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Aquesta exposició inèdita parla de conceptes com la representació humana i la 
identitat, mostrant la varietat d’enfocaments que distingeixen l’art actual i convidant 

l’espectador a observar en aquest mirall social que és el retrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avui en dia, tots ens retratem contínuament, però quan mirem cap a 
l’objectiu d’una càmera actuem com si fóssim «un altre». Popularment, 
diem que la càmera no menteix, però tots sabem que en el retrat hi ha 
alguna cosa de ficció, que en realitat és una «re-presentació». El retrat ha 
arribat als nostres dies ampliant la seva definició. Amb nous conceptes, 
tècniques i llenguatges, l’art més recent desplega múltiples possibilitats de 
produir imatges de la condició humana i d’explorar la complexa noció 
d’identitat, així com les implicacions socials que aquesta comporta. L’Obra 
Social ”la Caixa” inaugura la sala gran d’exposicions de CaixaForum 
Sevilla amb una exposició d’art contemporani inèdita. Les 39 obres 
exposades a Mira’m! Retrats i altres ficcions a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art 

Contemporani procedeixen dels fons de l’entitat i es completen amb dos 
préstecs del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) i del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Totes les obres aquí reunides 
ens retornen la mirada com un mirall social en el qual ens fem aquelles 
preguntes tan eternament humanes: qui són?, com els veig? Qui sóc? Com 
em veuen? 

 

 
Mira’m! Retrats i altres ficcions a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 

Dates: del 4 de març al 4 de juny de 2017. Lloc: CaixaForum Sevilla (c.º de los 
Descubrimientos / c. de Jerónimo de Aguilar). Organització i producció: Obra Social 
”la Caixa”. Comissariat: Nimfa Bisbe, cap de les Col·leccions d’Art de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”. 
 

@FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #MírameCaixaForum 
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Jean-Michel Basquiat. Bèstia, 1983. © Col·lecció ”la Caixa” 

Sevilla, 3 de març de 2017. Mostrar l’esperit de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art 
Contemporani és l’objectiu de l’exposició inaugural de CaixaForum Sevilla. 
Mira’m! Retrats i altres ficcions a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
s’emmarca en la voluntat de l’entitat de contribuir a augmentar la capacitat de 
generar coneixement i sensibilitat cap a l’art més actual. Donar a conèixer la 
creació contemporània trencant les barreres que sovint la separen del gran 
públic és un dels objectius de l’entitat en l’àmbit cultural. 
 
Des del principi, l’any 1985, la 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art 
Contemporani respon a la voluntat 
d’explorar la naturalesa de la 
imatge i de l’art. Les prop de 
1.000 obres que la componen no 
tan sols plasmen la memòria 
històrica de l’art de les últimes 
dècades, sinó que també 
ofereixen una visió àmplia i 
variada de la contínua 
interrogació de l’art sobre el 
nostre món actual a partir 
d’artistes clau.  
 
La mostra de la sala gran d’exposicions del centre cultural acull una selecció 
destacada i significativa dels fons de l’entitat. Són en total 39 obres de 
reconeguts artistes, 37 de les quals seleccionades a partir de la Col·lecció 
”la Caixa”, a més de dues obres procedents del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC) i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA). Hi destaca la gran presència de dones artistes (14), que sumen 23 
de les 39 obres exposades.  
 
L’exposició no se cenyeix a la representació de rostres o figures concretes, sinó 
que també inclou símbols que defineixen l’individu socialment i culturalment, 
amb una gran varietat de pràctiques (fotografia, pintura, escultura, film i vídeo). 
 
Com s’apropa l’art contemporani al gènere del retrat? 
 

Tradicionalment, el retrat ha estat un mitjà per crear la imatge pròpia d’un 
personatge i distingir-la de la resta de la societat. La fidelitat i la semblança 
amb el subjecte retratat han estat condició essencial, tot i que la finalitat última 
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sempre ha estat reflectir-ne la identitat. I és aquí on l’art ens planteja 
interrogants: pintar, fotografia, dibuixar… no és reproduir o revelar un «jo», sinó 
que és crear una imatge. 
 
El retrat és un dels gèneres més antics de l’art. Al llarg de la història de l’art, la 
pràctica d’aquest gènere ha demostrat, igualment, la necessitat de l’ésser humà 
d’afirmar i destacar la seva presència al món. El retrat ha sobreviscut fins als 
nostres dies, tot i que ampliant la seva definició. Amb nous conceptes, 
tècniques i llenguatges, l’art més recent ens mostra la infinitat de possibilitats 
de produir imatges de la condició humana i d’explorar la complexa noció 
d’identitat. 
 

Mira’m! es divideix en quatre seccions que 
agrupen les obres per afinitats conceptuals: 
l’emoció a escena, les convencions de la 
identitat, la memòria del rostre, i màscares i 
altres ficcions. L’exposició no ha estat 
concebuda com una galeria de retrats, sinó 
com un laberint de mirades que interroguen 
sobre com ens veiem i ens construïm. 
Gillian Wearing, Cindy Sherman, Roni 
Horn, Gerhard Richter, Victoria Civera, 
Runa Islam, Marlene Dumas, Jean-Michel 
Basquiat, Günther Förg, Óscar Muñoz, 
Esther Ferrer, Rineke Dijkstra, Bruce 
Nauman, Carlos Pazos i Pedro Mora són 
alguns dels artistes representats. 
 

La dimensió existencial inherent al retrat fa que estigui inevitablement subjecte 
als canvis ideològics i als corrents de pensament, tot i que la seva gran 
transformació es va iniciar amb la democratització de la fotografia i el cinema. 
Actualment n’experimentem l’apoteosi amb les tecnologies digitals i les xarxes 
socials, que posen de manifest no solament el narcisisme que caracteritza la 
nostra època, sinó també nous sistemes visuals. 
 
L’exposició se situa en aquest moment de transició entre el que és analògic i el 
que és digital, conjugant pintura amb fotografia i vídeo. La majoria d’artistes 
posen a prova els cànons normatius del gènere del retrat qüestionant 
convencionalismes i replantejant la noció de veritat. La pintura seleccionada 
ens descobreix les seves màscares i maquillatges, mentre que la fotografia, 

Pedro Mora. Amber Smoot, 1998.  
© Col·lecció ”la Caixa” 
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inclosa la digital, experimenta amb la potencialitat de la seva ficció per produir 
efectes desconcertants de realitat. 

 
Hi ha artistes que s’interessen per l’objectivitat i l’anonimitat del retrat, mentre 
que d’altres emfasitzen la creació d’una identitat. En aquesta última línia, 
alguns desarticulen rols socials i aborden la problemàtica de la seva 
representació, especialment quan aquesta noció ja no és estable i 
predeterminada, sinó fluida i ambigua com el nostre món, ancorat en el canvi 
perpetu. La majoria d’obres defineixen una figura, un rostre o l’empremta de la 
identitat humana, però també tracten d’indagar la mateixa naturalesa de la 
imatge definida. Davant d’aquestes obres s’entén que figurar ja no és reproduir, 
sinó produir la imatge d’un subjecte.  
 
Dispositius per afavorir la interpretació de les obres 

 
El nou centre CaixaForum Sevilla vol ser un espai dinàmic on els visitants 
puguin reflexionar i involucrar-se en les exposicions. Per això, a Mira’m! el 
públic podrà utilitzar uns dispositius ideats expressament per afavorir la 
interpretació de les obres que omplen les sales. Una proposta innovadora de 
caràcter didàctic que busca fomentar la participació i la comprensió de la 
mostra per part del públic. 
 
També amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants en els moments 
d’afluència, l’Obra Social ”la Caixa” ha ideat unes innovadores visites guiades 
anomenades Cara a Cara. En una hora, aquestes visites oferiran una visió 
global de l’exposició a través d’explicacions de 15 minuts sobre les obres més 
determinants de la mostra. 
 

Esther Ferrer. El llibre dels caps, 1981-2004. © Col·lecció ”la Caixa” 
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Finalment, l’entitat integra un espai educatiu dins de la mateixa exposició, un 
concepte diferencial de les mostres que s’exposen als centres CaixaForum. 
Aquesta vegada, s’ha desenvolupat a l’entorn d’una de les obres seleccionades 
per a la mostra, El bosc de llet, de l’artista sevillà Curro González. 
 

 
 
 
La Col·lecció ”la Caixa”, referència indiscutible en l’art contemporani 

 
La Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani va ser creada el 1985 i avui en dia 
constitueix una referència imprescindible de l’art contemporani nacional i 
internacional. Actualment està formada per prop d’un miler obres, i en els seus 
fons hi ha treballs dels artistes més importants dels darrers trenta anys. 
Des de les primeres incorporacions d’obres del minimalisme, passant per l’art 
pobre, la pintura expressionista i l’escultura dels anys vuitanta, fins a 
nombroses videoinstal·lacions adquirides en l’última dècada, la Col·lecció ha 
reunit una destacada representació d’artistes fonamentals dels darrers anys, 
apostant per creadors que es troben al començament de les seves carreres. 
 
Aquesta tasca ha exigit un seguiment rigorós de l’evolució de la creació 
artística contemporània, necessari perquè la Col·lecció mantingui un esperit 
obert i innovador. La Col·lecció ”la Caixa” és avui un punt de referència de 
l’art actual, com ho demostra el préstec constant d’algunes de les seves obres 
per a exposicions arreu del món. A més, amb la voluntat de donar a conèixer la 
seva col·lecció, l’entitat organitza regularment exposicions als seus centres 
CaixaForum, com també mostres itinerants a Espanya, Europa i la resta del 
món, a països com ara Mèxic, Alemanya, Xina, Suècia i Polònia, entre molts 
d’altres. 
 
L’entitat també promou aliances estratègiques amb grans centres 
museístics del món —com el Musée du Louvre, el British Museum i el Museo 

Curro González. El bosc de llet, 1960. © Col·lecció ”la Caixa” 
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del Prado—, amb la finalitat d’intensificar la seva acció cultural. En aquesta línia 
s’emmarca l’acord amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
per a la gestió coordinada dels fons d’art contemporani d’ambdues institucions. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 
 
L’emoció a escena 
 
Diem que el rostre humà és el mirall de l’ànima, allà on aflora el més íntim i on 
es reflecteixen les emocions, tant les autèntiques com les simulades, les 
espontànies i les controlades. Al llarg de la història, els artistes les han 
catalogades, fins al punt que actualment no hi ha cap emoció que no tingui la 
seva representació. La fotografia i el vídeo han originat un canvi en 
l’experiència del retrat, i han desplaçat l’interès pel que és introspectiu cap a la 
fascinació que produeix la pròpia imatge com a artifici de l’expressió humana. 
Així mateix, la vida quotidiana actual, que ens empeny a adoptar diferents rols 
socials i fomenta el simulacre, ha portat artistes com Roni Horn o Esther Ferrer 
a representar un repertori successiu d’emocions d’un mateix rostre com a 
metàfora de la identitat múltiple del subjecte contemporani. 
 
Les convencions de la identitat 
 
El retrat es troba inevitablement subjecte a la identificació social i als canvis 
ideològics. En aquest àmbit s’han reunit les obres que qüestionen convencions 
culturals de gènere i de raça, així com estratègies estètiques d’imatges 
d’estrelles de cinema. Així mateix, s’hi exposa la varietat de tècniques 
utilitzades en la creació de retrats, com també la quantitat de símbols que 
defineixen socialment l’individu. Fonamentalment, la majoria d’aquestes obres 
destaquen perquè aborden la complexitat de la identitat i de la seva 
representació, en especial, quan aquesta noció ja no és estable i 
predeterminada, sinó fluida i ambigua com el nostre món, ancorat en el canvi 
perpetu. 
 
La memòria del rostre 
 
Des de l’antiguitat, el rostre ha estat lligat a la memòria. Una primera referència 
en aquest sentit es troba en el relat de Plini el Vell de la jove coríntia que va 
preservar la imatge del seu estimat mentre se n’acomiadava, traçant el contorn 
de l’ombra que el seu cos projectava sobre el mur. El retrat registra i confirma 
un passat que representa amb una imatge que, alhora, crea una identitat. 
Aquesta imatge protegeix del flux del temps i de la pèrdua de la memòria 
corporal. Esther Ferrer juga amb els seus autoretrats com a mesura del temps, 



  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

9

i converteix així la realitat de la seva imatge en document registral. La creació 
contemporània s’ha apropiat sovint d’arxius fotogràfics, com ha fet, per 
exemple, Christian Boltanski, que els recicla per crear nous espais 
d’experiència de la nostra memòria social, si bé, de forma paradoxal, 
desdibuixa les identitats individuals. El retrat es va originar com a memòria, 
però finalment la seva creació genera una nova realitat que desplaça i 
aconsegueix que s’esvaeixi la primigènia.  
 
Màscares i altres ficcions  
 
La màscara fixa el rostre en una imatge única i determinada, de manera que es 
podria deduir que tot retrat és una màscara. La diferència és que redueix el 
rostre a un arquetip, i arriba a substituir els trets individuals. Així mateix, la 
màscara sempre oculta un rostre, alhora que li proporciona una nova imatge, 
que de vegades és l’única que projecta i que es reconeix socialment. Jean-
Michel Basquiat representa la màscara negra amb la qual se l’ha identificat en 
la societat racista, i Jorge Galindo se serveix del collage per escenificar l’artifici 
d’un arquetip femení. La màscara és, indubtablement, portadora d’una ficció, i 
en la fotografia fàcilment pot amagar una trampa: les quatre perspectives de 
Sharon Lockhart enganyen la nostra percepció en una escena marcadament 
hiperrealista. 
 
 

Els artistes inclosos a Mira’m! Retrats i altres ficcions a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art 

Contemporani són Marlene Dumas, Gerhard Richter, Cindy Sherman, Bruce Nauman, Runa 

Islam, Juan Navarro Baldeweg, Esther Ferrer, Rineke Dijkstra, Jean-Michel Basquiat, 

Rosemarie Trockel, Günther Förg, Christian Boltanski, Carlos Pazos, Carrie Mae Weems, 

Geneviève Cadieux, Ana Laura Aláez, Sharon Lockhart, Janine Antoni, Sue Williams, Stefan 

Hablützel, Martin Kippenberger, Georg Baselitz, Pedro Mora, Antoni Tàpies, Jorge Galindo, 

Curro González, Gillian Wearing, Roni Horn, Victoria Civera i Óscar Muñoz. 
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ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
CICLE DE CONFERÈNCIES  

RETRATS I FICCIONS LITERÀRIES 
 

 

 

 

 

L’acte creatiu no és un fet aïllat. Les branques de l’art interactuen, beuen les unes de 

les altres i es complementen, i les arts plàstiques són una prova evident que el diàleg 
entre els creadors genera una riquesa intel·lectual que beneficia tots els que tenim la 
sort de poder contemplar una obra d’art. 

 
Aquest cicle de conferències vol destacar la relació entre literatura i arts plàstiques. 
Quatre prestigiosos escriptors ofereixen diferents visions de les obres de Mira’m! 

Retrats i altres ficcions a la col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. L’exposició 
explora la representació humana, el seu retrat i la seva identitat, amb obres de la 
nostra època. Reuneix la varietat d’enfocaments que distingeixen l’art actual i ens 

convida a mirar-nos en aquest mirall social que és el retrat. Cadascuna de les obres 
escollides ha donat peu que quatre escriptors en puguin exposar la seva pròpia revisió, 
suggerint-nos noves històries, reflexions o interpretacions de la realitat o la fantasia de 

la qual parteix el quadre. Una mirada que, al mateix temps, generarà per als 
espectadors noves sensacions i suggeridores aportacions a la seva pròpia visita a la 
mostra. 

 

Dijous 16 de març | 19 h 

La mirada de l’altre  

A càrrec de Fernando Delgado 
Obres: El llibre dels caps. Autoretrat  

en el temps (versió 2004) i Estranyesa,  

menyspreu, dolor i un llarg etc., d’Esther Ferrer 
 

«Per comprendre com és de bonica una velleta ―va dir Marcel Proust― no n’hi ha 

prou amb mirar, cal traduir cada tret.» I el valor de l’obra d’Esther Ferrer, reflexiona 
Fernando Delgado, consisteix precisament en això: oferir-nos un rostre versemblant 
perquè acabem de construir la cara inversemblant del somni. Si la nostra mirada és la 

propietària del rostre que ens ofereix un quadre quan la situem davant seu, és perquè 
som nosaltres, els espectadors, els que estem cridats a completar una cara que 
aconseguim identificar, sí, però que és un altre rostre; ni tan sols el que la pintora ens 

Coordinació a càrrec de: 
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ha posat davant dels ulls. La nuesa del retrat de Ferrer ens convida a veure d’una altra 
manera rostres recognoscibles que ens miren i mirem. 
 

Dijous 23 de març | 19 h 

Una mirada a Navarro Baldeweg 

A càrrec d’Álvaro Pombo 

Obra: Cap, negre i plata, de Juan Navarro Baldeweg 
 

Atesa la mida gegantina de la peça, un dels temes centrals de 

l’anàlisi de la pintura que durà a terme Álvaro Pombo tindrà com 
a base un text aristotèlic de la metafísica que també utilitza 
Heidegger: la gigantomachia peri tes ousias, la gigantomàquia 

sobre la essència o la substància. 
 

Dijous 30 de març | 19 h 

Qui sóc jo?  

A càrrec de Nativel Preciado 

Obres: Retrats de Gillian Wearing 
 

Els retrats fotogràfics de Gillian Wearing són inquietants. L’artista 
ha volgut conèixer des de dins la identitat dels altres, identificar-

se, transmutar-se, transvestir-se i fondre’s per conèixer el seu 
propi jo i els infinits rostres de l’ésser humà. Es tracta d’un intent 
desesperat i, sobretot, estèril. No arribarem mai a descobrir la veritat. Paul Valéry tenia 

raó. El més profund que hi ha en l’ésser humà és la pell.  
 
 

Dijous 6 d’abril | 19 h 

Cindy Sherman: La disfressa és el nu  

A càrrec de Marta Sanz 

Obres: Sense títol núm. 102 i núm. 228, de Cindy 
Sherman 
 

Marta Sanz analitzarà fugaçment la proposta de 
Cindy Sherman en relació amb el que, en aquest moment, són les seves pròpies 
inquietuds com a escriptora. «No sóc una acadèmica ni una professional 

especialitzada. Sóc una dona que escriu, que llegeix i que gaudeix reflexionant sobre 
la cultura en el sentit més ampli del terme. Per tant, començaré amb una declaració de 
principis i seguiré amb un fragment de la meva història familiar, perquè a mesura que 

passen els anys i acumulo lectures ―també escriptures no precisament de propietat―, 
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desconfio més dels rutinaris artificis d’algunes ficcions ―no de totes―, de la seva 
mecànica celeste i els seus buits, i sóc més partidària de l’impudor del selfie. Alguns 
selfies, alguns llibres manifestament autobiogràfics, també les fotos de Sherman, 

fugen de la pornografia o de la inanitat de les vides compartides a Facebook ―potser 
altament literària i prenyada de matisos semàntics―, per l’efecte depurador de la 
consciència del llenguatge.» 

 
 

  ART EN FAMÍLIA 

VISITA EN FAMÍLIA 

Dissabtes, a les 12 h  
Preu per persona: 2 € 
 

ESPAI EDUCATIU +5 

EL MEU ALTRE ARBRE GENEALÒGIC 

Dins de la mateixa exposició, aquest espai ens convida a indagar, a través de la 

plàstica, la nostra herència cultural. 
 

VISITES A L’EXPOSICIÓ 

VISITES COMENTADES PER AL PÚBLIC GENERAL 

Dimecres, a les 18 h; dissabtes, a les 19 h, i diumenge, a les 12 h 

Preu per persona: 3 € 
 

CAFÈ TERTÚLIA 

Dimarts, a les 17 h  
Preu per persona: 4 € 
 

    ACTIVITATS EDUCATIVES 

DISTÀNCIA CURTA – TALLER 

De dilluns a divendres · 10 i 12 h 
De 3r de primària a ESO 

Preu únic: 25 €/grup 
 

VISITES COMENTADES 

De dilluns a divendres · 10 i 12 h 
Batxillerat i cicles formatius 
Preu únic: 25 €/grup 
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Del 4 de març al 4 de juny de 2017 
 

 
 

CaixaForum Sevilla 

C.º de los Descubrimientos /  
c. de Jerónimo de Aguilar 

Tel. 955 657 611 · 955 657 612 
 

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@fundacionlacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 / agimeno@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #MírameCaixaForum 


