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Completa retrospectiva sobre el fotògraf nord-americà famós pels seus retrats de 
famosos, les seves 101 portades de la revista LIFE i la seva col·laboració amb Dalí 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Philippe Halsman (Riga, Letònia, 1906 – Nova York, Estats Units, 1979) va 
experimentar amb la fotografia durant tota la seva carrera. Sempre va 
insistir en el potencial creatiu encara sense explorar de la imatge i 
resumia aquesta opinió citant la resposta que Serguei Diàguilev va donar 
a Jean Cocteau quan aquest li va preguntar què havia de fer per poder 
col·laborar-hi: «Sorprèn-me!». Amb aquesta resposta al cap, Halsman va 
iniciar una carrera que es va allargar durant més de quatre dècades, 
primer a París, i després als Estats Units, i que va deixar desenes 
d’imatges icòniques a l’imaginari popular. L’exposició que ara presenta 
l’Obra Social ”la Caixa” juntament amb el Musée de l’Elysée de Lausana 
constitueix la retrospectiva més completa que s’ha fet mai del fotògraf 
nord-americà i recull imatges desconegudes al costat d’alguns dels seus 
retrats més famosos. Sorprèn-me! està formada per més de tres-centes 
obres. En destaca un nombrós grup de peces que no s’havien exposat 
abans —fulls de contacte, proves d’impressió, fotomuntatges originals— i 
que surten a la llum gràcies a la col·laboració de la mateixa família de 
l’artista en aquest projecte. 
 
 

  
Philippe Halsman. Sorprèn-me! Dates: de l’1 de desembre de 2016 al 26 de març de 
2017. Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). Organització i producció: 
exposició produïda pel Museé de l’Elysée de Lausana en col·laboració amb el Philippe 
Halsman Archive de Nova York i organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”. 
Comissariat: Sam Stourdzé, director de les Rencontres de la Photographie d’Arles, i 
Anne Lacoste, comissària del Musée de l’Elysée de Lausana 
  

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #SorprènmeHalsman 
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Madrid, 30 de novembre de 2016. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, acompanyada de la filla de l’artista, Irene 
Halsman, i de la comissaria Anne Lacoste, ha presentat aquest matí a 
CaixaForum Madrid Philippe Halsman. Sorprèn-me!, retrospectiva sobre un 
dels fotògrafs més importants del segle XX. 
 
Dins de la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” para una atenció 
preferent a les manifestacions artístiques més contemporànies, les pròpies dels 
segles XX i XXI. Per mitjà de les seves exposicions sobre cinema i fotografia, 
l’Obra Social ”la Caixa” vol mostrar la influència de les imatges en la sensibilitat 
de l’home contemporani i destacar el paper dels grans creadors visuals del 
segle XX en la nostra manera de veure el món. Amb aquesta finalitat, ha 
organitzat exposicions dedicades als grans noms de la fotografia, com ara 
Jacques Henri Lartigue, Eugène Atget, Robert Doisneau, William Klein, Richard 
Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson o Willy Ronis, i a cineastes com 
Georges Méliès, Charles Chaplin o Federico Fellini. 
 

Aquesta vegada, l’Obra Social ”la Caixa” 
presenta la primera gran antològica que es fa 
al nostre país sobre la figura de Philippe 
Halsman (Riga, Letònia, 1906 – Nova York, 
Estats Units, 1979), sens dubte un dels grans 
fotògrafs del segle passat.  
 
La mostra ha estat organitzada per l’Obra 
Social ”la Caixa” i produïda pel Museé de 
l’Elysée de Lausana, en col·laboració amb el 
Philippe Halsman Archive de Nova York. 
Abans d’arribar a CaixaForum Madrid, ha 
passat pel Musée de l’Elysée, el Jeu de 
Paume (París) i el Kunsthal (Rotterdam) i 
CaixaForum Barcelona. 
 
Philippe Halsman. Sorprèn-me! es nodreix de 

les peces més destacades del fons artístic familiar per presentar la 
retrospectiva més completa que s’ha fet mai de la seva obra, per tal com 
combina algunes de les seves imatges més icòniques amb d’altres de 
desconegudes fins ara.  
 

Philippe Halsman, Jean Cocteau, L’artista 
multidisciplinari, 1949. Philippe Halsman Archive © 
2016 Philippe Halsman Archive / Magnum Photos 
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A partir de més de tres-centes fotografies, presenta un recorregut en profunditat 
pel treball de l’artista i els formats que va fer servir —retrats, reportatges, 
fotografia de moda, nus—, amb la qual cosa es reconstrueixen els processos 
creatius del fotògraf des dels seus inicis a París fins a la seva etapa 
novaiorquesa. Moltes d’aquestes obres no s’han exposat mai —fulls de 
contacte, impressions, proves preparatòries, fotomuntatges originals i 
maquetes—, per la qual cosa aquesta exposició obre una finestra al procés 
creatiu del fotògraf i confirma la seva visió i el concepte de la fotografia com un 
mitjà expressiu que encara està per explorar. 
 
L’exposició es divideix en quatre parts: la 
introducció està dedicada als anys que 
Halsman va passar a París, ja que la seva 
obra primerenca ja presagiava els interessos 
i temes que desenvoluparia al llarg de la seva 
carrera. Les altres tres parts es corresponen 
amb el seu període als Estats Units i 
cadascuna presenta una característica de 
l’obra de Halsman: els seus famosos retrats 
de famosos —especialment els de Marilyn 
Monroe—, el seu interès per les posades en 
escena —entre elles, les col·laboracions amb 
personatges cèlebres i els seus projectes 
personals, com ara la famosa jumpology—, i, 
finalment, l’impressionant repertori d’«idees 
fotogràfiques» que va desenvolupar 
juntament amb Salvador Dalí durant més de 
tres dècades, entre les quals cal destacar el 
llibre Dalí’s Mustache. 
 
L’exposició es completa amb l’edició d’una publicació a càrrec de l’Obra Social 
”la Caixa” i La Fàbrica, que aprofundeix en les qüestions principals que analitza 
la mostra: l’època d’aprenentatge a París als anys trenta, els retrats, les 
posades en escena i la relació fructífera amb Salvador Dalí. Inclou articles de 
Marc Aufraise, doctor en Història de la fotografia i especialista en la fotografia 
surrealista a Europa, com també de la mateixa família Halsman. 
 
Com és habitual, a partir de la mostra Philippe Halsman. Sorprèn-me!, l’Obra 
Social ”la Caixa” duu a terme un programa d’activitats per a tots els públics, que  
inclou una conferència a càrrec de la comissària Anne Lacoste i la filla de 

Philippe Halsman, «Com dos sentinelles ben drets, 
el meu bigoti custodia l’entrada al meu veritable 

jo», Dalís Mustache, 1954. Philippe Halsman Archive 
© 2016 Philippe Halsman Archive / Magnum Photos 

Exclusive rights for images of Salvador Dalí: Fundació 
Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2016 
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l’artista, Irene Halsman, i també visites específiques per a gent gran, públic 
familiar i grups escolars. 
 
L’objecte fotogràfic en tots els seus estats 

 

Al París de la dècada dels trenta i, sobretot, a Nova York, a partir del 1940, 
Halsman va dur a terme una carrera exemplar que es va estendre durant més 
de quatre dècades. Va ser un defensor enèrgic de la fotografia durant tota la 
seva carrera. Quan aquesta va ser amenaçada per l’arribada dels mitjans de 
comunicació de masses com la televisió, Halsman va estar a l’altura del repte, i 
va convertir la fotografia en una força que calia tenir en compte dins el mitjà de 
l’espectacle gràcies a la seva imaginació.  
 
Halsman parlava tot sovint en públic, sempre reivindicava el potencial creatiu 
encara inexplorat de la fotografia, i citava constantment l’anècdota de Jean 
Cocteau arran de la seva trobada amb Serguei Diàguilev. Quan el jove poeta i 
cineasta va preguntar al fundador dels Ballets Russos què podia fer per 
col·laborar-hi, Diàguilev li va respondre: «Sorprèn-me!».  
 
Amb la resposta de Diàguilev al cap, el fotògraf va començar a dissenyar 
guions impossibles. El seu domini de la tècnica li aplanava el camí per donar a 
conèixer les possibilitats creatives del mitjà fotogràfic, que va portar al límit en 
la seva col·laboració amb Salvador Dalí, en què el pintor va plasmar les seves 
idees dins l’àmbit de la fotografia. 
 
La fotografia de Halsman es distingeix pel caràcter directe, la perfecció tècnica i 
l’atenció particular pel detall. A la seva obra, també hi trobem una àmplia 
diversitat que neix de l’experimentació constant amb el mitjà.  
 
  



  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

6

 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
PARÍS ALS ANYS TRENTA 

Philippe Halsman, des dels seus inicis, es va especialitzar a fer retrats. Va fotografiar 
molts personatges famosos, especialment del món de les arts, i va tenir el privilegi de 

tenir el suport i la influència d’André Gide, la primera personalitat que va retratar. 
Halsman ben aviat va ampliar l’espectre de la seva feina i va saber treure profit de dos 
negocis en ràpida expansió: les revistes i la publicitat. Va treballar una àmplia varietat 

de temes (moda, bellesa —sobretot, perruqueria—, objectes, crònica d’espectacles) i 
va rebre encàrrecs de les publicacions de l’època més il·lustres: Journal des Modes, 
Vogue, Harper’s Bazaar, Voilà, Le Monde Illustré, Vu, Visages du Monde i el diari Le 

Journal.  
 

Fotògraf autodidacte, Halsman va desenvolupar 

una exhaustiva cultura visual, inspirat per les 
diferents tècniques i estètiques pròpies de 
l’època, com l’anomenada Nova Visió. Les 

exploracions artístiques tenien lloc en el seu 
estudi, on creava efectes amb il·luminació 
elèctrica i enquadraments ajustats. Halsman 

també va conrear un imaginari ric i variat que 
bevia directament del surrealisme. 
 

 
 

LA GALERIA DE LA PLÉIADE 

A l’estiu del 1931, l’editor Jacques Schiffrin va inaugurar la galeria de La 
Pléiade, a París, on es van poder veure en tres ocasions les fotografies de 
Philippe Halsman. Situada al bell mig del Barri Llatí, aquesta galeria va ser una 

de les primeres que va organitzar exposicions fotogràfiques i es va convertir 
ràpidament en un dels centres privats més importants per a la promoció de la 
fotografia contemporània. 

 
Halsman va conèixer La Pléiade probablement a través del seu amic Jean 
Painlevé, que hi havia exposat fotografies el 1933. Halsman hi va exposar 

primer en solitari amb Portraits et Nus, el 1936, i l’any següent el seu nom va 
quedar vinculat al moviment de la Nova Visió en el marc de dues mostres 
temàtiques: Portraits d’Écrivains i La Parisienne de 1900… à 1937. 

 

Philippe Halsman, André Malraux, 1934. Archives 
Philippe Halsman © 2016 Philippe Halsman Archive / 
Magnum Photos 
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RETRATS 

Halsman, conscient de l’efecte que la seva càmera tenia sobre els seus models, 
sempre s’estimava més entorns íntims i sessions curtes perquè aquests s’hi sentissin 

còmodes. Els seus treballs es caracteritzen per l’atenció al detall i per la recerca de la 
naturalitat en l’expressió. A Nova York, Halsman ben aviat va adquirir molta fama i va 
rebre moltíssims encàrrecs per retratar personatges famosos per a revistes com LIFE, 

TV Guide o The Saturday Evening Post. També va fer fotografia promocional per a 
campanyes electorals, cobertes de llibres i cartells de pel·lícules.  
 

Tot i que Halsman va ser un gran defensor del retrat psicològic, el seu repertori és molt 
variat. Li interessaven els avenços tècnics i tenia una impressionant col·lecció de 
dispositius, entre ells un estroboscopi. Als anys seixanta va començar a aplicar-hi el 

vocabulari literal i ideogràfic de la publicitat i va desenvolupar efectes molt diversos per 
produir retrats que el lector era capaç d’interpretar a l’instant. 
 

MARILYN MONROE 
Philippe Halsman va fotografiar Marilyn Monroe en diverses ocasions entre el 
1949 i el 1959. A la tardor del 1949, Halsman va viatjar a Hollywood enviat per 

la revista LIFE per fotografiar vuit joves models aspirants a actrius. El fotògraf 
va veure de seguida que en Marilyn Monroe hi havia alguna cosa especial i el 
seu bon ull va quedar confirmat quan la revista li va encarregar un article sobre 

ella al cap de tres anys. Halsman va obtenir una sèrie d’imatges emblemàtiques 
de Marilyn, entre elles la primera portada de l’actriu per a LIFE, el 1952. 
 

Marilyn Monroe ja era una artista quan 
Philippe Halsman la va rebre al seu estudi, 
el 1954. El fotògraf en va fer un retrat 

espontani saltant. Però, quan Halsman li 
va explicar en què consistia la jumpology, 
a l’actriu no li va agradar la idea de revelar 

la seva veritable personalitat i es va negar 
a repetir l’experiment. Van passar cinc 
anys fins que va accedir a participar-hi de 

nou. Marilyn Monroe va saltar més de 
dues-centes vegades durant tres hores 
fins que va arribar el «salt perfecte», que 

es va convertir en portada de la revista 
LIFE. 
 

 

Yvonne Halsman, Marilyn Monroe i Philippe 
Halsman, 1954. Archives Philippe Halsman © 2016 

Philippe Halsman Archive / Magnum Photos 
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Aquesta va ser l’última vegada que van col·laborar, però Halsman va continuar 
creant noves imatges de l’actriu, treballant a partir de variacions de fotografies 
antigues i incloent-hi transformacions radicals suggerides per Salvador Dalí. 

Aquest considerable corpus de treball documenta la carrera de Marilyn i 
demostra la diversitat de plantejaments fotogràfics que feia servir Halsman 
durant aquest període. 

 
POSADES EN ESCENA 

Philippe Halsman sempre va veure en la fotografia una eina extraordinària amb la qual 

donar curs a la seva imaginació. Al llarg de la seva carrera va voler crear les 
fotografies «més sorprenents i originals». A principis dels anys cinquanta va néixer un 
nou mitjà de masses, la televisió, que amenaçava directament la fotografia i la premsa. 

Halsman va adoptar un enfocament creatiu, molt adaptat al medi fotogràfic, per 
defensar la seva professió. El 1961 va publicar una de les seves conferències sobre 
aquest tema, titulada Halsman on the Creation of the Photographic Idea. 

 
Les arts i els espectacles, la seva especialitat, li van oferir el marc ideal on 
desenvolupar aquesta nova manera de fer fotografies. Els treballs que li van 

encarregar, com la sèrie amb Jean Cocteau i els reportatges sobre espectacles, li van 
donar l’oportunitat de crear autèntiques posades en escena. Halsman participava tant 
en el disseny de les imatges com en la selecció d’escenaris originals i els angles de la 

càmera per aconseguir crear imatges impressionants. 
 
Tanmateix, van ser els seus treballs personals els que li van permetre continuar 

experimentat amb el medi fotogràfic. Dins d’aquest àmbit podia fer sortir la seva vena 
humorística, com ho demostren les sèries fotogràfiques amb actors. Dos projectes de 
Halsman van ser especialment innovadors i van influir en la fotografia contemporània: 

el 1949, amb l’actor francès Fernandel, va crear un nou tipus de producte editorial, el 
picture book, i als anys cinquanta va inventar la jumpology. En tots dos projectes 
combinava l’amor per la posada en escena i l’entreteniment amb el talent com a 

retratista. 
 

JUMPOLOGY 

Als anys cinquanta, Philippe Halsman va desenvolupar un nou punt de vista 
sobre el retrat psicològic: la jumpology.  
 

Halsman veia la jumpology com una eina psicològica. La seva interpretació 
científica n’era que l’acte de saltar desinhibia els models; a aquests, 
concentrats en el salt, «els queia la màscara». Durant l’experiment, Halsman va 

notar una gran varietat de llenguatges corporals i va interpretar aquesta 
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Philippe Halsman, El duc i la duquessa de 
Windsor, 1956. Archives Philippe Halsman © 2016 

Philippe Halsman Archive / Magnum Photos 
 

gestualitat com una manifestació del caràcter individual, que es revelava 
inconscientment amb cada salt. 
 

Al llarg de deu anys van entrar a formar part 
del catàleg centenars de figures influents 
(polítics, magnats de la indústria, científics, 

etc.), i també artistes i professionals del 
món de l’espectacle (actors, cantants, 
ballarins, etc.). La producció d’aquestes 

fotografies era senzilla i flexible: l’única 
cosa que necessitava el fotògraf era la seva 
càmera Rolleiflex i un flaix electrònic. I 

l’únic límit era el sostre! Quan rebia un 
encàrrec per a un retrat, Halsman 
preguntava sempre al model o la model, un 

cop acabada la sessió, si voldria participar 
també en aquell projecte personal. La 
jumpology va acabar el 1959 amb la 

publicació del Philippe Halsman’s Jump 
Book, en el qual apareixien més de 170 
retrats divertits i espontanis de famosos 

saltant. 
 
HALSMAN/DALÍ 

Durant gairebé quaranta anys, Philippe Halsman i Salvador Dalí es van aprofitar dels 
seus talents respectius. Halsman era un fotògraf professional especialitzat en retrat i 
publicitat, mentre que Dalí era un artista que sabia fer servir perfectament la seva 

pròpia imatge per autopromocionar-se. Halsman s’havia convertit en un dels fotògrafs 
més populars dels Estats Units i Dalí destacava en el món de l’art per l’increïble èxit de 
vendes de les seves obres. 

 
La seva col·laboració va néixer d’una empatia intel·lectual que es fonamentava en 
nombrosos punts en comú: la infància i educació a l’Europa de principis de segle i en 

un mateix àmbit sociocultural; l’atracció per París, l’art i l’elegància; la insadollable set 
lectora; el gran interès per les descobertes de la psicoanàlisi; l’atenció extrema que 
van dedicar al simbolisme dels detalls; la fugida de la guerra el 1940 i la marxa als 

Estats Units; el malabarisme multilingüe; el sentit de l’humor adolescent, i una ironia 
mordaç. 
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Philippe Halsman, El surrealisme sóc 
jo. Dalí’s Mustache, 1954. Archives 
Philippe Halsman. © 2016 Philippe 
Halsman Archive / Magnum Photos. 

Philippe Halsman Archives conserva més de cinc-centes 
fotografies fetes al llarg de quaranta-set sessions amb 
Salvador Dalí, l’estudi de les quals revela una profunda 

comprensió de les possibilitats que oferia la imatge 
fotogràfica al segle XX. Les fotografies de Halsman i Dalí 
beuen d’aquesta cultura visual en què tots dos van créixer 

i incorporen arquetips de la societat nord-americana, amb 
la qual cosa també reflecteixen els vincles entre art i 
consumisme i entre fantasia i realitat. 

 
 
 

 
 

DALÍ’S MUSTACHE 

El 1953, Philippe Halsman es va adonar que el bigoti de Salvador Dalí li podria 
donar «l’oportunitat de fer realitat un dels seus somnis més ambiciosos: crear 
una obra extraordinàriament excèntrica». El pintor català, que tenia molta 

estimació per si mateix i en particular pel seu bigoti —per a ell, símbol del poder 
de la seva imaginació— de seguida es va enamorar de la idea. Halsman va 
adoptar el mateix format que en el picture book que havia creat, quatre anys 

enrere, amb l’actor francès Fernandel: es presentava el model amb una 
pregunta per escrit, i la resposta apareixia a la pàgina següent en forma de 
retrat amb peu de foto. Al llarg dels anys, amb la seva Rolleiflex 4 × 5 i un flaix 

electrònic, Halsman va fotografiar diverses vegades Dalí mentre jugava amb el 
bigoti i en diverses postures. Les diferents escenes combinen la personalitat 
teatral de Salvador Dalí i la sorprenent inventiva de Halsman. La materialització 

de les idees de tots dos va significar un autèntic desafiament tècnic per al 
fotògraf i la postproducció en va ser especialment laboriosa, ja que sovint 
s’havia de treballar sobre el negatiu o la impressió, o muntar diversos elements 

que després calia fotografiar de nou per obtenir un negatiu de la imatge 
composta. 
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CRONOLOGIA 

 
1906 2 de maig – Neix Philippe Halsman amb el nom de Filips Halsmann a Riga, Letònia. El 

1937 elimina l’última «n» del cognom i es converteix en Philippe Halsman. 
1924 Halsman es matricula a la Universitat de Dresden, a Alemanya, per formar-se en 

enginyeria elèctrica. 
1928 10 de setembre – El pare de Halsman mor accidentalment durant una caminada al 

Tirol austríac. L’antisemitisme s’estenia pel país i Philippe, que acompanyava el seu 
pare, és acusat falsament de la mort. El condemnen a deu anys de presó, en règim 
d’aïllament. La seva germana Liouba posa en marxa una campanya per alliberar-lo, 
que rep el suport d’importants intel·lectuals europeus com Albert Einstein, Thomas 
Mann i Sigmund Freud. 

1931 26 de gener – Halsman arriba a París després d’haver obtingut asil polític gràcies a la 
intervenció del ministre francès Paul Painlevé. Halsman fa amistat amb el seu fill, Jean 
Painlevé, que té un paper molt important en l’inici de la carrera del fotògraf en comprar-
li una càmera Kodak 9 × 12 i introduir-lo en l’escena artística parisenca. 

1934 Halsman fa el primer retrat d’un personatge famós: André Gide. Posteriorment, en fa 
de Paul Valéry, André Malraux, Marc Chagall, Claude Simon, Jean Giraudoux i Le 
Corbusier. 

1935 15 de febrer – Philippe Halsman es dóna d’alta oficialment en el registre mercantil com 
a «artesà fotògraf». Treballa en publicitat i per a publicacions periòdiques com ara 
Journal des Modes, Vogue, Harper’s Bazaar, Voilà, Le Monde Illustré, Vu, Visages du 
Monde i el diari Le Journal. 

1936 Halsman dissenya una càmera 9 × 12 de doble objectiu per al seu treball com a 
retratista. La seva obra s’exposa a l’Exposition internationale de la photographie 
contemporaine, en el Musée des Arts Décoratifs de París. Halsman exposa per primera 
vegada a la galeria de La Pléiade, amb Portraits et nus. 

1937 1 d’abril – Halsman es casa amb Yvonne Moser, fotògrafa especialitzada en retrat 
infantil. Col·laboraran durant tota la vida. La parella es trasllada a un estudi situat al 
número 350 del carrer Saint-Honoré, a París. Tindran dues filles: Irene, nascuda el 
1939 a París, i Jane, nascuda el 1941 a Nova York. 

1940 Al maig, poc abans de la caiguda de França, els membres de la família amb passaport 
francès fugen del país amb destinació a Nova York. Halsman no pot abandonar França 
perquè té passaport letó, però s’hi uneix al novembre gràcies a la intervenció d’Albert 
Einstein i l’Emergency Rescue Committee. S’emporta tan sols una maleta que conté 
una càmera i una desena de fotografies. 

1941 Halsman coneix Salvador Dalí a la galeria de Julien Levy, a Nova York, on el pintor 
estava exposant. Aquest any marca l’inici de la seva col·laboració, que dura fins al 
1978.  

5 d’octubre – La revista LIFE publica la seva primera portada («Eye Catcher»). En 
total, en va fer 101; és el fotògraf que més en va fer. 

1944 Halsman rep els primers encàrrecs de LIFE per fotografiar estrelles de Hollywood, 
entre les quals hi ha Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Frank Sinatra, Ingrid Bergman, 
Bette Davis, Judy Garland, Shirley Temple, Paulette Goddard i Charles Boyer.  

1945 28 de febrer – Halsman és elegit primer president de l’American Society of Media 
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Photographers (ASMP). 
1946 Dalí fa servir una fotografia de Halsman per crear la portada de la revista Et Cetera 

(Beauty and the Beast). 
1947 Halsman dissenya una versió millorada, en format 4 × 5, de la seva càmera de doble 

objectiu. És fabricada per la Fairchild Corporation. 
1948 Halsman adquireix la nacionalitat nord-americana.  
1949 Halsman coneix Marilyn Monroe quan és enviat a Hollywood per la revista LIFE per fer-

hi un reportatge sobre vuit joves models aspirants a actrius. 
1950 La NBC li encarrega que fotografiï diversos humoristes coneguts, entre els quals Milton 

Berle, Ed Wynn, Sid Caesar, Groucho Marx, Bob Hope, Red Skelton o Lucille Ball. 
Aquests retrats van servir d’inspiració per a la jumpology. 

1951 Halsman torna a Europa per primera vegada des del 1940. Fotografia, entre d’altres, 
Winston Churchill, Henri Matisse, Giorgio de Chirico, Jean-Paul Sartre, Brigitte Bardot, 
Jean Genet, Anna Magnani, Marc Chagall i Pablo Picasso.  
Per invitació de David Seymour (Chim), Halsman esdevé membre de ple dret de 
l’agència Magnum. 

1952 7 d’abril – Primera portada de LIFE amb Marilyn Monroe. 

1954 Es publica Dalí’s Mustache. Halsman comença a col·laborar amb diverses revistes: 
Sports Illustrated (1954-1959), TV Guide (1954-1972), Look (1956-1957) i The 
Saturday Evening Post (1958-1967). 

1958 Halsman és nomenat un dels deu millors fotògrafs del món arran d’una enquesta 
internacional feta per la revista Popular Photography. Participa en l’exposició 
Photographs from the Museum Collection, organitzada per Edward Steichen en el 
Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York. 

1959 Es publica Philippe Halsman’s Jump Book. 
1962 Halsman viatja a Hollywood per fer fotografies promocionals de la pel·lícula Els ocells, 

d’Alfred Hitchcock, durant el rodatge. Aquestes fotografies apareixen a les revistes 
LIFE i Look. 

1963 Primera gran exposició dedicada al fotògraf, titulada Philippe Halsman, i presentada a 
la Smithsonian Photography Gallery de Washington. 

1969 Halsman signa el retrat oficial del president Richard Nixon. 
1971 Des d’aquest any fins al 1976, Halsman imparteix el seminari sobre retrat psicològic de 

la New School for Social Research, a Nova York. 
1972 Es publica el llibre Halsman: Sight and Insight. 
1975 Halsman rep el Life Achievement in Photography Award, com a distinció al conjunt de 

la seva obra. 
1976 Halsman ven la totalitat de la seva obra al col·leccionista George R. Rinhart. La família 

Halsman la torna a comprar el 1987. 
1978 Halsman participa en l’exposició Art about Art, organitzada pel Whitney Museum of 

American Art de Nova York.  

17 d’abril – Halsman fotografia Dalí per última vegada.  

8 de novembre – Inauguració de l’exposició Dalí & Halsman en el Salvador Dalí 
Museum de Beachwood, Ohio. 

1979 7 de juny – S’inaugura una retrospectiva sobre Halsman a l’International Center of 
Photography (ICP) de Nova York. L’exposició viatja arreu dels Estats Units fins al 1988.  

25 de juny – Philippe Halsman mor a Nova York. 
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De l’1 de desembre al 26 de març de 2017 
  

 
 

CaixaForum Madrid 

Paseo del Prado, 36, 

28014 Madrid 
Tel. 913 30 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 

 

 
 
 

 
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Juan A. García: 91 330 73 30 /  jagarcia@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT # SorprènmeHalsman 


