la investigació de la Phillips Collection, i del crític d’art, comissari i 
professor Àlex Mitrani. 
 

 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Classicisme, romanticisme i realisme 

En l’art europeu i nord-americà del segle XIX té lloc 
un diàleg constant entre els ideals clàssics, la 
imaginació romàntica i el realisme dels fets 
observats. El classicisme s’entenia com la recerca 
del que és intemporal i ideal a través de la 
conciliació entre contraris per arribar a l’equilibri i la 
claredat en la composició. El romanticisme, en 
canvi, prioritzava el desequilibri, la imaginació i 
l’emoció, i valorava l’artista independent perquè 
explorava allò que era nou i desconegut. Jean-
Auguste-Dominique Ingres i Eugène Delacroix van 
ser els principals oponents en el debat nacional 
que va tenir lloc a França entre els partidaris del 
classicisme i del romanticisme. El realisme es va 
convertir en l’antídot per a tots dos, ja que se 
centrava en els fets observables com a remei 
contra la naturalesa idealitzada, el misteri i 
l’exotisme. Gustave Courbet i John Constable són 
els màxims exponents del realisme heroic del segle 

XIX. En un grau més gran o més petit, gairebé tots els grans pintors de figures de 
l’època, entre ells Honoré Daumier i Édouard Manet, van combinar a les seves obres 
elements del classicisme, del romanticisme i del realisme. També els paisatgistes van 
conjugar sovint elements clàssics i romàntics amb un nou interès per la naturalesa 
com a espai real i no imaginat. El francès Camille Corot, a principis de segle, va 
marcar la pauta d’aquest canvi amb els seus petits esbossos que captaven la llum i 
l’atmosfera a l’aire lliure. Les característiques distintives d’aquesta nova forma 
d’entendre la pintura van ser l’absència d’acabats, la llibertat d’execució i 
l’espontaneïtat.  
  
Impressionisme i postimpressionisme 
A mitjan dècada del 1860, el realisme va donar pas als impressionistes francesos, 
entre ells Claude Monet i Alfred Sisley, que insistien a pintar escenes de la vida 
quotidiana i vistes urbanes o de paisatges treballant-les a l’aire lliure amb una paleta 
lluminosa i prismàtica. Consideraven essencial plasmar la impressió i els reflexos de la 
llum, així com pintar directament davant el motiu sense dibuixos preparatoris. D’altra 
banda, les seves composicions mostren la influència de l’enquadrament i la asimetria 
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Pablo Picasso, Dona amb barret verd, 1939. 
The Phillips Collection, Washington DC. © 
Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2016 

propis de la fotografia i de les estampes japoneses. Predominava en la seva concepció 
de la pintura la immediatesa del punt de vista individual de l’artista. Com s’observa a 
l’obra d’Edgar Degas i Berthe Morisot, també es van desenvolupar altres temes nous, 
com el ballet i la intimitat de la vida quotidiana.  
 
Cap a mitjan dècada del 1880, quan semblava que la deriva naturalista de 
l’impressionisme havia completat ja tot el seu recorregut, les avantguardes franceses 
es van reinventar novament insistint en la imaginació i en l’ús expressiu del color. Una 
nova generació de pintors francesos, sovint anomenats postimpressionistes, va 
intentar superar l’estil intrínsecament naturalista i basat en l’observació dels 
impressionistes. El simbolista Odilon Redon, per exemple, va voler posar «la lògica del 
que és visible al servei del que és invisible». Pel que fa a Paul Cézanne, va rebutjar 
l’espontaneïtat dels impressionistes per crear «construccions a partir de la naturalesa». 
Per a Vincent van Gogh, el color era expressiu, emocional i simbòlic. En la producció 
de tots ells, la naturalesa ja no és el resultat final, sinó que esdevé un punt de partida 
per generar interpretacions personals. El quadre s’entén, així doncs, com una invenció 
estètica i no pas com una transcripció de la naturalesa. 
 
París i el cubisme 
A principis del segle XX, París era la capital artística d’Europa, l’única ciutat europea en 
la qual es podien veure les més innovadores tendències de l’art, tant en exposicions 
col·lectives independents com a les galeries més comercials que s’obrien per tota la 
ciutat. Cada vegada amb més freqüència, artistes de tot Europa triaven com a 

destinació la Ciutat de la Llum, l’únic lloc on la 
imaginació podia volar sense restriccions en totes les 
direccions possibles. En aquesta època, París oferia 
als artistes innombrables oportunitats per captar el 
seu fascinant ambient urbà, sobretot als barris 
bohemis propers a Montmartre, on vivien molts d’ells.  
 
Cap al 1910, amb la invenció del cubisme, arribava 
el moment decisiu de trencar els lligams amb la 
realitat visual. Els artífexs en van ser Picasso i 
Braque, decidits a abandonar la perspectiva 
tradicional per crear una forma totalment diferent de 
pintar. Els principis de forma fragmentada i punts de 
vista variats en què es basa l’art cubista van acabar 
influint en molts pintors i escultors, i van arribar 
també fins a la Gran Bretanya i els Estats Units. Es 
van explorar, a més, noves formes de representació 
de la figura, i es van trobar noves fonts, sobretot als 

museus etnogràfics, on es presentaven l’escultura tribal africana i l’art egipci, que 
compartien una geometria expressiva simplificada de la qual es van apropiar artistes 
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com Picasso i Modigliani. Altres, com Bonnard i Dufy, van adoptar una mirada més 
sensual que va seduir visualment l’espectador a través del color. 
 
No obstant això, malgrat tots aquests canvis i transformacions, el món observable va 
continuar sent una font essencial d’inspiració.  
 
Intimisme i art modern  
A finals del segle XIX, a França es concebia la pintura com una cosa personal o 
«íntima», vinculada als sentiments i la imaginació de l’artista. Dues de les figures 
fonamentals que van explorar aquest terreny van ser Pierre Bonnard i Édouard 
Vuillard, que van pintar escenes de la seva vida privada, en les quals incloïen amics i 
familiars, amb un estil molt personal. Els interiors domèstics «íntims» representats als 
seus llenços contenen una càrrega psicològica completament nova en l’art modern i 
coetània del naixement de la psicoanàlisi. Bonnard, en particular, treballava de 
memòria i no a partir de la visió del motiu: aquesta diferència de procediment 
proporciona una dimensió gairebé onírica als seus quadres, que en anys posteriors 
van representar els paisatges circumdants de les cases on va viure, tant als afores de 
París com al sud de França. 
 
La naturalesa morta ofereix una visió microcòsmica del món a una escala íntima. Per 
als artistes de l’era moderna, es va convertir en un instrument que els va permetre 
explorar nous llenguatges estètics i artístics, al marge de la funció moralitzant i 
simbòlica que tradicionalment havia tingut com a gènere. Els objectes que l’artista 
triava podien tenir un valor o una importància personals, perquè li eren familiars, pel 
seu ús o per pur plaer estètic. Els mestres moderns de la naturalesa morta al segle XX 
van des de Georges Braque, amb les seves composicions perfectament equilibrades, 
fins a Giorgio Morandi i la seva íntima poesia visual, o Ben Nicholson amb les seves 
estructures conceptuals d’inspiració cubista. No obstant això, és Henri Matisse qui 
aporta els exemples més expressius, amb obres d’un atrevit cromatisme que combinen 
inventiva i vigor en un enfocament a mig camí entre l’abstracció i la figuració. 
 
Naturalesa i expressionisme  
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Wassily Kandinsky (1866-1944), Tardor II, 1912. The 
Phillips Collection, Washington, DC. © Wassily Kandinsky, 
VEGAP, Barcelona 2016 

 

Jackson Pollock, Composició, c. 1938 – c. 1941. The Phillips 
Collection, Washington, DC. © The Pollock-Krasner Foundation, 
VEGAP, 2016 

 

A diferència del realisme, el romanticisme i l’impressionisme, que posen en relleu la 
representació del món tal com s’entén i es percep pel seu aspecte exterior, 
l’expressionisme exalça la reacció emocional individual de l’artista davant el món. Els 
audaços artistes que van introduir les innovacions que va suposar l’expressionisme de 
principis del segle XX no només treballaven a París, sinó també a Alemanya, Àustria i 
Amèrica. Per a aquests influents artistes moderns, una pintura era una entitat estètica 
formada per línia, color i forma, entesos com a elements expressius independents 

utilitzats per evocar l’estat emocional interior 
de l’artista o la seva experiència personal. Els 
expressionistes del nou segle van utilitzar 
explosions de colors lluminosos, tosques 
pinzellades i dibuixos i perspectives 
antinaturalistes; entre ells hi havia Wassily 
Kandinsky i Chaïm Soutine, d’origen rus, 
Georges Rouault i l’austríac Oskar 
Kokoschka. A Kandinsky, en particular, se li 
atribueix haver creat les primeres pintures 
completament abstractes abans de la Primera 
Guerra Mundial. La seva nova teoria sobre les 
relacions estructurals abstractes va definir un 

significat completament subjectiu i simbòlic per als colors que va ser determinant en la 
innovadora producció dels nord-americans Arthur G. Dove i Georgia O’Keeffe després 
de la Primera Guerra Mundial, i dels expressionistes abstractes després de la Segona 
Guerra Mundial.  
 
En un nou segle en el qual es normalitzaven l’electricitat, els raigs X, els automòbils, 
les pel·lícules de cel·luloide i els avions, tots aquests canvis en la concepció del món i 
respecte del lloc que hi ocupava la humanitat van incitar molts artistes de totes dues 
bandes de l’Atlàntic a crear equivalents visuals d’aquestes noves experiències. 
L’expressionisme del segle XX va intentar sovint posar en relleu un sentit subjacent de 
l’aspecte personal i espiritual que pogués incloure el que és visionari. De totes formes, 
encara que aquests artistes europeus i nord-americans consideraven que l’art podia 
expressar l’experiència personal independentment del tema, la naturalesa va continuar 
sent una font d’inspiració constant per a tots ells. 
 
Expressionisme abstracte 

L’expressionisme abstracte se sol associar 
a la nova pintura nord-americana sorgida 
després de la Segona Guerra Mundial. No 
obstant això, la concepció expressionista 
de l’abstracció no va ser una prerrogativa 
dels artistes nord-americans, sinó també 
dels europeus i, sobretot, dels que vivien 
al París de la postguerra, entre el 1945 i el 



  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

9

1951. Entre els membres de la segona Escola de París, hi havia nombrosos 
estrangers, com Nicolas de Staël, d’origen rus, i la portuguesa Maria Helena Vieira da 
Silva, que van experimentar amb petites taques de color sobre llenços de mida cavallet 
per elaborar la seva particular visió pictòrica. La Phillips Collection va donar a conèixer 
el treball d’aquests artistes als Estats Units. 
 
A l’altra banda de l’Atlàntic, una generació d’artistes que havia arribat a la maduresa 
creativa a les dècades del 1940 i el 1950 va convertir els Estats Units en una potència 
internacional, i de retop, la ciutat de Nova York en la capital mundial de l’art, en 
substitució de París com a centre de l’activitat artística d’avantguarda. Afectats per la 
commoció política de la Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències, aquells 
joves nord-americans van considerar que l’artista contemporani s’enfrontava al que 
van descriure repetidament com «una crisi del tema». Per a molts d’ells, com Adolph 
Gottlieb, Philip Guston, Willem de Kooning, Robert Motherwell i Jackson Pollock, la 
pinzellada expressiva i el mateix acte de pintar eren vitals com a part de la identitat 
essencial de l’obra final, que revelava la vida interior de l’artista i constituïa un 
testimoni físic de la seva lluita. Altres, com Mark Rothko, van defugir totalment 
l’abstracció gestual i van buscar la força de relacions cromàtiques líriques i 
transcendents. Planava sobre totes aquestes tendències la creença generalitzada que 
el subconscient era una font primària d’inspiració creativa. Versats en la tradició 
clàssica, aquests artistes nord-americans de la postguerra es van impregnar dels estils 
contemporanis internacionals, però recorrent al mateix temps a fonts no occidentals a 
la recerca d’inspiració estètica. 
 
 

CRONOLOGIA DE LA PHILLIPS COLLECTION 

 

1886  

Duncan Clinch Phillips Júnior, el segon fill del comandant Duncan Clinch Phillips i Eliza 
Irwin Laughlin, neix el 26 de juny a Pittsburgh, Pennsilvània. El seu germà gran, 
James Laughlin, havia nascut dos anys abans. El pare, el comandant Phillips, es 
dedicava a la fabricació de vidres de finestres a Pittsburgh. L’avi matern, James 
Laughlin, era banquer i va ser cofundador de la metal·lúrgica Jones and Laughlin Steel 
Company. 

1895 
1897 

El comandant i la senyora Phillips passen l’hivern de 1895-1896 a la ciutat de 
Washington, a la qual decidiran traslladar-se dos anys després perquè té un clima 
millor. Duncan fill té 11 anys quan la família es muda a la capital federal. 

1908 Duncan i el seu germà James es llicencien a la Universitat de Yale. 

1911 

A l’estiu, Duncan viatja a Europa per estudiar pintura, i passa per Bèlgica, els Països 
Baixos, Alemanya i França. A París, visita el Louvre, el Musée du Luxembourg i el 
domicili del gran marxant d’art Paul Durand-Ruel, on veu per primera vegada El dinar 

dels remers (1880-1881), de Renoir, així com unes altres dues obres que més tard 
adquirirà per al seu museu: Assaig de ballet (c. 1885), de Degas, i El ballet espanyol 
(1862), de Manet. 

1913 
Al desembre, Duncan Phillips inicia la seva carrera com a crític d’art publicant una 
ressenya de l’exposició Armory Show que titula «Revolutions and Reactions in 
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Painting» (The International Studio, 51, desembre del 1913).  

1914 

Duncan publica el seu primer llibre, The Enchantment of Art (Nova York: John Lane 
Company, 1914), un recull de 17 articles que inclou la seva ressenya de l’Armory 
Show. Aquest article en concret apareix de nou a la reedició del llibre del 1927, encara 
que amb canvis importants a partir d’un nou pròleg que reflecteix les perspectives més 
madures de l’autor sobre l’abstracció i la pintura contemporània. 

1916 

El 6 de gener, Duncan i el seu germà gran, James, envien una carta al seu pare en la 
qual li comuniquen el seu interès per la pintura i el col·leccionisme, i li demanen una 
assignació anual de 10.000 dòlars per adquirir obres d’art. Les primeres adquisicions 
reflecteixen la seva atracció per la pintura nord-americana contemporània. 

1917 El 13 de setembre mor sobtadament el patriarca de la família. 

1918 
El 21 d’octubre, la gran pandèmia de grip posa fi a la vida del germà de Duncan. 
Duncan i la seva mare decideixen crear la Phillips Memorial Art Gallery. 

1918 
1919 

Duncan fa nombroses adquisicions. En una llista manuscrita de les «15 millors 
adquisicions de 1918-1919», hi predominen clarament els artistes nord-americans 
contemporanis, però també s’observen obres europees del segle XIX, com ara dues 
pintures de Monet, entre les quals hi ha El camí a Vétheuil (1879), i un bodegó de 
Chardin. 

1920 

El 23 de juliol es constitueix la Phillips Memorial Art Gallery. Phillips escriu això sobre 
la seva empresa: «La idea a la qual es consagra aquesta col·lecció única és la seva 
doble funció: el concepte d’un petit museu íntim que aculli el millor art del món, 
combinat amb un centre d’experimentació en el qual artistes contemporanis en 
evolució constant puguin mostrar el resultat de les seves experimentacions i aventures 
estètiques». 

1921 

Al juny es publica un inventari de la col·lecció, que en aquest moment inclou unes 230 
obres, tant d’artistes europeus com nord-americans. A finals de tardor, el museu obre 
les seves portes al públic de forma molt discreta. 
El 8 d’octubre, Duncan Phillips i la pintora Marjorie Acker es casen a Ossining, Nova 
York.  

1922 

El 3 de gener, Duncan Phillips informa per escrit els tres principals diaris de 
Washington de la nova temporada de la Phillips Memorial Art Gallery. L’any següent, el 
museu canvia de nom i passa a anomenar-se Phillips Memorial Gallery. A l’octubre del 
1948 passarà a ser conegut formalment amb el nom The Phillips Gallery, fins que al 
juliol del 1961 adoptarà la seva denominació definitiva: The Phillips Collection. 
Entre el 1920 i el 1953, Phillips adquireix 57 obres de Daumier. 
Al setembre, compra el Sant Pere penitent (1600-1605 o posterior) d’El Greco. 

1923 

Duncan i Marjorie Phillips adquireixen El dinar dels remers de Renoir. El 20 de 
desembre, en una carta adreçada al pintor i crític Guy Pène du Bois, Phillips sol·licita 
que es doni notorietat a El dinar dels remers: «Podria trobar peces de menys valor que 
ens aportarien gran satisfacció, però en aquest Prado nord-americà que tinc al cap no 
hi pot haver sinó les millors obres». 

1924 

Es presten diverses obres de la Phillips Memorial Gallery a la Biennal de Venècia, que 
per primera vegada presenta un pavelló dels Estats Units. 
El 20 d’octubre neix Laughlin Phillips, fill de Duncan Phillips i Marjorie Acker, que serà 
director de la Phillips Collection des del 1972 fins al 1992. 

1925 
El 15 de febrer, el Sunday Star anuncia que la Phillips Memorial Gallery ha adquirit 
L’aixecament (c. 1848), d’Honoré Daumier. Més d’una vegada Phillips s’hi refereix com 
«la millor obra de la col·lecció». Phillips compra La muntanya Sainte-Victoire (1886-
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1887), de Cézanne, la primera de les sis obres de l’artista que incorporarà a la 
col·lecció. També s’adquireixen per al museu obres de Constable, Courbet, Redon, 
Gauguin i Morisot. 

1926 

Phillips adquireix les seves primeres pintures d’Arthur G. Dove i Georgia O’Keeffe, i les 
mostra a l’exposició «Exhibition of Paintings by Eleven Americans and an Important 
Work by Odilon Redon». Al novembre, Phillips adquireix dues obres de Matisse, les 
primeres d’aquest artista a incorporar-se a la col·lecció. El 1927 intercanviarà 
aquestes dues pintures per un altre Matisse. Al final, Phillips acabarà tenint a la 
col·lecció cinc obres d’aquest artista. 
Es publica el llibre de Duncan Phillips A Collection in the Making (Nova York i 
Washington DC: Phillips Publication, núm. 5, 1926). 

1927 

A la primavera, Phillips adquireix un bodegó de Braque del 1926, la primera de les 14 
obres d’aquest artista que passaran a formar part de la col·lecció. És la primera 
vegada que un museu nord-americà compra una obra de Braque. 
A la tardor, Phillips incorpora el primer Picasso a la col·lecció, L’habitació blava (1901). 

1928 

Phillips adquireix Autoretrat (1878-1880), de Cézanne, el primer d’aquest artista a 
exhibir-se en un museu nord-americà. Mentre que el Metropolitan Museum of Art de 
Nova York jutjava l’obra massa moderna, Phillips es mostra entusiasmat davant la 
seva originalitat i la considera una de les millors pintures de la col·lecció.  
Phillips adquireix la primera i única pintura que tindrà d’Édouard Manet: El ballet 

espanyol (1862). Atret per les primeres obres de temàtica espanyola de Manet, Phillips 
descrivia aquest artista com una «baula important d’una cadena que començava amb 
Goya [i que conduïa] fins a Gauguin i Matisse». De la col·lecció particular de Durand-
Ruel adquireix l’Assaig de ballet (c. 1885), de Degas, la primera obra d’aquest artista 
que s’incorpora a la col·lecció. 

1929 
El 25 d’octubre, Duncan Phillips és elegit per formar part del primer patronat del 
Museum of Modern Art de Nova York. 

1930 

Phillips comença a pagar a Arthur G. Dove una retribució mensual. Esdevé així el 
mecenes més constant d’aquest artista, a qui ofereix suport financer fins a la seva 
mort, el 1946. Phillips compra la primera de les 13 obres que arribarà a tenir de Paul 
Klee. Compra també una important obra de Van Gogh, Entrada als jardins públics a 

Arle (1888); al final, la col·lecció inclourà tres grans obres de cadascuna de les tres 
etapes clau de l’artista: Arle, Sant Romieg i Auvers. 
A la tardor, la família Phillips es trasllada a una nova casa situada al número 2.101 de 
Foxhall Road, a la mateixa ciutat de Washington. Phillips i C. Law Watkins treballen en 
la remodelació de la seva antiga residència perquè aculli sales, oficines i magatzems. 
Un comunicat de premsa anuncia l’ampliació: «L’antiga residència del senyor Duncan 
Phillips i la seva esposa ja està preparada per acollir exposicions temporals […]. Les 
seves sales són espais íntims dedicats a l’art modern». 

1931 
Phillips adquireix Paisatge tràgic (1930), de Georges Rouault, la primera de les 26 
obres d’aquest artista que acabaran formant part de la col·lecció permanent. 

1936 
Phillips adquireix la seva primera i única pintura de Francisco José de Goya, Sant 

Pere penitent (c. 1820-1824). 

1937 

A partir de la temporada 1937-1938, el programa expositiu del museu adquireix molta 
vitalitat. Les seves sales acullen 18 exposicions, juntament amb mostres específiques 
de dibuix a les dedicades als gravats. Phillips adquireix l’obra de Picasso Correguda 

de bous (1934). 
1938 A l’octubre, adquireix l’obra d’Oskar Kokoschka Praga: vista des del moll IV del 
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Moldava (1936), el primer dels sis olis de l’artista que es van comprar per a la 
col·lecció. Phillips mai no ven les obres de Kokoschka ni les intercanvia, perquè el 
considera un dels grans artistes visionaris del segle XX. 

1939 

El programa s’amplia fins a 25 exposicions, entre les quals hi ha una mostra de 19 
pintures de Vuillard. Gifford Phillips, el nebot de 21 anys de Duncan Phillips, dóna al 
museu Pot de gingebre amb magrana i peres (1893), de Cézanne, un bodegó que 
havia pertangut a Monet. 

1944 Phillips adquireix la pintura monumental de Degas Ballarines a la barra (c. 1900). 

1945 

Del 14 de gener al 26 de febrer, Phillips presenta l’exposició «Eugène Delacroix: A 
Loan Exhibition», que inclou 13 obres cedides per les Wildenstein Galleries de Nova 
York. Al catàleg, Phillips escriu: «Delacroix és un exemple perfecte d’energia 
controlada en l’art de la pintura». 

1947 
A les Sales de Gravats es pot visitar l’exposició «Loan Exhibition of Drawings and 
Pastels by Edgar Degas», que aplega 36 obres. El 24 de juliol de 1947, Phillips és 
nomenat oficial de la Legió d’Honor francesa. 

1948 

Phillips compra el seu primer i únic quadre de Jean-Auguste-Dominique Ingres, La 

petita banyista (1846), al marxant novaiorquès Paul Rosenberg. El museu és el primer 
a dedicar una sala a l’art de Paul Klee, on les 13 obres de la col·lecció s’exposen des 
del 1948 fins al 1982. 

1949 
Phillips inicia negociacions amb el marxant Pierre Matisse per adquirir l’obra del seu 
pare, Henri Matisse, Interior amb cortina egípcia (1948). Al desembre, Phillips compra 
la pintura d’Amedeo Modigliani Elena Povolozky. 

1952 

El 29 de març mor Katherine S. Dreier, que deixa part de la seva col·lecció perquè els 
seus marmessors la distribueixin. El 7 de maig, Marcel Duchamp informa Phillips que 
Dreier ha deixat un important llegat per al museu. Phillips tria 17 obres, entre les quals 
hi ha pintures de Klee, Mondrian i Kandinsky.  
Es publica el primer catàleg exhaustiu de la col·lecció, The Phillips Collection: A 

Museum of Modern Art and Its Sources (Nova York i Londres: Thames and Hudson, 
1952). 

1953 

El museu presenta la primera exposició de Nicolas de Staël en un museu nord-
americà. El 1950, Phillips havia adquirit l’obra Nord (1949), la primera d’aquest artista 
que comprava un museu nord-americà. S’instal·la al museu una selecció de les obres 
d’aquest artista que reflecteixen la seva evolució estilística. 

1957 

Des del gener i fins al 26 de febrer, a les Sales de Gravats s’instal·la una petita 
exposició titulada «Paintings by Tomlin, Rothko, Okada». És la primera vegada que el 
museu exposa obres de Rothko. D’aquesta mostra, Phillips adquireix el quadre Verd i 

granat (1953). 

1960 

El 5 de novembre s’inaugura la nova ala del museu. Es destina una petita sala a 
l’exposició de tres pintures de Mark Rothko que ara formen part de la col·lecció. El 
1964 s’afegeix una quarta pintura a la Sala Rothko. Marjorie Phillips recordava que 
«en aquesta sala Duncan trobava una satisfacció indescriptible».  

1964 

Per a les temporades de primavera i tardor, el museu emprèn un programa 
d’exposicions molt actiu. Com a pràctica habitual des dels seus inicis, Phillips 
adquireix una o més de les obres que integren la major part de les exposicions, i al 
mateix temps afegeix obres d’artistes més joves a la seva «Encouragement 
Collection». 

1966 
El 9 de maig, poc després de supervisar el muntatge d’una exposició de Dove al 
museu, Duncan Phillips, malalt, mor a casa seva a Washington. 
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Del 14 de juliol al 23 d’octubre de 2016 

 
 

CaixaForum Madrid 

Paseo del Prado, 36 

28014 Madrid 
Tel. 91 330 73 00 
 

Horari 

Obert cada dia 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

 
Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

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

 
 

 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 

”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 
4 € (inclou l’accés a totes les 

exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 16 
anys 

 
Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 

Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 
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Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Impressionistesimoderns  

 


