
 



 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

 

El centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa” redobla esforços per commemorar 
els seus deu anys d’existència a la capital madrilenya 

 

CaixaForum Madrid celebra el desè aniversari 
amb exposicions de Warhol, De Chirico, Adolf 

Loos, Disney i el Musée du Louvre 
 

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

cultural a Madrid per a la temporada 2017-2018, marcada per la 

celebració, al febrer, del desè aniversari de la seva obertura de 

portes el 2008.  

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

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

CaixaForum Madrid va tenir més de 697.000 visitants en aquest 

període i va acollir més de 1.100 activitats.  

 

• La primera gran exposició de la temporada tindrà com a 

protagonista el pioner de la pintura metafísica. El món de Giorgio 

de Chirico. Somni o realitat és una retrospectiva del gran mestre 

italià a partir de més de 140 obres que subratllen la seva 

contribució fonamental a l’art del segle XX.  
 

• L’art pop serà present 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. 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 Madrid 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. 
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• Una coproducció entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del 

Disseny de Barcelona durà a la capital madrilenya l’exposició Adolf 

Loos. Espais privats, sobre l’obra del gran arquitecte austríac que 

va servir d’influència a arquitectes com Le Corbusier o Mies van der 

Rohe. La mostra posa el focus en la revolució de la modernitat que 

es va produir en la cultura urbana vienesa de principis del segle XX. 
 

• 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 Llunypa 

Orient fins a Roma, passant per Egipte i Grècia. 

 

• La fotografia contemporània també tindrà cabuda en aquest curs 

amb el 20è FotoPres ”la Caixa”, el veterà certamen de l’entitat que 

aquest any arriba a la vintena edició. Es concretarà en una 

exposició col·lectiva amb els deu projectes becats en aquesta 

última edició, una selecció de treballs inèdits que tenen en comú la 

mirada, des d’una perspectiva crítica, sobre els conflictes íntims i 

socials actuals. 
 
 

Madrid, 7 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 la directora de CaixaForum Madrid, Isabel 
Fuentes, han presentat aquest matí la programació del centre cultural per a la 
pròxima temporada.  
 
CaixaForum Madrid va obrir les portes el 14 de febrer de 2008. Per tant, 
aquesta temporada el centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa” al Triangle de 
l’Art de Madrid complirà deu anys, i l’entitat ho ha volgut celebrar amb la 
ciutadania confeccionant una programació excepcional i que aprofundeix 

en el model únic que representa al nostre país. 
 
L’experiència CaixaForum anirà molt més enllà de les exposicions, amb una 
oferta d’activitats àmplia i global que inclourà música, conferències i debats, 
jornades socials, tallers educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de 
persones grans. 
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Giorgio de Chirico. Èdip i l’esfinx (1968). Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico, Roma 

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 2.318.507. CaixaForum Madrid va 

acollir 1.100 activitats i va rebre 697.023 visitants. 
 
De cara a la nova temporada, l’Obra Social ”la Caixa” ha dissenyat per als 
seus vuit centres culturals CaixaForum un programa global i innovador, fruit 
de l’experiència, el rigor i les aliances establertes amb les principals 
institucions culturals a escala internacional. 
 
De les cultures del passat a les formes artístiques dels nostres dies  

 
La programació de la temporada 2017-2018 inclou un ampli ventall de 
propostes, amb exposicions de nova creació i coproduccions amb museus de 
primer nivell internacional que abracen des de l’atenció a grans cultures i 
civilitzacions del passat fins a algunes de les manifestacions artístiques més 
característiques del nostre temps, com ara el cinema, l’arquitectura i la 
fotografia. 
 
La primera gran exposició de la tardor reunirà una selecció excepcional d’obres 
del pintor italià Giorgio de Chirico. El món de Giorgio de Chirico. Somni o 

realitat és una completa retrospectiva de l’autor a 
partir de les obres que atresora la Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico. També inclourà préstecs 
de la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e 
Contemporanea de Roma, i d’altres institucions 
internacionals. La mostra recorre tota la 
trajectòria del pintor, des del seu període inicial 
metafísic —el seu treball més conegut—, 
passant pels temes iconogràfics de les dècades 
posteriors i les seves recerques tècniques 
dedicades a la pintura dels grans mestres, fins a 
la seva època final neometafísica. 
 
Un dels noms propis de la pròxima temporada 
serà Andy Warhol, l’artista pop més icònic de la 
història. Warhol. L’art mecànic arribarà a CaixaForum Madrid amb unes 350 
obres i tota mena de productes dissenyats i editats per l’artista. L’exposició 
inclou pintures, escultures, dibuixos, serigrafies, instal·lacions audiovisuals, 
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Estela del cantant cec tocant l’arpa davant el 
déu Ra (1069-664 aC). Tebes, Egipte. © Musée 

du Louvre, dist. RMN-Grand Palais, Christian 
Decamps 

La sireneta (1989). © Disney Enterprises Inc., 2017 

llibres d’artista, pel·lícules, portades de discos, pòsters, revistes, objectes i 
material fotogràfic i sonor. Una completa retrospectiva que 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. 
 
Posteriorment, 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. 
 
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 
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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.  
 

Un any més, l’arquitectura continuarà tenint una gran importància a 
CaixaForum Madrid. Aquesta temporada els visitants podran descobrir l’obra de 
l’arquitecte austríac Adolf Loos, considerat un dels pares de l’arquitectura 
moderna. L’exposició Adolf Loos. Espais privats mostrarà la Viena de 
principis del segle XX a partir de més d’un centenar d’obres de la col·lecció 
Hummel que, juntament amb obres procedents d’altres importants institucions, 
com el museu Albertina o el museu MAK de Viena, posaran en escena la 
revolució estètica de l’arquitecte en l’àmbit de la privacitat, desvelant les 
conviccions de l’anomenat «moralista de l’arquitectura», un dels signes 
distintius del qual va ser el retorn als valors del classicisme. 
 
La fotografia més crítica trobarà la seva veu en el 20è FotoPres ”la Caixa”, el 
veterà certamen de l’entitat, que aquest any arriba a la vintena edició. A través 
d’una selecció de treballs inèdits que tenen en comú la mirada, des d’una 
perspectiva crítica, sobre els conflictes íntims i socials contemporanis, es 
crearà una exposició col·lectiva amb els deu projectes becats en aquesta última 
edició, a càrrec d’alguns dels noms emergents en el camp de la fotografia 
documental del nostre país.  
 

CaixaForum: molt més que un espai expositiu 

 
CaixaForum Madrid 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 
algunes propostes per la seva excepcionalitat: 



 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

7 
 

 
- Frontera D. Contra la por. La segona edició d’aquest cicle de cinema i 

periodisme se centra en les grans preguntes per a les quals no tenim 
resposta. Una de les més urgents i greus és la que plantegen els 
refugiats que arriben a la fortalesa d’Europa. Periodistes i figures 
rellevants del món del cinema entaularan una conversa a partir de 
pel·lícules capaces d’interpel·lar-nos en aquesta època que és la que 
ens concerneix. En les primeres sessions, el periodista Alfonso Armada 
entrevistarà el cineasta Fernando León de Aranoa, seguits de Carla 

Fibla i Isabel Coixet. 
 

- Ni elles muses, ni ells genis. L’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació 
Clàssiques i Modernes per a la igualtat de gènere en la cultura 
organitzaran a CaixaForum Madrid un cicle de conferències a l’entorn de 
les dones creadors i intel·lectuals i les seves relacions amb el sexe 
masculí, posant en relleu les biografies de dones de la talla de Madame 

de Stäel o Simone de Beauvoir i altres grans dones del nostre temps. 
 
A més de les conferències i els tallers familiars, la música també serà 
present a CaixaForum Madrid amb concerts per a adults i infants. Sons, 
instruments i estils procedents de totes les èpoques i d’arreu del món 
ressonaran en un espai privilegiat i dissenyat per gaudir de la música amb els 
cinc sentits. 
 
Les arts escèniques, a través d’espectacles molt originals, captivaran la 
imaginació dels infants. El cinema també tindrà el seu espai a CaixaForum, ja 
que s’hi faran des de cicles a l’entorn de les exposicions fins a cinema infantil 
d’animació. Finalment, les activitats familiars permetran al públic de totes les 
edats aproximar-se a l’art d’una manera lúdica i diferent.  
 
CaixaForum Madrid presentarà també una oferta renovada d’activitats per al 
públic escolar. En el marc del programa eduCaixa, el centre va rebre la 
temporada passada la visita de 47.203 escolars. El públic familiar, com també 
les persones grans 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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El món de Giorgio de Chirico.  
Somni o realitat 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
Giorgio de Chirico, Trobador (c. 1972). Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. © VEGAP, Barcelona, 2017 
 

 

 

CaixaForum Madrid reuneix més de 140 obres del gran mestre italià en una 

retrospectiva que subratlla la seva contribució fonamental a l’art del segle XX 
 
 

La repercussió de Giorgio de Chirico (Volos, Grècia, 1888 - Roma, 1978) va molt més 
enllà del món de l’art. Els seus paisatges solitaris i les seves naturaleses mortes 

metafísiques han esdevingut referents visuals del nostre temps Amb la seva 
preocupació pel subconscient, va ser un dels precursors del surrealisme i, 
posteriorment, un dels puntals del retorn al classicisme dels anys vint del segle XX.  

 
Deu anys després de l’última exposició de la seva obra que es va poder veure a 
Espanya, arriba a CaixaForum Madrid El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat, 

organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb la Fondazione Giorgio e 
Isa de Chirico. La mostra descobrirà a una nova generació el que possiblement és 
l’artista italià més destacat del segle passat, a partir de 143 obres entre olis, dibuixos, 

litografies i escultures, datades entre 1913 i 1976, que repassen totes les seves fases 
creatives des de les places italianes i maniquins que li van donar el reconeixement 
inicial, fins al seu retorn posterior al món clàssic i la seva etapa neometafísica de 

maduresa. 
 

Comissariat: Mariastella Margozzi i Katherine Robinson 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració de 

la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico de Roma i la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea de Roma 
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Warhol.  

L’art mecànic 
 

De l’1 de febrer al 6 de maig de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
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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Adolf Loos.  
Espais privats 
 

Del 21 de març al 24 de juny de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolf Loos, Cadira (1898). Col·lecció Hummel, Viena. © Gisela Erlacher i Julius Hummel 

 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” pren l’arquitectura i el disseny de la Viena d’Adolf Loos 

per desvelar les conviccions de l’anomenat «moralista de l’arquitectura» 

 

L’arquitecte austríac Adolf Loos (Brno, Moràvia, 1870 – Viena, 1933) és considerat un 
dels pares de l’arquitectura moderna. En contraposició a l’abstracció com a ornament, 
Loos va defensar l’economia en la construcció i el disseny.  

 
L’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Disseny de Barcelona presenten Adolf Loos. 
Espais privats, una exposició que descobreix al públic el valor de la creació de Loos en 

el context del temps i les seves influències sobre arquitectes de renom com Le 
Corbusier o Mies van der Rohe. La mostra vol posar el focus en la revolució de la 
modernitat que va viure la cultura urbana vienesa a principis del segle XX, sorgida 

d’una crisi social que va trobar en un nou ordre estètic la redempció mitjançant una 
nova forma d’harmonia entre la vida pública i la privada. 
 

A partir de més d’un centenar d’obres, procedents la majoria de la col·lecció Hummel 
de Viena, la mostra descobreix la revolució estètica de Loos a través d’un repertori 
dels objectes més significatius del mobiliari utilitzat en les seves cases i apartaments: 

exteriors i interiors d’espais privats i establiments comercials, reproduccions 
d’estances interiors, i projectes tant finalitzats com no duts a terme. La mostra pren 
l’arquitectura i el disseny de la Viena de Loos per desvelar les conviccions de 

l’anomenat «moralista de l’arquitectura», un dels signes distintius del qual és el retorn 
als valors del classicisme.  
 

Comissariat: Pilar Parcerisas, historiadora de l’art i comissària independent 
Organització: Exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del 
Disseny de Barcelona 



 

 

 

 

Dossier de premsa 

 

12 
 

Músiques en l'antiguitat 

 

Del 7 de juny al 16 de setembre 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 Arqueològic 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 18 de juliol a l’11 de novembre 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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20è FotoPres  

”la Caixa”.  
Certamen d’imatge 

documental 
 

Del 20 de setembre al 31 de 
desembre de 2017  
 

www.thecolorsmountain.org 

 

Els deu fotògrafs seleccionats en la vintena edició del certamen FotoPres 

”la Caixa” exposen els seus projectes d’imatge documental 

  

En la vintena edició —que comprèn els anys 2015 i 2016—, l’entitat ha atorgat deu 
ajuts de 15.000 euros cadascun per a la producció de treballs inèdits que reflexionin 
sobre temes íntims, com ara la família, el racisme, la misogínia, la identitat i les 

perspectives de futur, i també sobre problemes socials com la marginació, l’urbanisme 
o la gestió de residus. 
 

Aquests treballs han pogut tenir el suport i la tutoria de professionals de la fotografia 
com ara Marta Ponsa (Barcelona-París) i Iñaki Domingo (Madrid), a més de 
nombroses assessories externes. A CaixaForum Madrid es podrà veure el resultat 

d’aquests dos anys de treball per a la creació de deu projectes d’imatge documental: 
 

- www.thecolorsmountain.org / Arturo R. Castillo (Madrid), David Rodríguez 

(Oriola) 
- Hereafter / Federico Clavarino (Torí) 
- Good luck with the future / Dani Pujalte i Rita Puig Serra (Barcelona) 

- Mamá / Ignacio Caravia (Oviedo) 
- Corea. Una historia paralela / Alejandro Garrido (Madrid) 
- Bubble Beirut / Anna Bosch (Badalona) 

- Ciudad Real / Carlos García (Alacant) 
- Arquitectura espontánea / Nicolás Combarro (la Corunya) 
- Las17 / Laia Abril (Barcelona) 

- Y tú, ¿por qué eres negro? / Rubén H. Bermúdez (Madrid) 
  

 

Organització: Exposició organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa” 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan Antonio García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.org  
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 


