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La Câmara Municipal de Lisboa porta obres de la Fundació ”la Caixa” a Lisboa 

 

La Col·lecció ”la Caixa” d’Art 
Contemporani, protagonista a Lisboa 

2017, Capital Iberoamericana de Cultura 
 

• Prop de 40 obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

formen l’exposició Turbulències, que es podrà veure del 8 de 

setembre al 3 de desembre a la Galeria do Torreão Nascente da 

Cordoaria Nacional de Lisboa. L’exposició es fa en el marc de 

Passat i Present - Lisboa, Capital Iberoamericana de Cultura 2017. 

 

• Aquesta exposició suposa un nou acte de mecenatge cultural fet 

conjuntament per la Fundació Bancària ”la Caixa” i el BPI. Les dues 

entitats van establir un acord de col·laboració per al 

desenvolupament de projectes de caràcter social i cultural a 

Portugal després que CaixaBank es convertís en accionista 

majoritari del BPI.  

 

• La mostra inclou nombroses obres recents que es mostren al 

públic per primera vegada després de la seva adquisició. Els 

artistes presents a Turbulències són Carlos Amorales, Bleda y 

Rosa, Walter Dahn, José Damasceno, Carlos Garaicoa, Cao 

Guimarães, José Antonio Hernández-Díez, Thomas Hirschhorn, 

Asier Mendizabal, Shirin Neshat, Marta Minujín, Paulo Nazareth, 

Gabriel Orozco, Damián Ortega, Adrian Paci, Walid Raad, Juan 

Ugalde, Apichatpong Weerasethakul. 

 

Lisboa, 6 de setembre de 2017. La directora general adjunta de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el coordinador general de la Programació de 

Passat i Present - Lisboa, Capital Iberoamericana de Cultura 2017, António 

Pinto Ribeiro; el regidor de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Lisboa, 

Carlos Castro, i la cap de les Col·leccions d’Art de la Fundació Bancària ”la 

Caixa” i comissària de l’exposició, Nimfa Bisbe, han presentat aquest matí 

l’exposició Turbulències. Obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
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El 1998, l’artista visual iraniana Shirin Neshat va crear una instal·lació de vídeo 

en la qual dos cantants, Shoja Azari, interpretant el paper del vocalista masculí, 

i la cantant experimental Sussan Deyhim, en la veu femenina, creaven una 

poderosa metàfora. En dues pantalles paral·leles, a partir de la música i la 

poesia antigues de Pèrsia, la instal·lació feia emergir una reflexió sobre la 

complexitat dels rols de gènere i del poder i l’opressió cultural dins de 

l’estructura d’una societat. Shirin Neshat va titular aquesta peça Turbulent, el 

mateix que nom que ara ha pres l’exposició, que es podrà visitar a la Galeria do 

Torreão Nascente da Cordoaria Nacional de Lisboa a partir del 8 de setembre. 

 

L’exposició, comissariada per Nimfa Bisbe, reuneix una selecció d’obres en el 

marc conceptual del programa Lisboa, Capital Iberoamericana de Cultura 2017, 

i destaca per la diversitat d’enfocaments, estratègies i relats a partir de la 

creació contemporània, amb un denominador comú: el relat de crítica social 

que ha construït la Col·lecció ”la Caixa”. A través de la fotografia, l’escultura, la 

instal·lació i la pintura, artistes de diferents registres donen veu a una exposició 

que no solament mostra una àmplia pluralitat de criteris artístics, sinó que 

també persegueix noves mirades sobre el món en què vivim i proposa auscultar 

les societats contemporànies.  

 

Una mirada crítica davant el món 

 

Les turbulències a les quals fa referència l’exposició evoquen la inquietud 

necessària per fer-nos observar les contradiccions d’una societat 

contemporània que exigeix mirades diverses.  

 

L’exposició exhibeix un nombre considerable d’obres d’artistes llatinoamericans 

que exemplifiquen la crítica social predominant en la col·lecció. Les realitats i 

contradiccions socials de països com Argentina, Brasil, Cuba, Mèxic o 

Veneçuela hi són presents, per exemple, a través de la mirada crítica de 

l’artista Carlos Amorales davant l’amenaça d’un món corromput, o per l’al·lusió 

a la fragilitat de la vida dels infants en els carrers de les grans ciutats, en el cas 

de José Antonio Hernández-Díez. Carlos Garaicoa qüestiona i emfasitza la 

importància de les icones i les personalitats en les operacions populistes del 

poder, mentre que Paulo Nazareth evidencia el desgast dels ideals 

nacionalistes i el materialisme portat a l’extrem. Cao Guimarães subratlla 

l’enginy i la creativitat de les persones que viuen en la precarietat. 
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A aquests artistes llatinoamericans, se n’hi sumen d’altres de realitats 

geopolítiques ben diferents, però no per això menys controvertides ni menys 

exposades a conflictes socials; són llocs on el capitalisme global va intensificar 

les desigualtats socials i la violència, xenofòbia i racisme es va agreujar. Adrian 

Paci, artista albanès, ens recorda l’abandonament dels immigrants a la seva 

sort, mentre que la iraniana Shirin Neshat ens confronta amb les desigualtats 

de gènere en les societats fonamentalistes. Thomas Hirschhorn, artista suís, 

recicla imatges d’art immortalitzades per la història, mentre que Apichatpong 

Weerasethakul reintrodueix nous relats en pobles la història dels quals ha estat 

suprimida per la violència. 

 

D’Espanya ens arriben les mirades d’Asier Mendizabal, que evoca la ideologia 

política i la simbologia de les banderes; Bleda i Rosa ens recorden que part del 

malestar actual de la humanitat té l’origen en els processos d’expansió a 

ultramar. A més d’aquesta mirada escrutadora i realista que impera en les 

obres d’aquests artistes, a la col·lecció ”la Caixa” també són evidents les 

connexions transnacionals i la força dels diàlegs interculturals, que donen nou 

valor al sentit que l’art ha de contribuir a enfortir i generar una consciència 

social més gran.  

 

La Col·lecció ”la Caixa”, trencant barreres entre l’art i les persones 

 

La gènesi de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació Bancària 

”la Caixa” es troba en el compromís de ”la Caixa” per fer arribar l’art i la cultura 

a les persones. A principis dels anys vuitanta del segle passat, la Fundació 

Bancària ”la Caixa” va començar a organitzar exposicions per presentar la 

creació contemporània més recent i establir relacions directes amb l’art del 

segle XX. 

 

Més tard l’entitat va començar a invertir en una col·lecció pròpia. Artistes de 

diferents generacions i tendències van sorgir en el panorama artístic espanyol i 

van crear un moment d’obertura de l’art contemporani en el context 

internacional. El nucli inicial de la col·lecció es va dedicar a l’art dels anys 

vuitanta, tot i que també va incloure grans artistes dels anys seixanta i setanta, 

molts dels quals encara estaven en actiu.  

 

Quin és el paper de l’art en la societat i com es pot trencar la barrera que 

separa les persones de l’art han estat qüestions subjacents a l’extens treball 
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que ”la Caixa” ha anat fent des del 1985, en crear la seva Col·lecció d’Art 

Contemporani, que actualment inclou gairebé mil obres. 

 

El focus de la col·lecció és des del principi l’art contemporani internacional. 

Gerhard Richter, Joseph Beuys, Donald Judd, Juan Muñoz, Antoni Tàpies, 

Juan Uslé, Sigmar Polke, Ilya Kabakov o Paul McCarthy, entre d’altres, són 

alguns noms d’artistes actualment molt reconeguts que exemplifiquen el 

caràcter contemporani i internacional amb el qual es va iniciar la col·lecció. 

 

Fundació Bancària ”la Caixa” i BPI 

 

Aquesta exposició representa un nou acte de mecenatge cultural fet 

conjuntament per la Fundació Bancària ”la Caixa” i el BPI. Les dues entitats van 

establir un acord de col·laboració per al desenvolupament de projectes de 

caràcter social i cultural a Portugal després que CaixaBank es convertís en 

accionista majoritari del BPI. 

 

Fruit d’aquesta col·laboració, Portugal es converteix en l’epicentre del 

compromís internacional de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que preveu 

destinar un pressupost de 50 milions d’euros a l’acció social a Portugal. La 

Fundació implementarà inicialment els seus programes estratègics d’integració 

laboral, atenció a les persones grans i assistència a les persones amb malalties 

en estat avançat. També es portaran a terme altres projectes, com la creació 

de pols de desenvolupament econòmic, i també aliances amb museus i entitats 

culturals de Portugal. 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” representa avui un model únic de compromís 

social. Creada fa més de 110 anys, des del principi s’ha singularitzat per una 

clara finalitat social dirigida a evitar l’exclusió financera i a fomentar el 

desenvolupament socioeconòmic del territori. El seu Pla Estratègic preveu una 

inversió de més de 2.000 milions d’euros entre 2016 i 2019. El 2016, l’entitat va 

impulsar prop de 50.000 iniciatives socials, de les quals es van beneficiar més 

de 10 milions de persones. La Fundació Bancària ”la Caixa” és actualment la 

primera fundació d’Espanya i una de les més importants del món: la tercera en 

volum d’actius i la sisena en pressupost executat. 

 

Les activitats de divulgació cultural són una de les grans prioritats de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”. Per això ha establert diverses aliances 

estratègiques, com les que ha formalitzat amb el British Museum, el Musée du 
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Louvre o el Museo del Prado i amb institucions portugueses de referència, com 

la Fundação de Serralves o la Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Lisboa, Capital Iberoamericana de Cultura 2017 

 

Escollida per la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes per esdevenir, el 

2017, la Capital Cultural, Lisboa ofereix, al llarg d’un any, un escenari 

d’activitats contínues amb la presència de més de 400 artistes involucrats en 

diverses disciplines artístiques. Amb la coordinació d’António Pinto Ribeiro, la 

programació de més de 180 activitats ha permès proposar un any artísticament 

innovador a la ciutat, amb la promoció d’esdeveniments relacionats amb les 

arts del cinema, la música, la dansa, el teatre, les arts plàstiques i visuals, i 

conferències i programes educatius que donen cos a l’ideari de Passat i 

Present – Lisboa, Capital Iberoamericana de Cultura, 2017. 

 

La programació ha estat desenvolupada amb el lideratge de l’Ajuntament de 

Lisboa, la Direcció Municipal de Cultura i l’EGEAC, amb la participació d’altres 

institucions culturals de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García – 93 404 61 51 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

Andrés Gimeno – 934 046 137 / agimeno@fundaciolacaixa.org 

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

       @FundlaCaixaCAT 

  


