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Nota de premsa 
 

Aprofitant la recent adquisició de la primera videoinstal·lació de l’artista 
novaiorquès, l’Obra Social ”la Caixa” el convida a exposar-la al costat de la 
seva última gran producció  
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Tony Oursler (Nova York, 1957) és un dels creadors més destacats de 
l’escena internacional de l’art multimèdia. És especialment reconegut per 
una combinació innovadora de vídeo, escultura i performance. Les seves 
videoinstal·lacions han estat exposades regularment a museus d’arreu del 
món des dels anys vuitanta. L’exposició que presenta l’Obra Social 
”la Caixa” mostra dues obres d’Oursler produïdes amb més de trenta anys 
de diferència; dues obres que tenen en comú l’experimentació amb la 
imatge a partir d’efectes propis de l’il·lusionisme i l’exploració de les 
creences sobrenaturals. De fet, l’artista ha centrat una gran part del seu 
treball a observar de quina manera la cultura popular condiciona la 
imaginació de la societat. L7-L5 és la primera gran videoinstal·lació 
d’Oursler, realitzada el 1984, incorporada fa poc a la Col·lecció ”la Caixa” 
d’Art Contemporani i amb la qual l’artista novaiorquès va iniciar el seu 
treball sobre relats de ciència-ficció. L’exposició, que forma part de la 
programació del Festival LOOP, també mostra una de les seves últimes 
creacions, Imponderable, una pel·lícula en 5D que adapta amb tecnologia 
actual l’antiga tècnica de l’il·lusionisme i mostra diverses manifestacions 
paranormals que han alimentat la cultura popular i moltes creences durant 
els últims dos segles.  
 

 
L7-L5. Imponderable. Dates: del 27 de maig al 3 de setembre de 2017. Lloc: 

CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Organització: Obra 
Social ”la Caixa”. Comissariat: Nimfa Bisbe, cap de les Col·leccions d’Art de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 
                                    @FundlaCaixaCAT | @CaixaForum_CAT | #OurslerCaixaForum
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Barcelona, 9 de febrer de 2017. La cap de les Col·leccions d’Art de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, i l’artista novaiorquès Tony Oursler 
han presentat aquest matí a CaixaForum Barcelona L7-L5. Imponderable, la 
nova aposta de l’entitat en l’àmbit de l’art contemporani. 
 

L’exposició s’emmarca en la voluntat històrica de l’entitat de contribuir a 
augmentar la capacitat de generar coneixement i sensibilitat envers l’art més 
actual. Donar a conèixer la creació contemporània trencant les barreres que 
sovint la separen del públic és un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa” en 
l’àmbit cultural. 
 
Així, la programació cultural de l’entitat presta una atenció especial a les 
manifestacions artístiques més recents, ja sigui des de les diferents exposicions 
que programa o mitjançant adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani. La Col·lecció ”la Caixa” està formada actualment per prop de mil 
obres, i els seus fons contenen treballs dels artistes més importants dels últims 
trenta anys. Aquesta tasca ha exigit un rigorós seguiment de l’evolució artística 
contemporània, necessari perquè la col·lecció mantingui un esperit obert i 
innovador. La Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani és avui en dia un punt 
de referència dins l’escena de l’art, com ho demostra el constant préstec 
d’algunes de les seves obres per a exposicions arreu del món.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” organitza regularment exposicions amb obres de la 
col·lecció que plantegen tant temàtiques sobre la creació contemporània com 
qüestions sobre el món actual que afecten la societat en general. Amb la 
voluntat de donar a conèixer la col·lecció, l’entitat organitza exposicions als 
seus centres CaixaForum, així com mostres itinerants a Espanya, Europa i la 
resta del món. Algunes d’aquestes últimes s’han presentat recentment a 
Alemanya, la Xina, Polònia, Romania, Portugal i Itàlia. 
 
Des de fa pràcticament una dècada, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona 
serveix com a espai d’exhibició de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
Amb L7-L5. Imponderable, l’entitat dona continuïtat a la sèrie d’exposicions 
organitzades en els últims anys per presentar alguns dels artistes i obres més 
destacats que s’han incorporat recentment a la col·lecció. Des del 2011 s’han 
mostrat els treballs de Pierre Huyghe, Omer Fast i Bestué i Vives. Després de 
la presentació, aquest any, del projecte del colombià Nicolás Paris, li arriba el 
torn al nord-americà Tony Oursler. 
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El punt de partida de l’exposició és la presentació de la recent adquisició de 
l’obra L7-L5 de Tony Oursler per a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani.  
 
Tony Oursler ha centrat una gran part 
del seu treball a observar de quina 
manera la cultura popular, el cinema i 
els mitjans de comunicació condicionen 
la imaginació de la societat. L7-L5 
(1984) va ser la seva primera 
videoinstal·lació d’ambient immersiu, 
que permetia l’entrada dels espectadors 
en un espai escenificat amb imatges 
amb moviment i so. També va ser un dels seus primers intents d’alliberar la 
imatge dels límits del monitor i produir una obra que combinés escultura, 
pintura i vídeo. La instal·lació representa l’ambient nocturn d’una ciutat que 
sembla rebre senyals i visites d’alienígenes. Per plasmar-ho, Oursler va 
compondre una sèrie de dispositius híbrids que integraven monitors i 
projeccions en objectes i construccions. L’obra destil·la humor, però també 
retrata un inconscient col·lectiu resistent a la narrativa hollywoodenca de 
ciència-ficció que tant ha condicionat la imaginació de la societat.  

 
Amb l’objectiu d’oferir al públic una visió més àmplia de la seva trajectòria, 
l’exhibició de L7-L5 es completa amb Imponderable (2015-2016), l’última gran 
producció de l’artista. Es tracta d’una producció de LUMA Foundation per al 
Parc des Ateliers, Arles (França), i LUMA Westbau, Zuric (Suïssa). 
 

El títol Imponderable suggereix alguna 
cosa que no es pot determinar amb 
exactitud. Es tracta d’una pel·lícula 
inspirada en l’arxiu personal de l’artista, 
compost per més de 2.500 imatges, 
publicacions i objectes sobre fenòmens 
paranormals i ocults: aparicions 
fantasmals, hipnotisme, espiritisme i 

telecinesi, ovnis i extraterrestres, cultes satànics, misticisme, vudú, mèdiums, 
etc. Oursler, que sempre s’ha interessat per aquesta necessitat de l’ésser humà 
de creure en l’increïble, teixeix a Imponderable una història a partir de 
nombroses supersticions i creences amb imatges fantasmagòriques i una 
estètica surrealista, que superposa al relat de la seva pròpia família, del qual és 
protagonista el seu avi, Charles Fulton Oursler, mag i escriptor. La pel·lícula es 
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projecta en un ambient cinematogràfic 5D, amb efectes il·lusoris i sensorials. 
Mitjançant una sofisticada tecnologia, Oursler actualitza l’antiga tècnica 
d’il·lusió òptica del Fantasma de Pepper, un recurs especialment utilitzat en el 
teatre, en els espectacles de màgia i en les cases embruixades dels parcs 
temàtics.  
 
L’exposició també inclou una sala de documentació on es reprodueixen 
imatges del gran arxiu personal de Tony Oursler, d’una banda mitjançant un 
vídeo i, de l’altra, amb un paper pintat que il·lustra amb més detall una selecció 
d’imatges relacionades amb les dues obres exposades: ovnis, membres de la 
família Oursler, Harry Houdini i Arthur Conan Doyle, el cinema i efectes teatrals. 
També es projecten a la sala dues conferències en vídeo sobre fantasmagoria i 
ovnis. 
 
L7-L5. Imponderable forma part de la selecció oficial d’exposicions del Festival 
LOOP 2017, festival internacional de referència de la imatge en moviment que 
en aquesta edició presta una atenció especial a treballs pioners de les dècades 
del 1960, el 1970 i el 1980. 
 
 
TONY OURSLER 

 
És un dels artistes multimèdia més 
destacats. El 1979 es va llicenciar en 
Belles Arts al prestigiós California 
Institute of the Arts, i va completar els 
estudis al College of Fine Arts de la 
Universitat de Boston. És especialment 
reconegut per una combinació 
innovadora de vídeo, escultura i 
performance.  
 
Les seves instal·lacions, performances i videocreacions s’han exposat als 
museus més importants del món des dels anys vuitanta: el Museum of Modern 
Art (MoMA) de Nova York, l’Stedelijk Museum d’Amsterdam, el Tate Modern de 
Londres, el Museu de Arte Moderna de São Paulo, el Pinchuk Art Centre de 
Kíev, l’Art Sonje Center de Seül, The Broad de Los Angeles, el Whitney 
Museum of American Art de Nova York, el Centre Georges Pompidou de París, 
el Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo de Roma i el J. Paul Getty 
Museum de Los Angeles. A Espanya, la seva obra s’ha mostrat en diferents 
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exposicions col·lectives i monogràfiques, com les que van tenir lloc a la sala 
d’exposicions Rekalde de Bilbao i a l’Institut Valencià d’Art Modern, o a 
l’exposició itinerant Mirada pensante, a les Illes Canàries.  
 

El 1997 va produir i exposar una instal·lació de set canals realitzada en 
col·laboració amb Mike Kelley, titulada The Poetics, al MACBA de Barcelona. A 
la mateixa ciutat, Oursler va fer un projecte públic titulat Sexta cifra de pared, a 
l’Edifici Fòrum (2004).  
  
Les seves obres formen part de prestigioses col·leccions públiques i privades, 
com la Saatchi Gallery de Londres, el Tate Modern de Londres, el Carnegie 
Museum of Art de Pittsburgh, la Fondation Cartier de París, l’Eli Broad Family 
Foundation de Los Angeles, la Goetz Collection de Munic, el Museum of 
Modern Art de Nova York, el Whitney Museum of American Art de Nova York i, 
més recentment, la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
 
L’artista novaiorquès va cultivar una gran amistat amb David Bowie. Junts van 
fer múltiples col·laboracions creatives. Per exemple, Oursler va ser l’encarregat 
de la part artística del mític concert del 50 aniversari de Bowie al Madison 
Square Garden de Nova York. Oursler també va dirigir el vídeo Where are we 

now?, primer senzill de l’àlbum The next day (2013), que l’artista britànic va 
presentar després d’una llarga època de silenci provocada per un infart patit el 
2004.  
 
Tony Oursler sempre s’ha interessat per les subcultures i per les veus 
marginals de la societat nord-americana, que xiuxiuegen sota el soroll dominant 
dels mitjans de comunicació. Així mateix, és un incansable investigador de les 
tecnologies de la imatge i les seves constants innovacions. L’obra d’Oursler 
plasma l’impacte d’aquesta cultura tecnològica i mediàtica en la imaginació 
col·lectiva i en la intimitat psíquica de l’individu, al mateix temps que en retrata 
el costat més inquietant, irracional i inexplicable. 
 
 
LA COL·LECCIÓ ”LA CAIXA” D’ART CONTEMPORANI 

 
Es va crear el 1985 com un projecte obert a la contemporaneïtat, i actualment 
aplega un miler d’obres significatives de la producció artística internacional que 
no tan sols recullen la memòria de l’art dels últims quaranta anys, sinó que 
també ofereixen una àmplia visió de la contínua interrogació de l’art sobre el 
món actual.  
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La col·lecció inclou totes les disciplines i tècniques utilitzades pels artistes 
contemporanis, des de la pintura, el dibuix i l’escultura fins a la fotografia, el 
vídeo, el film, el so i la instal·lació. Al llarg de més de trenta anys, aquesta 
col·lecció ha anat aplegant obres d’artistes molt reconeguts que han tingut una 
gran influència en generacions posteriors, i també les de creadors emergents 
amb treballs que marquen noves direccions per a l’art del futur.  
 
Cronològicament, el punt de partida són els anys vuitanta, encara que inclou 
alguns artistes internacionals reconeguts des dels anys seixanta i setanta 
(Joseph Beuys, Mario Merz, Jannis Kounellis, Giovanni Anselmo, Bruce 
Nauman, Antoni Tàpies, Robert Ryman, Carl Andre, Donald Judd i Richard 
Long, entre altres), com a marc referencial de la col·lecció. La contextualització 
i la integració conceptual de l’art espanyol dins l’escena internacional va ser un 
objectiu fonamental als inicis de la col·lecció. Actualment, aquest diàleg s’obre 
a artistes d’arreu del món, i ja no respon a un èmfasi especial en termes 
geogràfics o d’identitat nacional.  
 
Reunir aquesta col·lecció ha exigit un rigorós seguiment de l’evolució de la 
creació artística contemporània, necessari per mantenir un esperit obert i 
innovador. La Col·lecció ”la Caixa” és avui un punt de referència de l’art al 
nostre país, com ho demostra el constant préstec de les seves obres per a 
exposicions de museus a tot el món. 
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

 
 
NITS D’ESTIU  

 
Els dimecres a la nit, a l’estiu, els visitants de CaixaForum Barcelona podran gaudir de 
múltiples iniciatives d’arts escèniques, arts plàstiques, dansa, concerts i molt més. 
 
Dimecres 23 d’agost, a les 20 h 
 
Amb motiu de l’exposició de Tony Oursler, CaixaForum organitzarà la Nit de la màgia 

i l’ocultisme. Una nit plena d’espectaculars il·lusions, enginyosos fenòmens en viu, 
demostracions i espectacles de màgia. Els visitants es podran endinsar en el món del 
mentalisme i descobriran les connexions que hi ha entre la màgia, la psicologia, la 
mnemotècnia i la hipnosi. Així mateix, el professor Ferran Homar farà un recorregut 
per la història del cinema i presentarà els grans mags que hi havia darrere les primeres 
projeccions. També explicarà de quina manera la ciència del cinema s’utilitzava als 
espectacles dels il·lusionistes més prestigiosos. Una nit plena de màgia dins l’edifici 
modernista de Puig i Cadafalch. 
 
VISITES 

 
VISITA INAUGURAL 
Divendres 26 de maig | 19 h 
 
MICROVISITES 
Recorreguts curts que ofereixen una introducció a l’exposició i les peces 
seleccionades, relacionant-les amb el context de l’art contemporani. Durada: 20 
minuts. Sortides cada hora davant de la sala d’exposicions.  
 
Fins al 30 de juny:  
Dissabtes | De 16 a 20 h 
Diumenges | D’11 a 14 h i de 16 a 20 h  
 
A partir de l’1 de juliol: 
Dimecres | De 18 a 21 h 
Dissabtes i diumenges | De 16 a 20 h 
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VISITES COMENTADES. ACTIVITATS EDUCATIVES D’ESTIU 
Nivells: ESO, batxillerat i cicles formatius 
És necessària inscripció prèvia a través del telèfon 931 847 142 o el correu electrònic 
rcaixaforumbcn@magmacultura.net. 
Horari a convenir. Preu per grup: 18 €. 
 
VISITES CONCERTADES PER A GRUPS 
Grups d’un màxim de 25 persones 
És necessària inscripció prèvia a través del telèfon 931 847 142. 
Horari a convenir. Preu per grup: 60 €. 
 
VISITES COMENTADES PER A GRUPS DE PERSONES AMB DIFICULTATS 
VISUALS 
Grups d’un mínim de 10 persones 
És necessària inscripció prèvia a través del telèfon 931 847 142. 
 
VISITES EN LLENGUA DE SIGNES (LS) I VISITES ADAPTADES A LA 
COMUNICACIÓ ORAL 
Grups d’un mínim de 10 persones 
És necessària inscripció prèvia a través del correu electrònic 
rcaixaforumbcn@magmacultura.net. 
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Del 27 de maig al 3 de setembre 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 

 
 
 
 
 
 
 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / agimeno@fundacionlacaixa.org  
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  
 @FundlaCaixaCAT | @CaixaForum_CAT #OurslerCaixaForum 


