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Nota de premsa 

 
L'Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Barcelona la 
primera exposició al nostre país dedicada a l'artista francès 
 
 

Maurice de Vlaminck, un instint 
fauve. Pintures de 1900 a 1915 
 

 

"Allò que en societat tan sols hauria pogut fer llençant una bomba (…), he 

intentat fer-ho amb la pintura, utilitzant els colors purs, tal com surten del 

tub. D'aquesta manera he satisfet la meva voluntat de destruir, de 

desobeir, per recrear un món sensible, viu i alliberat". Maurice de 

Vlaminck (1876-1958) va ser un dels pintors més radicals de la seva 

generació i l'iniciador del fauvisme gràcies a la seva expressió violenta, 

desafiant i els seus excessos en l'ús del color. L'Obra Social ”la Caixa” 

presenta una exposició dedicada a aquest artista clau per entendre la 

renovació de la pintura europea d'avantguarda de principis del segle XX. 

La mostra incideix en el període avantguardista de l'autor, entre 1900 i 

fins l'esclat de la Primera Guerra Mundial, i mostra la seva evolució des 

d'un primer període influït pel postimpressionisme fins a la iniciació del 

fauvisme i el seu posterior allunyament, apropant-se a Cézanne. Produïda 

per l'Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb sVo Art –responsable de 

la gestió del Musée du Luxembourg, on el 2008 se'n va poder veure una 

primera versió, coincidint amb el 50 aniversari de la mort de Vlaminck– 

l'exposició reuneix més de 80 obres de museus i col·leccions de tot el 

món. En aquesta exposició, a més dels nombrosos paisatges que va 

pintar a la vall del Sena, l'espectador trobarà natures mortes i retrats, així 

com un conjunt de ceràmiques que l'artista va pintar a partir de 1906. La 

mostra també inclou una selecció d'escultures africanes i oceàniques que 

van pertànyer a la col·lecció de Vlaminck, una font d'inspiració pels 

fauvistes. 

 

L'exposició Maurice de Vlaminck. Un instint fauve. Pintures de 1900 a 

1915, comissariada per Maïthé Vallès-Bled –autora del catàleg raonat del 

pintor-, es podrà veure a CaixaForum Barcelona (Avinguda Marquès de 

Comillas, 6-8) del 3 de juliol al 18 d'octubre de 2009. 

 
 



 

 

Barcelona, 2 de juliol de 2009.- L'Obra Social "la Caixa" inaugura aquest 
vespre a CaixaForum Barcelona Maurice de Vlaminck, un instint fauve. Pintures 

de 1900 a 1915. És la primera exposició que es dedica a Espanya a aquest 
artista clau en la renovació de la pintura d'avantguarda europea d'inicis del 
segle XX i arriba a Barcelona després de la seva exhibició, la primavera 
passada, a CaixaForum Madrid. 
 
Amb aquesta mostra, l'Obra Social ”la Caixa” incideix en la seva voluntat de 
donar a conèixer al gran públic els pioners de l'art de principis del segle XX, tal 
com ja va fer amb les exposicions dedicades recentment a Alphonse Mucha o 
Gustav Klimt. Aquests artistes van crear un art en llibertat, oposat a les 
convencions de la pintura realista, buscant colors i volums especials. 
 
Maurice de Vlaminck, un instint fauve. Pintures de 1900 a 1915 està produïda 
per l'Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb sVo Art, responsable de la 
gestió del Musée du Luxembourg, que el 2008 presentà una primera versió 
d'aquesta mostra, coincidint amb el 50 aniversari de la mort del pintor. 
L'exposició, comissariada per Maïthé Vallès-Bled, inclou més de vuitanta obres, 
entre pintures i ceràmica, del període més creatiu i innovador de l'artista, que 
coincideix amb les dues primeres dècades del segle XX. A aquestes obres s'hi 
afegeixen una desena d'escultures d'Àfrica i Oceania de la col·lecció de 
Vlaminck, presents a la mostra i que suggereixen la influència de les cultures 
primitives en l'art d'avantguarda. 
 
Les peces presents a CaixaForum Barcelona procedeixen de diferents museus 
i destacades col·leccions privades del món. El resultat és una exposició única 
que transmet a l'espectador l'efervescència creativa d'un moment excepcional 
en la història de l'art modern. 
 
Paisatges, natures mortes i retrats 

 
Entre les obres que es poden contemplar a CaixaForum Barcelona hi ha les 
primeres pintures de l'artista, que ja confirmen la seva solidesa i la violència de 
la seva expressió, així com les obres resplendents, d'una exaltació màxima del 
color, que situaren Vlaminck entre els fauves més virulents de la seva 
generació. Per acabar, trobem diverses teles del denominat període cézannià, 
marcades per una preocupació per la construcció i restitució de l'espai. 
 
La major part de la producció de Vlaminck es troba dominada pels paisatges, el 
seu tema predilecte. Molts d'aquests els descobria mentre els recorria en 
bicicleta. Com la resta de fauves, va centrar la seva atenció en la natura, 



allunyant-se de les zones urbanitzades, i heretà dels impressionistes l'interès 
per la pintura a l'aire lliure. Tanmateix, a diferència dels seus companys, no va 
viatjar al sud de França fins el 1913, i va ser únicament la vall del Sena la que li 
proporcionà els temes per a una renovació estètica que inclou les aportacions 
de la generació anterior, des de la paleta virulenta de Van Gogh fins als colors 
plans de Gauguin i l'exploració dels volums de Cézanne. 
 
Els motius que pintava eren en realitat un pretext, ja que l'únic objecte del 
quadre és l'expressió per mitjà del color i l'acte mateix de pintar. Per aquest 
motiu, molts dels paisatges presents a l'exposició, tot i ser indrets propers a on 
residia, no inclouen cap element identificable. A les obres anteriors al 1907, 
l'espectador pot contemplar un ritme trepidant, combinat amb una brillant 
transposició del color. 
 
D'aquell any ençà, Vlaminck s'allunya del fauvisme. Havia assolit la màxima 
intensitat possible amb l'ús del color. Tot i això, a les obres posteriors encara 
trobarem reminiscències de l'anterior brillantor barrejades amb tons moderats. 
A l'etapa cézanniana, els paisatges simplifiquen les formes i els volums es 
redueixen a formes geomètriques, per camins propers als que conduïren 
Picasso i Braque fins al cubisme 
 
L'exposició també s'atura en un conjunt menys conegut però molt significatiu de 
la seva producció: una sèrie de natures mortes i retrats d'amics i veïns. Els 
retrats, de perfilats gruixuts i negres, amb maquillatges exagerats, criden 
l'atenció pel seu gran poder expressiu. Com d'altres fauvistes, els personatges 
que retratava tenen escassa profunditat psicològica, ja que l'interès radica en 
les possibilitats cromàtiques de l'obra. Les dificultats per descompondre el retrat 
tal com ho feia amb els paisatges expliquen l'escàs nombre d'obres d'aquesta 
mena creades per Vlaminck. 
 
Pel que fa a les natures mortes, que també escassegen, esdevenen però 
essencials per comprendre la seva interpretació de l'espai, els canvis de 
perspectiva i les deformacions selectives que l'artista podia  infligir als seus 
subjectes. A les natures mortes que pintà entre 1905 i 1910, Vlaminck explorà 
les intenses expressions dels objectes quotidians, ordinaris i humils, seguint 
l'exemple de Van Gogh. En aquestes, els colors exploten i els pètals de les flors 
esdevenen autèntiques simfonies cromàtiques. Si en un primer moment 
dominen els vermells i els grocs, després prenen protagonisme els blaus i els 
blancs, colors propis de la paleta de Cézanne. La violència primigènia es calma 
i s'aprofundeixen l'expressió i la composició. 
 
 
 



Els anys fauvistes 

 
La relació instintiva amb el color i la matèria, així com la seva impetuositat 
gestual, portaren Maurice de Vlaminck (1876-1958) a tots els excessos que 
permeten qualificar-lo com un dels fauves més radicals. Tingué un paper 
determinant en l'establiment d'aquest corrent pictòric basat en l'ús de colors 
intensament vius. 
 
D'esperit independent, Vlaminck tingué una formació autodidacta en el camp de 
la literatura, la música i la pintura. Fou un home desitjós d'acció i creació, no tan 
sols en l'àmbit pictòric: va ser un destacat ciclista, un escriptor excel·lent, un 
prolífic gravador i fins i tot realitzà els seus propis mobles. Ideològicament, 
Vlaminck va ser un rebel, un esperit llibertari, inconformista i proper a les idees 
anarquistes del moment. 
 
L'any 1900 es produeix una trobada fortuïta que li farà decantar-se cap a la 
creació artística: coneix André Derain, sens dubte una de les seves majors 
influències i company de viatge vital, amb qui començà a compartir un taller al 
peu del pont de Chatou, a la vall del Sena, prop de París. Un any més tard 
coneix l'obra de Van Gogh, que li produeix un gran impacte, i també per aquell 
temps fa amistat amb Matisse i Picasso. 
 
Inicia així una trajectòria que el duu els anys següents a executar una pintura 
de colors gairebé purs (d'aquí el qualificatiu fauve: salvatge, literalment "fera"). 
Vlaminck pinta de pressa, porta els colors a la seva màxima intensitat i cobreix 
de cops de brotxa els seus paisatges, en una preocupació constant per 
capturar la imatge tal com ell l'ha percebuda, abans que desaparegui. 
 
A partir de 1904, la producció de Vlaminck es va fer extraordinàriament 
abundant. La paleta de l'artista va cobrar força amb l'ús dels colors i la recerca 
de la llum i es va lliurar a totes les audàcies possibles. El seu temperament 
llibertari el portà a qüestionar-se tot conformisme amb l'herència 
postimpressionista, i se n'alliberà d'una forma intensa i provocativa a partir de la 
utilització de colors purs, aplicats directament del tub, així com d'una 
deformació selectiva del motiu representat. 
 
Vlaminck crea la seva producció al marge de la llum mediterrània, als paisatges 
de la vall del Sena, a Chatou, Rueil i rodalies. A diferència de la resta de 
fauves, que viatjaven periòdicament al sud de França buscant la seva llum, 
Vlaminck no va poder sortir dels voltants de París degut a la seva precària 
situació econòmica, però tanmateix assolí les mateixes explosions de color que 
els seus companys Matisse i Derain. Un dels marxants més importants de 



l'època, Ambroise Vollard, li compra la major part de la seva obra el 1906, 
moment a partir del qual pot començar a viure de la seva pintura.  
 
1907: la transformació cézanniana 

 
A partir de 1907, Vlaminck sent la necessitat d'anar més enllà de l'ús del color 
pur, que ja no el satisfà, i la seva paleta s'allunya de la resplendor cromàtica. 
Fortament influenciat per Cézanne, apareix una preocupació per la construcció 
i interpretació de l'espai, així com per l'explotació dels volums. Abandona la 
referència a la perspectiva i tracta la profunditat per mitjà de la superposició de 
plans successius. La seva paleta es torna més moderada, els volums densos i 
les formes sintètiques, però malgrat aquest gir, Vlaminck mai trencarà amb la 
composició realista de l'espai i no es deixarà arrossegar cap al cubisme, fet que 
l'allunya de Picasso, Gris i Braque. 
 
Vlaminck assolí un èxit considerable, tant entre la crítica com entre el públic, 
però després de la guerra es va mantenir al marge de les avantguardes de la 
seva època i s'inclinà per tendències més naturalistes, mantenint un traç 
expressiu i una relació immediata, espontània i emocional amb la pintura. 
 

L'experiència amb la ceràmica 

 
El 1906, animat per Ambrose Vollard, el seu marxant, Vlaminck inicia la seva 
col·laboració amb el ceramista André Metthey, una experiència que el seduirà i 
que no abandonarà amb el pas dels anys, a diferència de molts artistes 
coetanis que també participaren d'aquesta iniciativa, com Derain, Matisse, 
Maillol, Roussel o Laprade.  
 
A les més de 150 peces de ceràmica catalogades, podem observar com el 
pintor es deixa seduir per la confrontació física amb l'argila i per les limitacions 
espacials que li ofereixen aquestes formes. Les decoracions que hi trobem són 
diverses i van des de les figures humanes fins als temes animalistes i florals, 
passant per motius geomètrics que beuen també de l'art primitiu, pel qual 
Vlaminck manifestava un gran interès. L'objectiu de Vlaminck i Metthey era 
renovar l'art de la ceràmica i dotar-la d'una naturalesa profunda. 
 
Vlaminck i l'escultura primitiva 

 
L'exposició també inclou una desena de peces que mostren la influència que 
rebé Vlaminck de l'escultura africana i oceànica, especialment en el període en 
què evolucionà a una interpretació cézanniana de la construcció de l'obra 
pictòrica. Vlaminck començà a col·leccionar el denominat "art negre" l'any 1905 
i descobrí als seus coetanis les possibilitats plàstiques que aportava. 



 
De la mà de Vlaminck i els artistes propers, l'escultura primitiva passà a ser 
contemplada com a una autèntica obra d'art, més enllà del tractament pejoratiu 
colonialista que havia rebut fins llavors. Malgrat que en moltes ocasions s'ha 
negat la influència d'aquest art en l'obra de Vlaminck, és indiscutible que exercí 
un efecte captivador en ell, no tan sols les formes d'aquestes escultures, sinó 
també els colors policromats de moltes peces. 
 
Vlaminck seguí col·leccionant escultures africanes i oceàniques al llarg de les 
dues dècades següents i fou un prestador habitual en les exposicions que 
s'organitzaren. Tot i la dificultat per delimitar quantes peces arribà a posseir, ja 
que no en duia un registre, es calcula que arribà a comprar uns 400 objectes. 
 
Cronologia 

 
1876  Neix Maurice de Vlaminck un 4 d'abril a París. És el segon de cinc 
  fills. El seu pare és professor de violí i la seva mare dóna classes  
  de piano. 
1891-1892 Comença a anar en bicicleta, amb la qual descobreix el món. 
1893  La família s'instal·la a Chatou. Maurice comença a pintar. 
1895  Vlaminck comença a participar en carreres ciclistes, la qual cosa li 
   permet tenir alguns ingressos. 
1896  Vlaminck es casa amb Suzanne Berly, que té 20 anys com ell, i  
  s'instal·len a Nanterre. Al desembre neix Madeleine, la seva  
  primera filla. 
1897  Una febre tifoide posa fi a la seva carrera com a ciclista. 
1898  Vlaminck s'incorpora a l'exèrcit. Aquesta experiència reforça les  
  seves tendències llibertàries. Neix Solange, la seva segona filla. 
1900  Fa amistat amb Derain en un viatge en tren de Chatou a París.  
  Dóna classes de violí i actua a diverses orquestres de cafès  
  cantants. 
1901  Vlaminck freqüenta els mitjans anarquistes i publica a Le   

  Libertaire. 
          Resta commocionat per l'obra de Van Gogh. 
1902  Publica la seva primera novel·la, D’un lit dans l’autre. 
1903  Neix Tristan, tercer fill de Vlaminck, i mor als pocs mesos de  
  forma accidental. Coneix Guillaume Apollinaire. 
1904  Reinicia la col·laboració amb André Derain en tornar del seu  
  servei militar. Tots dos pinten plegats a la riba del Sena.  
1905  Vlaminck s'instal·la a Rueil. Acompanyat de Derain, exposa per  
  primera vegada al Salon des Indépendants. Neix la seva tercera  
  filla, Iolanda. Compra tres escultures africanes en un cafè   



  d'Argenteuil. A partir de la tardor, exposa a diverses exposicions  
  col·lectives. 
1906  Comença a col·laborar amb el ceramista André Metthey. La  
  col·laboració continuarà fins passat el 1910. Vollard compra la  
  major part de la seva obra i reserva la seva producció futura.  
  Vlaminck comença a viure de la pintura. 
1907  Vlaminck visita el taller de Picasso i contempla Les senyoretes  

  d'Avinyó. S'allunya del color pur, però destrueix moltes de les  
  obres que realitza. 
1908  S'allunya definitivament del fauvisme i torna el seu interès per la  
  factura constructiva cézanniana. Primeres exposicions a   
  l'estranger. 
1910  Primera exposició individual de Vlaminck a la galeria Vollard. Es  
  mostra hostil al cubisme i a l'abstracció.  
1911  Viatja a Londres i pinta a la riba del Tàmesi. 
1913  Viatja amb la seva família a la casa de Derain, al sud de França. 
1914  Alemanya declara la guerra a França. Vlaminck s'incorpora a  
  l'exèrcit. 
1915  Vlaminck és destinat a una fàbrica d'armament a Puteaux, on  
  aconsegueix pintar uns pocs quadres. 



 
 

Maurice de Vlaminck, un instint fauve. 
Pintures de 1900 a 1915 
 
Del 3 de juliol al 18 d'octubre de 2009 
  
CaixaForum Barcelona 

Avinguda Marquès de Comillas, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Horari: 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
DIssabtes, de 10 a 22 h 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 

 

Conferència inaugural: 

Dijous, 2 de juliol, 18 h 
Maurice de Vlaminck: l'expressivitat del color 

A càrrec de Maïthé Vallès-Bled, comissaria de l'exposició 
 

Servei d'Informació 

Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel.: 902 22 30 40 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
Imatge de la portada: Maurice de Vlaminck, A la riba del Sena, 1906. Oli sobre tela. Col·lecció particular, 
Suïssa. © VEGAP 2009 

 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo 

629 79 12 96/ jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
 
Nota de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 

 


