
 

  



 

 

 

 

Dossier de premsa 
 

 

 
Les grans cultures del passat seran les protagonistes de la pròxima temporada de 

CaixaForum Barcelona, que oferirà un total de set exposicions 

 
El CaixaForum Barcelona més ambiciós 

presenta exposicions de Warhol, Disney, el 
British Museum i el Musée du Louvre 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació del seu centre 

cultural a Barcelona per a la temporada 2017-2018, marcada per una 

oferta de gran qualitat i varietat dissenyada per a tots els públics.  

 

• Durant la temporada 2016-2017, les 44 exposicions programades als 

vuit centres CaixaForum van rebre més de 2,3 milions de visitants. 

CaixaForum Barcelona va tenir més de 753.000 visitants l’any passat 

i va acollir més de 2.400 activitats.  

 

• CaixaForum Barcelona acollirà tres projectes excepcionals gràcies 

a les aliances establertes en els últims anys amb institucions de 

primera magnitud internacional com ara el Musée du Louvre i el 

British Museum. 

 
• Gràcies al museu britànic, una ambiciosa mostra sobre l’antiga 

Grècia analitzarà l’esperit competitiu tan característic d’aquesta 

civilització, més enllà de l’àmbit esportiu que coneixem. Més 

endavant serà el torn dels faraons, amb una exposició que 

aprofundirà en la figura del faraó i en tot el que comportava ser el 

màxim governant de l’Imperi egipci.   

 
• Juntament amb el Musée du Louvre i el Musée Louvre-Lens, l’Obra 

Social ”la Caixa” presentarà la primera exposició a Espanya 

dedicada a la música a les antigues civilitzacions, des del Llunyà 

Orient fins a Roma, passant per Egipte i Grècia. 

 

• Aquesta temporada també hi serà present l’art pop, amb les cèlebres 

sèries de les sopes Campbell’s i els mites del cinema transformats en 

grans icones de l’art contemporani. La retrospectiva Andy Warhol. 
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L’art mecànic, la més important organitzada fins avui a Espanya sobre 

aquest icònic artista nord-americà, proposarà un complet i polièdric 

recorregut que seguirà el seu desenvolupament creatiu. 

 

• Després de l’èxit de la mostra sobre Pixar, el cinema d’animació 

cobrarà vida de nou a CaixaForum amb l’exposició Disney. L’art 

d’explicar històries, una mostra en què els visitants podran 

descobrir la tradició èpica de narrar històries dels mítics estudis 

americans a través de personatges emblemàtics com Mickey 

Mouse, Blancaneu o la reina Elsa de Frozen. 

 

• La Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani tindrà una presència 

destacada en la nova temporada amb Turbulències, en la qual es 

presentaran algunes de les seves adquisicions més recents. A més, 

Comisart també tornarà a Barcelona amb les exposicions dels tres 

projectes guanyadors de la tercera edició del concurs per a 

comissaris emergents. 

 

 

Barcelona, 5 de setembre de 2017. La directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró, i el director de CaixaForum 
Barcelona, Valentí Farràs, han presentat aquest matí la programació del centre 
cultural de l’entitat per a la pròxima temporada.  
 
Una programació que es torna a regir aquest any per un principi clar: la unió 
entre cultura i ciutadania. El model únic que representa CaixaForum es 
concreta en la conceptualització d’exposicions específicament pensades 
perquè s’exhibeixin als centres culturals de l’entitat. L’experiència 

CaixaForum va molt més enllà de les exposicions, amb una oferta d’activitats 
àmplia i global que inclou música, conferències i debats, jornades socials, 
tallers educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de persones grans. 
 
CaixaForum disposa de vuit centres culturals situats a Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida i Tarragona.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” va programar durant el 2016 un total de 44 
exposicions a l’entorn de 31 temàtiques diferents. La suma dels visitants de la 
xarxa de centres va arribar l’any passat a la xifra de 2.318.507. CaixaForum 

Barcelona va acollir més de 2.400 activitats i va rebre 753.944 visites. 



 

 

 

 

Dossier de premsa 
 

4 
 

 
De cara a la nova temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha dissenyat per als 
seus centres CaixaForum un programa global i innovador, fruit de l’experiència, 
el rigor i les aliances establertes amb les institucions culturals principals 
d’àmbit internacional.  
 
Des de l’antic Egipte fins a l’art contemporani passant per l’animació de 

Disney 

 
La programació 2017-2018 inclou un ampli ventall de propostes que abracen 
des dels faraons de l’antic Egipte fins a la creació més contemporània. La 
temporada preveu exposicions de nova creació i coproduccions amb museus 
de primer nivell internacional, i integra, a més, diferents disciplines, com ara 
l’arqueologia, la pintura, la fotografia o el cinema. 
 
La primera gran exposició de la tardor reunirà una selecció excepcional d’obres 
de l’artista pop més icònic de la història. Warhol. L’art mecànic arribarà a 
CaixaForum Barcelona amb aproximadament 350 obres i tota mena de 
productes dissenyats i editats per l’artista. L’exposició inclou pintures, 
escultures, dibuixos, serigrafies, instal·lacions audiovisuals, llibres d’artista, 
pel·lícules, portades de discos, pòsters, revistes, objectes i material fotogràfic i 
sonor. Aquesta completa retrospectiva acostarà els espectadors al món 
underground sorgit al començament de la segona meitat del segle XX a Nova 
York, quan Warhol funda el seu llegendari estudi The Factory. La mostra anirà 
acompanyada de La nit de Warhol, dedicada exclusivament a l’artista i en la 
qual es farà un recorregut per la seva trajectòria en un ambient festiu, amb la 
presència d’alguns dels creadors més rellevants del moment.  
 
Com ja és habitual, la temporada 2017-2018 també prestarà atenció a les grans 
cultures del passat, una de les línies expositives tradicionals de l’Obra Social 
”la Caixa”, aquesta vegada amb tres grans propostes molt diverses sorgides 
d’aliances amb dos dels museus més prestigiosos del món. 
 
Després de l’exhibició, la temporada passada, del primer projecte conjunt amb 
el British Museum, Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum, aquest 
curs aterraran dues grans exposicions més en el marc d’aquesta aliança, a 
partir dels fons del museu britànic. 
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Heroi o atleta. Estàtua de marbre. Romana 
(segle I dC) a partir d’un original grec  
(c. 320-300 aC). © The Trustees of the 
British Museum 

Estela del cantant cec tocant l’arpa 
davant del déu Ra (1069-664 a C). 

Tebes, Egipte. © Musée du Louvre, dist. 
RMN-Grand Palais, Christian Decamps 

 

Primer arribarà Agon! La competició a l’antiga 

Grècia, una mostra formada per una gran selecció 
d’objectes grecs de les col·leccions del British 
Museum que inclou exemples rars i refinats 
d’armadures, escultures, joies, monedes i ceràmica. 
Entre les obres destaquen algunes peces icòniques 
procedents del mausoleu d’Halicarnàs que surten per 
primera vegada de Londres per a aquest projecte. La 
mostra també tindrà una nit dedicada a la cultura 
grega en la qual es farà una immersió sensorial a 
través d’activitats culinàries i arqueològiques. 
 
Al mes de juny, el British Museum també portarà a 
CaixaForum Barcelona les peces que conformaran 
Faraó. Rei d'Egipte. L’exposició explora el 
simbolisme i la ideologia de la reialesa egípcia i 

intenta descobrir les realitats que hi ha darrere d’aquests personatges. La 
mostra està constituïda per més de 150 peces procedents de l’entitat britànica, 
que, amb més de 100.000 peces, reuneix la col·lecció més gran d’objectes 
egipcis fora d’Egipte.  
 
En el marc de l’aliança entre l’Obra Social ”la Caixa” i 
el Musée du Louvre, ambdues entitats presentaran, 
juntament amb el Musée Louvre-Lens, Músiques en 

l'antiguitat, la primera exposició a Espanya dedicada 
a la música a les antigues civilitzacions, des del Llunyà 
Orient fins a Roma, passant per Egipte i Grècia. La 
música es converteix dins l’exposició en l’element clau 
perquè els visitants descobreixin el context social, 
polític i religiós de les civilitzacions perdudes. La 
mostra reuneix prop de quatre-centes obres d’una 
àmplia varietat, algunes de les quals no han estat mai 
mostrades al públic fins ara a causa de la seva 
fragilitat. L’exposició també inclou dispositius d’àudio 
que permetran als visitants escoltar reconstruccions 
del so d’antics instruments i el cant més antic del món 
conegut fins avui. 
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La sireneta (1989). © Disney Enterprises Inc., 2017 
 

El cinema i, en especial, l’animació 
també tindran una presència 
destacada aquesta temporada amb 
una exposició a l’entorn de Disney, 
en la qual els visitants podran 
descobrir la tradició èpica de narrar 
històries a través de personatges 
icònics com ara Mickey Mouse i 
Blancaneu. L’exposició Disney. 

L’art d’explicar històries ens 
trasllada als orígens de moltes de les pel·lícules de la factoria americana: 
mites, llegendes, faules i contes de fades, a través d’un ampli conjunt de 
dibuixos creats amb una gran varietat de tècniques, que guien el recorregut 
visual de la trajectòria creativa de Disney des de la dècada dels trenta fins a 
produccions recents com Frozen, passant per clàssics com La bella dorment, 
Merlí l’encantador, Robin Hood i Hèrcules, entre molts d’altres.  
 
La Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani tindrà una gran presència en 
aquesta nova temporada amb l’exposició Turbulències. El marc conceptual 
d’aquesta exposició expressa l’agitació i l’alteració que provoquen les 
contradiccions que pertorben l’experiència diària del nostre entorn social. La 
mostra està composta per obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’artistes de 
diferents registres i veus poètiques que projecten una reflexió crítica sobre el 
món, el seu passat i el seu present. Reuneix peces adquirides recentment per 
l’entitat que no s’han exposat encara, complementades per d’altres ja 
conegudes que reforcen la narrativa d’un art que expressa les tensions socials 
del nostre món. 
 
Una temporada més, la Sala 2 de CaixaForum es consagrarà de manera 
íntegra a l’art contemporani. En aquest cas, a partir del mes d’octubre amb una 
nova edició de Comisart. Les tres exposicions consecutives que es podran 
veure són el resultat de la tercera edició d’aquesta convocatòria d’ajuts 
professionals per a joves que es volen dedicar al comissariat d’art. Les mostres 
són: H(a)unting Images: anatomia d’un tret, a càrrec d’Ada Sbriccoli i Arola 
Valls; Sota el braç: entre el palmell de la mà i l’axil·la, comissariada per Ángel 
Calvo, i Vostè no és aquí, de la comissària Alexandra Laudo. 
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CaixaForum Barcelona: molt més que un espai expositiu 

 

CaixaForum Barcelona no és tan sols un espai expositiu. És molt més. Des 
d’aquest centre, l’Obra Social ”la Caixa” vol fomentar l’art i la cultura com a 
eines de transformació social i contribuir a la divulgació de les humanitats, i 
també promoure el debat sobre idees, tendències i recerques de la societat 
actual. 
 
A partir d’un extens repertori de propostes culturals —amb cicles de 
conferències, tallers, concerts, arts escèniques i programació de cinema—, es 
vol aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que han de 
permetre entendre els importants canvis de la societat actual.  
 
Entre l’àmplia programació que presenta cal destacar per als pròxims mesos 
dues propostes per la seva excepcionalitat: 
 

- Les Trobades amb artistes van néixer el 2013 amb la finalitat de donar 
a conèixer joves creadors, una cita mensual destinada a potenciar la 
difusió de les últimes tendències artístiques a través dels joves artistes 
més destacats del panorama actual. Aquest any es vol fer un pas és 
enllà presentant els Laboratoris de creació. A través dels mateixos 
artistes que faran xerrades, aquest nou format oferirà un espai per poder 
treballar conjuntament amb els creadors. Els tallers es faran els 
dissabtes al matí i tindran una durada de 3 hores. Flavita Banana, 

Onionlab o Isabelita Virtual seran alguns dels pròxims creadors que hi 
participaran. 
 

- La curiositat va salvat el gat. Sis diàlegs per conèixer i avançar és 
un cicle de sis conferències, organitzat conjuntament amb la publicació 
cultural Hänsel i Gretel, que reivindiquen la curiositat com a desig 
d’emoció, com a pas indispensable cap al coneixement, com a camí per 
descobrir i descobrir-se. La curiositat dels artistes és una de les formes 
més perfectes de recuperar com a societat l’impuls de tornar a atrevir-se 
a mirar, a explorar allò que encara no ens han donat a conèixer. Les 
conferències, que volen ser converses entre artistes, començaran amb 
els diàlegs entre Jordi Savall i Frederic Amat, seguits de Marina 

Garcés i Santiago Auserón. 
 



 

 

 

 

Dossier de premsa 
 

8 
 

A més de les conferències i els tallers familiars, la música també estarà molt 
present a CaixaForum Barcelona amb una triple programació per al públic 
general, el públic familiar i el públic escolar. Sons, instruments i estils 
procedents de totes les èpoques i de tots els llocs del món ressonaran en un 
espai privilegiat i dissenyat per gaudir de la música amb els cinc sentits. Per als 
propers mesos destaquen propostes com: 
 
- La temporada musical tornarà a la tardor amb una selecció d'intèrprets 
destacats en tot tipus de música; des de la clàssica a les músiques del món i 
propostes com La consagració de la primavera, que portarà a CaixaForum 
Barcelona als pianistes Alexei Volodin i Edith Peña amb l'il·lustrador Sagar 
Forniés que crearà una composició en directe. 
 
- Com ja és habitual a CaixaForum Barcelona, els caps de setmana s'oferiran 
de forma regular espectacles per al públic familiar. Al novembre s'estrenarà una 
nova producció pròpia, That 's a musical, que proposa un viatge per la història 
contemporània del musical americà sota la direcció musical de Xavier Torras i 
la direcció artística de Xavier Erra. 
 
El cinema també tindrà el seu espai a CaixaForum, incloent des de cicles al 
voltant de les exposicions fins cinema infantil d'animació. 
 
Finalment, les activitats familiars permetran al públic de totes les edats 
aproximar a l'art d'una manera lúdica i diferent. CaixaForum Barcelona 
presentarà també una oferta renovada d'activitats per al públic escolar. En el 
marc del programa eduCaixa, el centre va rebre a la temporada passada la 
visita de 63.288 escolars. La gent gran i les activitats culturals d'impacte social, 
seran presents en un centre que l'Obra Social "la Caixa" posa a disposició de 
públics de totes les edats i tots els nivells de formació. 
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Warhol.  

L’art mecànic 
 

Del 14 de setembre al 31 de desembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Andy Warhol, Autoretrat, 1986. Collection of the Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
© 2017 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / VEGAP 
 

 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” ens convida a endinsar-nos en el món creatiu d’Andy 

Warhol a través d'aproximadament 350 de les seves inconfusibles obres 

 
En col·laboració amb el Museo Picasso Málaga, l’Obra Social ”la Caixa” presenta Warhol. 

L’art mecànic, una exposició que proposa un recorregut complet i polièdric que permet 
seguir el desenvolupament creatiu de l’icònic artista des del principi de la seva trajectòria 
artística a la ciutat de Nova York als anys cinquanta, fins a la seva mort el 1987.  
 
Andrew Warhola es va traslladar el 1949 a Nova York, on va començar amb èxit una 
carrera com a dissenyador gràfic per a revistes, segells discogràfics i marques 
comercials com Glamour, Vogue, Columbia Records o Tiffany & Co, entre molts 
d’altres. No va trigar gaire a abordar, com a artista, el món de les galeries d’art i a 
consagrar-se com l’artista pop per excel·lència als anys seixanta. Va assolir la fama 
amb les seves cèlebres sèries de les sopes Campbell’s i transformant en grans icones 
de l’art contemporani mites del cinema de l’època com Marilyn Monroe, Liz Taylor o 
Elvis Presley.  
 
Al voltant de 350 obres d’art i tota mena de productes dissenyats i editats componen la 
mostra, en la qual col·laboren l’Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el Museum of 
Modern Art de Nova York, el Centre Pompidou de París o la Tate de Londres, entre 
moltes altres institucions públiques i col·leccions privades. L’exposició inclou pintures, 
escultures, dibuixos, serigrafies, instal·lacions audiovisuals, llibres d’artista, pel·lícules, 
portades de discos, pòsters, revistes, objectes i material fotogràfic i sonor. Tot això, per 
acostar els espectadors al món underground sorgit al començament de la segona 
meitat del segle XX a Nova York, quan  Warhol funda el seu llegendari estudi The 
Factory. 
 

Comissariat: José Lebrero Stals, director artístic del Museo Picasso Málaga 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museo Picasso 
Málaga
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Agon! 
La competició a l’antiga 

Grècia 
 
 
 
 

Fris en una llosa que mostra els grecs lluitant contra les dones amazones (350 aC).  
Marbre del mausoleu d’Halicarnàs, actual Bodrum (Turquia). 

 

Del 23 de novembre de 2017 al 18 de febrer de 2018 
 

 

 

La nova mostra amb el British Museum ens acosta a l’antiga Grècia amb més de 170 

peces, algunes de les quals viatgen per primera vegada fora de Londres  

 

L’esperit competitiu és inherent a la naturalesa humana. En tota la societat grega 
antiga va ser freqüent, entès no solament com un conflicte o agressió, sinó també com 
una emoció positiva i unificadora. La mostra Agon! La competició a l’antiga Grècia 

aprofundeix en aquest aspecte clau de l’antiga civilització grega des d’una perspectiva 
àmplia, que va més enllà de la competència en el terreny esportiu —amb 
esdeveniments com els Jocs Olímpics— i abraça altres àmbits, com la política, el 
teatre, la guerra o la mitologia.  
 
La rivalitat i la competència en l’àmbit del desenvolupament físic, intel·lectual i artístic 
van impregnar tota la civilització grega antiga. L’habilitat atlètica es fomentava des 
d’una edat molt primerenca i era un part integral de l’educació i del ritus de pas dels 
infants a homes. La rivalitat sorgia a totes les classes socials, des del més rics fins als 
més pobres, i es deixava veure en els conflictes de la mateixa estructura política de les 
ciutats estat independents. De fet, la democràcia es va desenvolupar perquè els grecs 
van incorporar les tècniques de la competició en la presa de decisions.  
 
L’exposició està formada per una gran selecció d’objectes grecs de les col·leccions del 
British Museum, incloent-hi exemples rars i refinats d’armadures, escultures, joies, 
monedes i ceràmica. Entre les obres destaquen algunes peces icòniques procedents 
del mausoleu d’Halicarnàs que mai fins ara no s’havien pogut veure fora de Londres.  
 

Comissariat: Peter Higgs, especialista en escultura i arquitectura de l’antiga Grècia al 
British Museum i comissari de l’exposició 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració 
del British Museum 
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Músiques en l'antiguitat 

 

Del 9 de febrer de 2018 al 6 de maig de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arpista (2000-1800 aC). Terracota. Eshnunna, Iraq. © RMN-Grand Palais, Musée du Louvre. Foto: Franck Raux 

 
 

La música, vehicle d’expressió universal, protagonitza el projecte conjunt amb el 

Musée du Louvre, amb prop de 400 peces de grans civilitzacions antigues 

 
En el marc de l’aliança entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Musée du Louvre, les dues 
entitats presenten, juntament amb el Musée Louvre-Lens, la primera exposició a 
Espanya que recull les últimes recerques sobre la música a les antigues civilitzacions, 
des del Llunyà Orient fins a Roma, passant per Egipte i Grècia. 
 
La música, sempre omnipresent a les societats antigues, ha ocupat diverses funcions 
al llarg de la història. Interpretada per músics professionals o aficionats, la música ha 
acompanyat els homes en les diferents etapes de la vida, des del naixement fins a la 
mort, i ha estat present en els camps de batalla i a les taules dels poderosos. També 
es va integrar en ritus religiosos i va servir com a intermediària entre homes i déus.  
 
Coneguda per tothom i practicada per moltes persones, la música es converteix dins 
l’exposició en l’element clau perquè els visitants descobreixin el context social, polític i 
religiós de les civilitzacions perdudes. La mostra reuneix prop de quatre-centes obres 
d’una àmplia varietat, algunes de les quals no s’havien mostrat mai al públic fins ara a 
causa de la seva fragilitat. Les obres provenen de les col·leccions del Louvre i d’una 
vintena d’institucions internacionals, incloent-hi el Museu Arqeuològic Nacional 
d’Atenes i el Metropolitan Museum of Art de Nova York. L’exposició també inclou 
dispositius d’àudio que permetran als visitants escoltar reconstruccions del so d’antics 
instruments i el cant més antic del món fins ara conegut. 
 

Comissariat: A càrrec d’Hélène Guichard, Violaine Jeammet i Ariane Thomas, 
conservadores del Musée du Louvre, juntament amb experts de diverses institucions i 
universitats franceses 
Organització: Exposició coorganitzada pel Musée du Louvre, l’Obra Social ”la Caixa” i 
el Musée Louvre-Lens 
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Disney.  
L’art d’explicar històries 
 

Del 22 de març al 24 de juny de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El petit sastre valent (1938). © Disney Enterprises Inc. 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” convida els visitants a fer un viatge apassionant pel 

món fantàstic de Disney a través de les seves creacions 

 
Des de temps remots, l’art d’explicar històries té un paper important en la història de la 
humanitat, sigui a través de l’escriptura jeroglífica o bé a través de bards, trobadors, 
baladistes, poetes, compositors de cançons, novel·listes, cineastes i altres 
comunicadors.  
 
Seguint la tradició èpica d’explicar històries, trobem que moltes pel·lícules de The Walt 
Disney Animation Studios es basen en mites, llegendes, faules i contes de fades 
coneguts. En la translació cinematogràfica d’aquests clàssics, Walt Disney i el seus 
equips creatius successius han sintetitzat les versions d’una narrativa de tots els 
temps, i l’han modernitzat per fer-la més accessible i adequada per al públic actual. 
 
L’exposició destaca els orígens literaris d’aquesta narrativa i alhora explora les 
reinterpretacions dutes a terme per The Walt Disney Animation Studios. Aquesta 
mostra presenta un ampli conjunt de més de 200 obres, creades amb una gran varietat 
de tècniques —aquarel·la, carbonet, pastel, llapis gras, grafit, tinta, tremp, acrílics i 
pintura digital—, que guien el recorregut visual de la trajectòria de Disney, com també 
clips d’algunes pel·lícules. Tot embolcallat en una atmosfera en la qual els visitants es 
podran sentir com els protagonistes de la seva pròpia aventura. 
 
 

Comissariat: Equip curatorial de The Walt Disney Animation Research Library 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i The Walt Disney 
Animation Research Library 
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Faraó.  

Rei d'Egipte 
 

Del 7 de juny al 16 de setembre de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estàtua sedent del faraó Seti II (c. 1200-1194 aC).  
Gres quarsita. Temple de Mut. Karnak, Tebes, Egipte, © Trustees of the British Museum 
 

 

Un viatge apassionant pel món dels faraons a CaixaForum Barcelona, a partir 

dels prestigiosos fons del British Museum 

 
Els faraons van governar Egipte des d’aproximadament el 3.100 fins a la conquesta 
romana. Eren els representants dels déus a la Terra, s’encarregaven de mantenir 
l’ordre universal, protegien Egipte dels seus enemics i duien a terme rituals per 
complaure els déus. 
 
L’exposició no solament explora el simbolisme i la ideologia de la reialesa egípcia, sinó 
que també tracta de descobrir les realitats que hi ha darrere d’aquests personatges.  
Els governantes van ser molt diversos, masculins i –més excepcionalment- femenins, i 
a vegades ni tan sols d’origen egipci. Mentre que alguns dels reis van ser venerats —
com Amenhotep I, qui va manar construir les tombes de la Vall dels Reis—, la 
memòria d’altres governants va ser esborrada oficialment. Molts dels objectes que 
sobreviuen de l’antic Egipte projecten la imatge que el faraó volia que veiéssim, però 
en aquesta exposició també s’exploren les realitats i els desafiaments de governar a 
l’antic Egipte.  
 
La mostra està formada per més de 150 peces procedents del British, des de 
monumentals estàtues, relleus de pedra bellament tallada i joies d’or brillant fins als 
objectes més inusuals, com incrustacions de colors utilitzades per decorar el palau del 
faraó, cartes diplomàtiques als aliats d’Egipte inscrites en tauletes de fang, imatges de 
governants perses, grecs i romans que van actuar com a faraons o, fins i tot, l’arc de 
fusta d’un dels comandants de les tropes del rei. 
 
Comissariat: Marie Vandenbeusch, comissària del departament de l’antic Egipte i el 
Sudan del British Museum 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració 
del British Museum  
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Turbulències.  

Obres de la Col·lecció  

”la Caixa” d’Art 

Contemporani 

 

Del 19 de juliol al 21 d’octubre de 2018 
 
Paulo Nazareth. Banderes trencades (2014) 

 
Les recents adquisicions de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

representen simbòlicament la complexitat social en què vivim 

 
Turbulències expressa l’agitació i l’alteració que provoquen les contradiccions que 
pertorben l’experiència diària del nostre entorn social. La mostra està composta per 
obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani d’artistes de diferents registres i 
veus poètiques que projecten una reflexió crítica sobre el món, el seu passat i el seu 
present. Sense expressar desencantament o nostàlgia, o pretendre donar solucions, 
aquestes obres condensen i representen simbòlicament la complexitat social en què 
vivim, i provoquen tant sensacions que commouen com reaccions crítiques i de 
resistència.  
 
Fa més de deu anys, es va consolidar una línia conceptual d’art compromès en la 
Col·lecció de ”la Caixa” que ha anat creixent en nombre d’obres. El conjunt reflecteix la 
diversitat d’enfocaments, estratègies i relats de l’art actual en un món globalitzat en el 
qual l’eurocentrisme ha perdut força i els conflictes del món ja no s’aborden des 
d’òptiques úniques o dominants. Són obres que relaten experiències de fets concrets 
del nostre temps amb tons inquisitius i crítics o amb la intenció d’aproximar-se al que 
és real i destacar-ne les fractures o fins i tot activar-les per generar consciència del 
que ens envolta. 
 
La mostra reuneix obres adquirides recentment que no s’han exposat encara, 
complementades amb obres ja conegudes que reforcen la narrativa d’un art que 
expressa les tensions socials del nostre món. Hi destaquen els noms de Walid Raad, 
Apitchatpong Weerasethakul, Paulo Nazareth, Carlos Amorales, Bleda y Rosa, Juan 
Ugalde, Carlos Garaicoa, José Damasceno, Marco Poloni, Antoni Muntadas, Dionis 
Escorsa, Harun Farocki, Smadar Dreyfus i Willie Doherty, entre d’altres. 
 

Comissariat: Nimfa Bisbe, cap de les Col·leccions d’Art de la Fundació Bancària 
”la Caixa” 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”  
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Comisart. 
Noves mirades sobre la 

Col·lecció ”la Caixa” 

 

Cicle d’exposicions, del 6 d’octubre de 
2017 al 30 de setembre de 2018 
 
 
 

Gabriel Orozco, Altar de parabrises amb tret de bala (2009). 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. © Gentilesa de l’artista i Kurimanzutto 

 
 
L’Obra Social ”la Caixa” obre novament la seva col·lecció d’art a comissaris 

emergents perquè ofereixin lectures innovadores sobre els fons de l’entitat  

  
L’Obra Social ”la Caixa” presenta la tercera edició de Comisart. Noves mirades sobre 

la Col·lecció ”la Caixa”. Les tres exposicions que es podran veure a la Sala 2 de 
CaixaForum Barcelona són el resultat de la convocatòria d’ajuts feta per l’entitat per 
promoure el comissariat emergent en l’àmbit de l’art contemporani i donar més 
projecció a joves que inicien el seu camí professional. Comisart ofereix als joves 
professionals l’oportunitat de dur a terme un comissariat a partir dels fons de la 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i la Col·lecció del MACBA, i amb l’ajuda de 
professionals de l’entitat i tutors externs.  

 
El programa està destinat a comissaris d’art menors de 40 anys i que prèviament hagin 
comissariat un mínim de tres exposicions. Els tres seleccionats desenvoluparan 
projectes expositius específics a partir de les obres disponibles que formen les 
col·leccions. Són projectes innovadors pel que fa a les lectures i les reflexions sobre els 
fons. En aquesta tercera edició, els seleccionats han estat l’artista de Pontevedra Ángel 
Calvo, la barcelonina Alexandra Laudo i la parella formada per la italiana Ada Sbriccoli i 
la barcelonina Arola Valls. 
 

 

Comissariat:  
H(a)unting Images: anatomia d’un tret: Ada Sbriccoli i Arola Valls 
Sota el braç: entre el palmell de la mà i l’axil·la: Ángel Calvo 

Vostè no és aquí: Alexandra Laudo 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  
Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 /agimeno@fundacionlacaixa.org 

 
Sala de Premsa Multimèdia de l’Obra Social ”la Caixa” 

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

 


