
 

 

 

 

 

Nota de premsa 

6 de desembre de 2017 
 

Nova exposició  
 

Mira’m! 
Retrats i altres ficcions  

a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
 

Del 7 de desembre de 2017 al 4 de març de 2018 

El Museu Pera es complau d’anunciar la seva nova exposició Mira’m!: Retrats i altres ficcions a la 

Col·lecció ”la Caixa" d’Art Contemporani. L’exposició explora el retrat, un dels gèneres més 

tradicionals de l’art, a través d’una quantitat considerable d’obres de la nostra època. Pintures, 

fotografies, escultures i vídeos formen un laberint de mirades que convida els espectadors a reflectir-

se ells mateixos en el mirall social dels retrats.  

Tal com esmenta al seu article Nimfa Bisbe Molin, comissària de l’exposició i cap de les Col·leccions 

d’Art de la Fundació Bancària ”la Caixa”, «actualment, el retrat comprèn diverses formes de produir 

imatges de la condició humana i d’explorar la complexa noció d’identitat». Dividida en quatre seccions 

temàtiques, «L’emoció, a escena», «Les convencions de la identitat», «La memòria del rostre» i 

«Màscares i altres ficcions», l’exposició presenta obres de Janine Antoni, Eduardo Arroyo, Juan 

Navarro Baldeweg, Jean-Michel Basquiat, Christian Boltanski, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, 

Esther Ferrer, Günther Förg, Curro González, Stefan Hablützel, Roni Horn, Sharon Lockhart, Pedro 

Mora, Vik Muniz, Óscar Muñoz, Bruce Nauman, Carlos Pazos, Cindy Sherman, Antoni Tàpies, Gillian 

Wearing i Sue Williams.  

Les obres que es presenten en aquesta exposició examinen conceptes de veritat, d’aparença i de 

representació, i també de memòria i de ficció. Algunes posen a prova els cànons normatius del retrat 

tot desvetllant els seus artificis i les convencions socials. La pintura destapa màscares i maquillatges, 

mentre que la fotografia experimenta la potencialitat de la ficció per crear efectes de realitat 

desconcertants. Alguns artistes s’interessen per l’anonimat del retrat, i d’altres desarticulen rols socials 

i plantegen la problemàtica de representar la identitat. Hi ha obres que defineixen una figura o un 

rostre, i en canvi d’altres que representen símbols identitaris de la nostra societat.  

El retrat és un compendi de matèria i d’esperit. Les esperances i els desitjos topen amb les convencions 

i els estereotips de l’art del retrat. El temps, la història i la postveritat esquitxen i amaren la 

interpretació contemporània del retrat i també de l’autoretrat en el nostre món modern actual, tan 

complexament atapeït d’imatges. En la definició actual del retrat, visibilitat i opacitat són inseparables. 

Estudiar i contemplar el món a través dels retrats és una oportunitat real i fascinant. 

Per tota la seva aparent claredat i transparència formal, el retrat és un indret fosc que captiva, un 

laberint ple de possibilitats i de camins que atreu de forma inevitable els espectadors curiosos.  

 



 

 

 

 

 

La Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani  
La Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani va néixer el 1985 i actualment conté quasi un miler 

d’obres, que són la base d’exposicions temàtiques que aborden els temes universals i les 

preocupacions actuals. La col·lecció va des del període de postguerra europeu fins a l’actualitat i, a 

més, inclou representants de cada país, estil i moviment. Els seus projectes es caracteritzen per un 

enfocament transversal que vol ressaltar les semblances i les afinitats entre artistes de generacions i 

d’orígens molt diversos, entre els quals s’engloben alguns dels noms més importants en l’art 

contemporani.  

 

El catàleg de l’exposició Mira’m!: Retrats i altres ficcions a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

presenta un pròleg d’Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària”la Caixa”, i articles 

de Nimfa Bisbe Molin, Virginia Torrente i Lorena Amorós. L’exposició estarà oberta al públic al Museu 

Pera d’Estambul (Turquia) entre el 7 de desembre de 2017 i el 4 de març de 2018.  
 
El Museu Pera es pot visitar de dimarts a dissabte, de 10 a 19 h, i els diumenges, de 12 a 18 h. Al Museu, els divendres 
són més llargs i de franc! En «Els divendres llargs», el Museu Pera obre amb entrada lliure entre les 18 i les 20 h. Els 
dimecres són «Dimecres joves!» i l’entrada és lliure per als estudiants. 
 
Per a més informació:  

Agència Hilal Güntepe PR: Grup 7 / hguntepe@grup7.com.tr Tel. (+ 90 212) 292 13 13 

Büşra Mutlu - Pera Müzesi / busra.mutlu@peramuzesi.org.tr Tel. (212) 334 09 00 

Josué García – Obra Social "la Caixa" / jgarcial@fundacionlacaixa.org / Tel (+34) 638 14 63 30 

  

 

Amb la col·laboració de            Patrocinat per  

 

 

 

 

 

Sobre el Museu Pera 

El Museu Pera va ser constituït per la Fundació Suna i per Inan Kiraç el 2005. Situat al barri històric Tepebaşı de la ciutat, 

l’edifici del museu, després de la transformació del famós Hotel Bristol en una nova i impressionant zona de galeries, conté 

tant la col·lecció permanent de la Fundació com un programa d’exposicions temporals nacionals i internacionals. Com a 

centre cultural modern dins d’una part dinàmica de la ciutat, el museu també vol aportar als visitants una àmplia gamma 

d’esdeveniments culturals que inclouen programes educatius, de cinema, conferències i música. 

 

Sobre el Museu Pera www.peramuseum.org 
Blog del Museu http://blog.peramuzesi.org.tr/ 

Twitter https://twitter.com/PeraMuzesi 

Facebook http://www.facebook.com/PeraMuzesi.Museum 

YouTube http://www.youtube.com/user/PeraMuzesi 

Pinterest http://pinterest.com/peramuzesi 

Instagram http://instagram.com/peramuzesi 



 

 

 

 

 

 


