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En la celebració del seu 25è aniversari, la selecció més gran d’obres mestres del 
Museo Thyssen abandona la seva seu per instal·lar-se a CaixaForum Barcelona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 1992 obria les seves portes al Palau de Villahermosa de Madrid el 
Museo Thyssen-Bornemisza, format per una col·lecció admirable que 
oferia un recorregut per l’art des del segle XIII fins a les darreries del 
segle XX. El museu celebra ara el seu 25è aniversari, i ho fa col·laborant 
de nou amb l’Obra Social ”la Caixa” per permetre que viatgi fins a 
CaixaForum Barcelona la selecció més gran d’obres que han sortit mai de 
les seves sales. N’és el resultat Un Thyssen mai vist, un projecte 
excepcional per diversos motius. En primer lloc, per l’oportunitat que 
representa poder contemplar 63 obres fonamentals de la col·lecció 
Thyssen-Bornemisza en una exposició irrepetible. També per l’ordre 
inèdit que proposa l’exposició, més enllà de l’estructura cronològica 
habitual a les sales madrilenyes, estimulant noves lectures i analogies 
pictòriques excepcionals entre artistes de segles i geografies llunyanes. 
Fra Angelico conviu amb El Greco i Marc Chagall; Hans Memling amb 
Ticià, Picasso i Lucian Freud; Jan Bruegel amb Gustave Courbet i Emil 
Nolde; i Canaletto amb Camille Pissarro i Wassili Kandinski, entre molts 
d’altres. 

 

  
Un Thyssen mai vist. Dates: del 4 de novembre de 2016 al 5 de febrer de 2017. Lloc: 

CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Organització i 
producció: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració 

excepcional del Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Comissariat: Guillermo Solana, 

director artístic del Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

  

 @FundlaCaixa @CaixaForum #ThyssenCaixaForum 
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Barcelona, 3 de novembre de 2016. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, acompanyada del director artístic 
del Museo Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, ha presentat aquest matí a 

CaixaForum Barcelona Un Thyssen mai vist, exposició amb què l’Obra Social 

”la Caixa” es vol sumar a la celebració dels 25 anys de l’obertura del Museo 

Thyssen-Bornemisza. 

 

El 2017, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid celebrarà el 25è aniversari 
de la seva inauguració, que es va escaure el 1992. Com a tret de sortida dels 
actes previstos per celebrar l’efemèride i per primera vegada des que la 
Col·lecció Thyssen-Bornemisza va ser adquirida por l’Estat espanyol un any 
després, un gran conjunt d’obres mestres d’aquest museu s’exposa fora de 
Madrid. 
 

Es tracta de la culminació de la bona entesa i de la intensa col·laboració que 
mantenen el Museo Thyssen-Bornemisza i l’Obra Social ”la Caixa”. Una relació 
d’avinença històrica que va permetre presentar, fa tres anys, la primera 
retrospectiva a Espanya sobre Camille Pissarro. Ambdues institucions 
comparteixen una clara vocació pública en les seves exposicions per donar a 
conèixer artistes, cultures i períodes fonamentals en la història de l’art. 
 

Aquesta vegada, les dues institucions es complauen a presentar Un Thyssen 
mai vist, una selecció de les millors obres del Museo Thyssen-Bornemisza. En 
total són 63 peces, la selecció més àmplia que ha sortit mai del museu 
madrileny. D’aquestes obres, 42 no han viatjat mai a Barcelona. Cal destacar la 
inclusió també de 8 obres cedides pel Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) procedents de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza, que es pot ver 
habitualment a les sales del centre català. 
 

La mostra vol donar a conèixer aquest fons defugint la visió cronològica 
habitual a les sales del Palau de Villahermosa, i ho fa agrupant les obres per 
gèneres. La llista d’artistes inclou Fra Angelico, Rafael, Memling, Rubens, 
Rembrandt, Canaletto, Pissarro, Cézanne, Kandinski, Picasso, Chagall, 
Beckman, Hopper i O’Keeffe, entre molts d’altres. 
 

El projecte es completa amb l’edició d’una publicació a càrrec de l’Obra Social 
”la Caixa” que inclou assaigs a càrrec de Guillermo Solana i de Marta Ruiz del 
Árbol, conservadora de Pintura Moderna del Museo Thyssen. Com és habitual, 
a partir de la mostra CaixaForum desplega un programa d’activitats per a tots 
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els públics, que inclou una conferència a càrrec del director artístic del Museo 

Thyssen-Bornemisza, i també visites específiques per a persones grans, públic 

familiar i grups escolars. 

 

Un muntatge concebut especialment per a les sales de CaixaForum 
Barcelona 

 

L’exposició descobreix un Museo Thyssen com no s’ha 
pogut veure mai a Madrid. El relat proposa una lectura 
inèdita de les grans obres mestres, abandonant el 
criteri tradicional d’ordenació de la Col·lecció Thyssen-

Bornemisza, que, des de la seva primera exposició el 
1930 fins a la seva instal·lació actual en el museu, s’ha 
organitzat per escoles nacionals i per segles. 
 

Així, el recorregut s’estructura a través de cinc grans 
gèneres de la tradició artística occidental: pintura 
religiosa, retrat, natura morta, paisatge i paisatge urbà. 
El resultat és un joc d’analogies i contrastos entre 
artistes i obres de diferents èpoques que permet als 
espectadors viure l’experiència artística amb renovada 
plenitud. 

 

La pintura religiosa és la matriu d’on sorgeixen els gèneres pictòrics i en la qual 
es plantegen els problemes fonamentals de la representació artística. Aquest 
àmbit se centra en un grup d’obres d’art religiós d’entre els segles XIV i XVI, i vol 
indagar com hi apunten ja els futurs gèneres pictòrics i també els seus 
problemes específics relatius a l’organització de l’espai, la representació de 
l’individu o la integració de figura i paisatge, entre d’altres.  
 

Les seccions següents se centren successivament en el retrat, la natura morta, 
el paisatge i la veduta urbana. «Retrats i personatges»	aborda l’origen modern 
del retrat a partir de la imatge del donant, des d’on es destaquen aspectes 
d’aquest gènere com la teatralitat i la ficcionalitat. «La destrucció de l’objecte» 
s’ocupa de la natura morta partint d’un tòpic clàssic, la vanitas o al·legoria de la 
vanitat, però seguint-ne les conseqüències fins ben entrada la modernitat.  
 

Els dos últims àmbits tracten d’ambdues vessants del paisatge. El paisatge de 
la natura està marcat des del seu naixement com a gènere fins al 1500 per la 

Wassily Kandinsky, 
Johannisstrasse, Murnau, 1908. 
Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid. © Wassily Kandinsky, 
VEGAP, Barcelona, 2016 
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disjuntiva entre el paisatge còsmic i l’interior del bosc, que triomfarà al segle 
XIX. L’últim àmbit recorre el procés que condueix des de la clàssica veduta 
urbana fins a la seva antítesi, la imatge de la metròpolis moderna com a 
laberint. 
 

Una col·lecció enlluernadora 

 

La història de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza es remunta al segle XIX, amb 
l’interès que va mostrar per l’art August Thyssen (1842-1926), creador de 
l’imperi familiar i iniciador de l’afició pel col·leccionisme, cosa que queda 
demostrada en la correspondència que va mantenir amb Auguste Rodin i en 
l’encàrrec de set escultures que li va fer (quatre són avui al vestíbul del museu 
madrileny). 
 

Va ser el seu fill Heinrich, el primer baró Thyssen-Bornemisza (1875-1947), el 
veritable iniciador de la col·lecció amb l’adquisició de nombroses obres en pocs 
anys. La primera mostra de la col·lecció la va fer el baró el 1930 a la Neue 
Pinakothek de Munic. La mostra, titulada Sammlung Schloss Rohoncz	
(Col·lecció del Palau Rohoncz), ja incloïa 428 pintures, repartides entre una 
secció principal (361), dedicada als mestres antics, i una secció menor (67) 
sobre pintura del segle XIX en què el més avançat era un Renoir i un Pissarro.  
 

Després de la mort de Heinrich en 1947, la Col·lecció Thyssen-Bornemisza 
semblava destinada a un final prematur quan els seus hereus es van repartir 
les obres d’art. Però el fill petit, Hans Heinrich, conegut com a Heini, va assumir 
la missió de reconstruir-la. El maig del 1961, amb l’adquisició de la aquarel·la 
de Nolde Una jove parella, Heini va iniciar una nova etapa com a 
col·leccionista, molt centrada en l’art modern i contemporani, que incloïa l’art 
més recent dels Estats Unts. A la col·lecció s’hi van sumar pràcticament tots els 
grans noms de la primera avantguarda, des del cubisme o el futurisme fins al 
surrealisme i l’art pop, passant per les avantguardes russes. Això no va impedir 
l’interès, al mateix temps, per ampliar la col·lecció de mestres antics. 
 

Entre 1959 i 1961 es van celebrar tres exposicions a Rotterdam, Essen i 
Londres que van evidenciar el canvi en la manera de gestionar la col·lecció. 
Van ser el precedent dels grans tours de la col·lecció que havien de tenir lloc a 
la dècada dels vuitanta, quan va viatjar dels Estats Units a la Unió Soviètica, 
d’Europa a Austràlia i el Japó.  
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Durant un d’aquells tours, el 1986, una selecció d’obres va recalar a la 
Biblioteca Nacional de Madrid i al Palau de la Virreina de Barcelona. Aquesta 
parada va ser fonamental en la decisió del baró de buscar un emplaçament per 
a la col·lecció i decantar-se, finalment, per Espanya gràcies a la mediació de 
Carmen Thyssen i la predisposició del Govern. 
 

La inauguració del Museo Thyssen-

Bornemisza, el 8 d’octubre de 1992, va 
suposar la consolidació de dues de les 
màximes de la col·lecció des que Heinrich 
Thyssen pare la iniciés molts anys abans: 
el museu madrileny garantia la vocació 
pública que tots dos barons sempre havien 
desitjat per a les seves obres i, a més, 
assegurava que el conjunt no es tornaria a 
disgregar.  
 

Des de l’obertura del museu, la Col·lecció Thyssen-Bornemisza ha tingut una 
presència constant a Catalunya, primer al monestir de Pedralbes i, des de l’any 
2004, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, que acull de forma permanent 
obres d’art gòtic, del Renaixement i del Barroc. 
 

  

Georgia O’Keeffe. Desde las llanuras II, 1954. Museo 
Thyssen-Bornemisza, Madrid. © Georgia O’Keeffe 

Museum / VEGAP 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 

MYSTERIUM SACRUM  

La pintura religiosa com a matriu 

 

L’art religiós del primer Renaixement conté, en germen, 

els diferents gèneres que ben aviat cobraran vida 

independent: retrat, paisatge, natura mortaQ En 

aquesta etapa primerenca ja es plantegen els grans 

problemes de la representació pictòrica: la integració 

de la figura humana en l’espai, la tensió entre forma i 

color, la caracterització del rostre individual, l’expressió 

de les emocionsQ 

 

 

DRAMATIS PERSONAE 

Retrats i personatges 

 

La imatge del donant, la persona que patrocina la imatge 

religiosa, va anar conquerint al llarg del Renaixement un 

lloc cada cop més rellevant en l’art de culte i devocional. I 

el que havia començat com una humil subordinació al 

sagrat finalment es va convertir en pura exaltació de 

l’individu. I així va ressorgir el gènere del retrat.   

 

El retrat pictòric ha d’atendre alhora la descripció física 

del model i els atributs simbòlics del seu estatus social 

(des de la seva indumentària fins als diversos objectes que l’acompanyen). El retrat 

comporta sempre una dosi de «ficció»: sempre és creació d’un personatge. És així 

especialment en el cas de l’autoretrat, que no és una confessió espontània i sincera, 

sinó una posada en escena en què l’artista, des de Rembrandt fins a Picasso, es 

presenta davant nostre amb diferents màscares. 
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VANITAS 

La destrucció de l’objecte 

 

El gènere de la natura morta està dominat des del 

Renaixement per la vanitas, l’al·legoria de la vanitat. La 

vanitas és una exhortació a renunciar als efímers plaers 

terrenals, perquè les coses materials estan habitades pel 

no-res, que les devora des de dins. En els bodegons 

tradicionals, aquesta idea es plasma de formes molt 

variades: un got de vidre trencat, un plat a mig menjar, la 

cendra o el fum del tabac. En la pintura del segle XX, la 

natura morta ja no representa la destrucció física dels objectes, sinó la seva 

desmaterialització. L’objecte es converteix en signe; signe pictòric, fotogràfic o 

tipogràfic, gairebé sempre enigmàtic o difícil de desxifrar.  

 

 

DE RERUM NATURA 

Del paisatge còsmic a l’interior del bosc (i viceversa) 

 

Cap a l’any 1500, el pintor flamenc Joachim Patinir va 

encunyar el terme paisatge còsmic, una representació 

composta del món des d’un punt de vista elevat. Les 

pintures de Patinir conserven el tema religiós, però les 

figures disminueixen de mida, mentre que el paisatge 

creix al seu voltant. Potser perquè aleshores el món 

també s’havia dilatat, gràcies a Colom i a altres grans 

navegants. El paisatge còsmic està vinculat a un impuls 

cartogràfic que aspira a dominar tot el planeta.  

 

El paisatge còsmic es va desenvolupar al llarg del segle XVI i va desaparèixer en la 

pintura de paisatges holandesa del segle XVII, prosaica i realista, amb un punt de vista 

més pròxim al terra. El Romanticisme va difondre una altra idea de paisatge, buscant 

la intimitat de la natura a l’interior de bosc, en comptes d’abraçar tota la terra. Davant 

del tradicional format horitzontal, l’interior de bosc tendeix a adoptar un format vertical 

(sota la influència del gènere de l’interior d’església). El Romanticisme va veure néixer 

també el paisatge sublim i visionari, en el qual es plasma una experiència extàtica, 

gairebé religiosa, de la natura, i en el qual es fonen el món exterior i l’interior.  
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SCAENA URBIS 

De la veduta al laberint urbà 

 

Quan es parla de vedute i vedutisti, de seguida 

pensem en Venècia i en Canaletto, en un quadre del 

Gran Canal que un cavaller anglès del segle XVIII 

s’enduu a casa de record quan torna del clàssic viatge per Itàlia. Però l’origen de la 

veduta es remunta al segle XVI, als Països Baixos, on neix aquest gènere que aspira a 

descriure l’espai urbà amb la màxima claredat i efecte escenogràfic. L’antítesi de la 

veduta és la imatge de la metròpolis moderna com a laberint, característica de l’art 

d’avantguarda del segle XX: l’arquitectura dislocada, la unitat perspectiva fragmentada, 

el vertigen de ritmes i colors. 
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ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 

Divendres 4 de novembre | 19 h 

CONFERÈNCIA A CÀRREC DEL COMISSARI 

Guillermo Solana, director artístic del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid 

Preu per persona: 4 € 

 

Cicle de conferències 

TRES MIRADES SOBRE UN THYSSEN MAI VIST 

 

A través de la mirada de tres experts íntimament relacionats tant amb la Col·lecció 

Thyssen-Bornemisza com amb les temàtiques que sorgeixen de la mateixa exposició, 

les converses permetran gaudir dels seus continguts i aprofitar-los per generar lectures 

més profundes de les obres presentades. 

Preu per conferència: 4 € 

 

17 de novembre, a les 19.00 h 

El retrat en la Col·lecció Thyssen-Bornemisza 

Tomás Llorens, historiador de l’art 

El retrat va ser objecte d’una revaloració crítica constant al segle XIX, fins a arribar 

al punt més alt de la seva trajectòria històrica als segles XIX-XX. Això es reflecteix 

en les grans col·leccions internacionals, com la Thyssen-Bornemisza. 

 

24 de novembre, a les 19.00 h 

De la col·lecció al museu: el cas Thyssen 

Dolores Jiménez-Blanco, professora titular d’història de l’art a la Universitat 

Complutense de Madrid 

Amb un conjunt de peces que travessen els segles i la geografia occidental, el 

Museo Thyssen-Bornemisza es va considerar com el millor complement per a 

les col·leccions del Museo del Prado i del MNCARS, projectant una imatge de 

modernitat en el model de gestió. 

 

1 de desembre, a les 19.00 h 

Història, escena i paisatge: pintures amb fons 

Juan José Lahuerta, professor d’història de l’art a l’Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona 

La conferència analitza la perspectiva com a profunditat espacial i continuïtat 

simbòlica en les obres de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza. 
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VISITES EN FAMÍLIA 

Dissabtes | 19 h 

Preu per persona: 2 € 

 

ESPAI EDUCATIU +5 

A l’exposició, un espai dedicat a les famílies proposa activitats a l’entorn de diferents 

idees extretes de la mostra. 

 

VISITA AMB CAFÈ TERTULIA 

Dimecres | 16.30 h 

Preu per persona: 4 € 

 

VISITES COMENTADES PER AL PÚBLIC GENERAL 

Dimarts, a les 17 h, i els diumenges, a les 11 h 

Preu per persona: 3 € 

 

 

 

VISITES COMENTADES PER A GRUPS ESCOLARS 

Visites adaptades als diferents nivells escolars. Cal inscripció prèvia, al telèfon 

931 847 142 o a través del correu electrònic rcaixaforumbcn@magmacultura.net. De 

dilluns a divendres, horari a convenir. Preu per grup: 25 €. 

 

VISITAS CONCERTADAS PER A GRUPS 

Grups d’un màxim de 25 persones. Cal inscripció prèvia, al telèfon 931 847 142. Els 

grups amb guia propi també han de reservar dia i hora. Preu per grup: 60 €. 

 

VISITES COMENTADES PER A GRUPS DE PERSONES AMB DIFICULTATS 

VISUALS 

Grups d’un mínim de 10 persones. Cal inscripció prèvia, al telèfon 934 768 630. 

 

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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Del 4 de novembre de 2016 al 5 de febrer de 2017 

  
 

 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

Tel. 934 768 600 

 

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 

 

 
 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT # ThyssenCaixaForum 


