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CaixaForum Madrid presenta una exhaustiva radiografia de l’artista pop per 
excel·lència a partir de 348 peces, que inclouen les seves obres més icòniques 
  
 
 
 
 
 
 
 
Trenta anys després de la seva mort, Andy Warhol (1928-1987) és l’artista 
més associat al llenguatge pop. L’exposició que presenta l’Obra Social 
”la Caixa” juntament amb el Museu Picasso de Màlaga pretén abordar la 
complexa producció de l’artista nascut a Pittsburgh, amb un èmfasi 
especial en les transmutacions que experimenta el conjunt del seu llegat 
durant la seva carrera. A més de donar a conèixer l’artista a una nova 
generació de públic al nostre país, la mostra posa l’accent en la 
naturalesa repetitiva, esquematitzant i artificiosa del seu treball visual 
durant més de tres dècades de febril activitat creadora. Andy Warhol. L’art 

mecànic inclou les icones més emblemàtiques i universals del món creat 
per Warhol: la llauna de sopa Campbell’s, els retrats de Marilyn Monroe, 
Jackie Kennedy, Elvis Presley o Liz Taylor, però també cinema 
experimental, com els seus Screen Tests o la llegendària instal·lació 
multimèdia concebuda amb la banda de música The Velvet Underground. 
La mostra està formada per un total de 348 peces entre pintures, 
escultures, dibuixos, serigrafies, instal·lacions, llibres d’artista, 
pel·lícules, portades de discos, pòsters, revistes, objectes i material 
fotogràfic. Procedeixen de més de 30 prestadors —entre els quals destaca 
el Museu Andy Warhol de Pittsburgh, que alberga la col·lecció més gran 
d’obres d’art i materials d’arxiu de Warhol— i permetran als espectadors 
submergir-se en el fascinant món d’imatges sofisticades i universals de 
Warhol. 
 

  
Warhol. L’art mecànic. Dates: de l'1 de febrer al 6 de maig de 2018. Lloc: CaixaForum 
Madrid (Paseo del Prado 36). Organització i producció: exposició organitzada per 
l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu Picasso de Màlaga. Comissariat: José Lebrero Stals, 
director artístic del Museu Picasso de Màlaga. 
 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #WarholCaixaForum 
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Madrid, 31 de gener de 2018. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, i el director artístic del Museu Picasso de 
Màlaga i comissari de l’exposició, José Lebrero Stals, han presentat aquest 
matí a CaixaForum Madrid Warhol. L’art mecànic, la més ambiciosa i completa 
mostra organitzada al nostre país sobre l’artista pop nord-americà. 
 

Dins la seva programació cultural, 
l’Obra Social ”la Caixa” presta una 
atenció preferent a les 
manifestacions artístiques més 
contemporànies, les pròpies dels 
segles XX i XXI. Mitjançant les seves 
exposicions sobre art modern i 
contemporani, així com cinema i 
fotografia, l’Obra Social ”la Caixa” 
vol mostrar la influència d’aquestes 
disciplines en la sensibilitat 

contemporània i destacar el paper dels grans creadors visuals del segle XX en 
la nostra manera de veure el món. Amb aquesta finalitat, ha organitzat 
exposicions dedicades a grans noms associats a la cultura popular, com ara, en 
el camp de la fotografia, Philippe Halsman, cineastes com Federico Fellini o 
projectes com el dedicat a Salvador Dalí i els seus vincles amb la cultura de 
masses. 
 
En aquesta ocasió, l’Obra Social ”la Caixa” presenta, en col·laboració amb el 
Museu Picasso de Màlaga, una gran retrospectiva sobre la figura d’Andy 
Warhol (Pittsburgh, 1928 – Nova York, 1987), sens dubte l’artista més associat 
actualment a l’art pop.  
 
La mostra arriba a CaixaForum Madrid després del seu pas, amb enorme èxit, 
per CaixaForum Barcelona entre setembre i desembre del 2017. Va ser visitada 
per més de 228.000 persones. Després de la seva finalització a CaixaForum 
Madrid, la mostra recalarà al Museo Picasso Málaga. 
 
A CaixaForum Madrid, la mostra compta amb un total de 348 obres d'art i tota 
mena de productes dissenyats i editats, amb la col·laboració de l’Andy Warhol 
Museum (Pittsburgh), el Museum of Modern Art (Nova York), el Centre Georges 
Pompidou (París) i la Tate (Londres), entre altres nombroses institucions 
públiques i col·leccions privades nacionals i internacionals. 
 

Andy Warhol. Campbell’s Soups Can I, 1968. FRAC Borgonya, Dijon. 
© 2017 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / VEGAP, Barcelona 
/ TM Licensed by Campbell's Soup Co. All rights reserved 
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Per al seu pas per CixaForum Madrid, l'exposició incorpora quatre obres que no 
es van poder veure a Barcelona: Single Elvis (1964); Most Wanted Men No. 1, 

(1964); Self-Portrait, (1966); i el vestit The Souper Dress (1967). 
 
José Lebrero, director artístic del Museu Picasso de Màlaga, és el comissari de 
la mostra. Des del 1996 fins al 2002, Lebrero va ser conservador en cap del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), i el 2003 va ser nomenat 
director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) a Sevilla, càrrec 
que va ocupar fins que va ser nomenat director artístic del Museu Picasso de 
Màlaga, el 2009. 
 
Warhol. L’art mecànic proposa un complet i polièdric recorregut que permet 
seguir el desenvolupament creatiu d’aquest excepcional artista, des dels seus 
principis com a incipient dissenyador gràfic comercial a la ciutat de Nova York, 
als anys cinquanta, fins que va morir, el 
1987, convertit ja en un mite universal.  
 
La mostra subratlla diversos aspectes de 
la seva obra, com ara la innovadora 
manera com Warhol aplica la idea de 
procés a la seva polifacètica obra 
seriada, els forts vincles entre biografia 
personal i producció artística que la 
travessen i, per descomptat, la seva 
originalitat i talent per combinar d’una 
manera transversal i cíclica diferents 
tècniques, mitjans i repertoris 
iconogràfics. D’aquesta forma crea 
representacions que són al mateix temps canòniques, perquè formen part de la 
història oficial de l’art occidental, i simbòliques, perquè s’han inserit en 
l’imaginari col·lectiu popular contemporani. 
 
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, que acosten els espectadors al món 
underground sorgit a principis de la segona meitat del segle XX a Nova York, 
quan Warhol va fundar el seu llegendari estudi The Silver Factory. 

 
Es representen a la mostra totes les etapes de l’artista, des dels seus primers 
dibuixos a la dècada dels cinquanta, passant per moltes de les seves creacions 

Andy Warhol, Pistola, 1981. 
Collection of the Andy Warhol Museum, Pittsburgh. © 2017 

The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 
VEGAP 
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més icòniques —Before and After (1961), Three Coke Bottles (1962), Brillo 

Soap Pads Box (1964-1968), Gold Marilyn (1962), Liz (1963), Mao (1973), Cow 

Wallpaper [Paper pintat amb vaques] (1966) i un llarg etcètera—, fins a 
l’autoretrat de gran format del 1986, que dona la benvinguda als visitants a 
l’entrada a l’exposició. 
 
També s’ha volgut fer un èmfasi especial en algunes de les instal·lacions 
emblemàtiques de Warhol, com l’espai que acull les Silver Clouds, realitzades 
amb un material reflector experimental, fabricat especialment per al Programa 
Espacial de la NASA, i que evoquen la lleugeresa dels cels i la ingravidesa de 
l’espai exterior. També s’exhibeix Exploding Plastic Inevitable, l’extravagant 
espectacle que incloïa actuacions amb The Velvet Underground and Nico i que 
va esdevenir tota una explosió conceptual de so i moviment.  
 
Així mateix, s’hi ha volgut incloure un espai de documentació -de la Col·lecció 
de Paul Maréchal (Canadà)- que recull multitud de col·laboracions de Warhol 
per a portades de discos, cartells, anuncis, llibres o televisió. Finalment, 
l’exposició presenta una secció única de retrats fotogràfics de l’artista fets per 
altres artistes, com ara Dennis Hopper, Robert Mappelthorpe, Philippe 
Halsman, Duane Michals, Steve Schapiro, Stephen Shore, David Gahr, Santi 
Visalli i Peggy Jarrell Kaplan. 
 
Un art paradoxalment poètic en la seva aparent impersonalitat 

 

L’exposició parteix dels principis professionals de 
Warhol a la Nova York del 1949, quan Andrew 
Warhola començava una reeixida carrera com a 
dissenyador gràfic per a revistes com Glamour, Vogue 
o Harper’s Bazaar, grans segells discogràfics com 
Columbia Records o Prestige Records, i importants 
marques comercials com Tiffany & Co.  
 
Col·leccionista empedreït, Warhol també va demostrar 
aviat un marcat interès per l’art contemporani, que 
triomfava llavors a la ciutat. No va tardar gaire a 
abordar com a artista el món de les galeries d’art, i es 
va consagrar com l’artista pop per excel·lència al 
voltant de 1960-1961. Ho va fer estetitzant productes 
de consum, com les seves cèlebres sèries de les 

Andy Warhol, Jackie. 1964. 
Collection of the Andy Warhol 

Museum, Pittsburgh. © 2017 The 
Andy Warhol Foundation for the 

Visual Arts, Inc. / VEGAP 
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sopes Campbell’s, o transformant en grans icones de l’art contemporani els 
mites del cinema de l’època, com Marilyn Monroe o Liz Taylor.  
 
El singular punt de trobada que va representar la Silver Factory es va convertir 
en un laboratori cultural experimental, alhora que seu d’un nou tipus d’empresa 
cultural. Va ser l’escenari per desenvolupar els seus radicals projectes 
cinematogràfics o els seus treballs multimèdia com a productor musical.  
 
Després de superar un intent d’assassinat el 1968, Warhol va canviar de tàctica 
creativa i es va convertir ell mateix en personatge. Va traslladar la seu de les 
seves operacions comercials i estètiques a The Office, un espai més burgès i 
ordenat logísticament. Superada la mort, es va convertir en un artista-
empresari: va dirigir la revista Interview, va pintar retrats de famosos i va 

respondre a tota mena d’encàrrecs 
comercials, fins que va morir de 
forma inesperada.  
 
La mostra centra l’atenció en la 
innovadora manera com Warhol 
recull i actualitza per al seu temps les 
invencions industrials del segle XIX. 
Usa tota mena de tècniques i de 
màquines, des de la serigrafia fins a 
la gravadora de vídeo, i atorga 
importància a l’edició com a principi 

essencial en la seva obra, amb patrons productius que ell mateix definia com a 
«propis d’una cadena de muntatge». Per això va arribar a qualificar la seva obra 
d’art mecànic, aparentment impersonal. Així curtcircuitava la temptació 
d’assignar-li una càrrega d’espiritualitat intencional que cínicament no volia que 
se li atribuís. El silenci nihilista de Warhol, en una obra espectacularment visual 
com la seva, és de fet, i paradoxalment, un dels factors que donen altura 
poètica al seu treball.  
 
La Nit de Warhol 

 
Com és habitual, a partir de la mostra Warhol. L’art mecànic, l’Obra Social 
”la Caixa” desplega un ampli programa d’activitats per a tots els públics, que 
inclou la Nit de Warhol. El pròxim 13 d'abril, el foyer de CaixaForum Madrid 
recrearà el mític ambient que es vivia a The Factory, i convidarà artistes i 
músics a participar en un esdeveniment que pretén superar l’entreteniment per 

Andy Warhol. Brillo BOX. 1964-1968. Museu Coleção Berardo, 
Lisboa. © 2017 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, 
Inc. / VEGAP 
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erigir-se en agitador cultural. Diversos artistes visuals duran a terme 
performances en una escenografia especialment creada per a l’ocasió¡ que 
també comptarà amb una programació musical pròpia. 
 

 

ALGUNES OBRES COMENTADES 
 
Unidentified Male [Home no identificat], c. 1957 
Grafit, imitació de pa d’or i tinta sobre paper Strathmore 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 
A principis del 1962, el company i amic Art Kane va fotografiar Warhol com a part d’una 
campanya publicitària per a Harper’s Magazine, en la qual l’artista es mostrava amb el cap i les 
espatlles pintats de daurat. Al requadre es feia referència a l’atracció d’aquest color al llarg del 
temps: «Veig l’Andy com un grec del segle IV a. C. És tan clàssic com la pintura daurada que 
tant li agrada utilitzar. […] Vet aquí l’Andy, una escultura grega, un personatge antic en un món 
atòmic». Sens dubte, Kane pensava en els dibuixos de sabates daurades i els efebs que 
Warhol va produir als anys cinquanta. Warhol, en un viatge que va fer a Àsia el 1956, va quedar 
fascinat per l’ús del pa d’or a les escultures budistes i a les peces de mobiliari del Japó i 
Tailàndia, una experiència que va originar els nombrosos dibuixos daurats que va fer en tornar 
del viatge. Els retrats daurats com Unidentified Male es van crear al marge dels interessos 
comercials de Warhol, i apunten a una nova visió crítica i a un afany de reconeixement no 
només en el món de la moda i el disseny, sinó també en el de l’art contemporani.  
 
3-D Vacuum [Aspiradora 3-D], 1961 
Caseïna sobre lli 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 
3-D Vacuum formava part d’una sèrie d’obres primerenques que Warhol va fer basant-se en 
imatges impreses procedents de les seccions d’anuncis de diari. A més d’aspiradores, Warhol 
va pintar imatges d’escalfadors d’aigua, televisors, neveres, cassoles i altres electrodomèstics. 
Encara que no es tractava de luxoses peces de vestir de disseny, sabates o joieria cara, els 
estris domèstics d’ús quotidià de Warhol considerats en bloc formaven part integrant de l’antic 
concepte que la classe treballadora tenia del «somni americà». A l’era postbèl·lica, els nord-
americans aspiraven a posseir aquells objectes per a la seva comoditat personal i domèstica, i 
se’ls animava a fer-ho com a part del seu deure patriòtic per contribuir a reactivar l’economia de 
postguerra nord-americana.  
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Before and After [2] [Abans i després (2)], 1961 
Caseïna i llapis sobre lli 
The Museum of Modern Art, Nova York. Donació de David Geffen, 1995 
 

Before and After no només destaca la frívola 
obsessió de la societat nord-americana per 
l’aparença física, sinó també conceptes consagrats 
sobre la bellesa «ideal». Els efectes de l’«abans» i el 
«després» hi són molt clars: s’han eliminat les 
suposades imperfeccions per ajustar-se a l’estereotip 
d’una dona anglosaxona blanca. El tema de Before 

and After tenia un significat personal per a Warhol: el 
seu aspecte físic li va suposar una enorme 
preocupació al llarg de la seva vida, que el va 
conduir a utilitzar amb assiduïtat productes cosmètics 
i a sotmetre’s a tractaments de col·lagen. Warhol 
també va començar a utilitzar un postís als anys 
cinquanta, i les seves nombroses perruques van 

esdevenir un element fonamental de la seva identitat des de principis dels anys seixanta. Fins i 
tot es va operar el nas el 1957: es va sotmetre a un procediment estètic per realçar-lo, conegut 
en medicina com a rinoplàstia, que sol consistir en la correcció del cartílag i l’os nasals o en 
l’addició de teixit.  
 
Three Coke Bottles [Tres ampolles de Coca-Cola], 1962 
Serigrafia i llapis de grafit sobre lli 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 

L’ampolla de Coca-Cola, de la mateixa manera que el bitllet 
d’un dòlar, era una cosa omnipresent, produïda en sèrie i, al 
mateix temps, un article típicament nord-americà. També era 
un tema arquetípic de l’art pop: un bé fungible que presenta 
homogeneïtat, estabilitat i certa democràcia entre classes 
socials i generacions. En paraules de Warhol: «Tothom té una 
Coca-Cola. El que és fantàstic d’aquest país és que els Estats 
Units van iniciar aquesta tradició en la qual els consumidors 
més rics compren, en essència, les mateixes coses que els 
més pobres. Pots estar mirant la tele i veure-hi una Coca-
Cola, i saps que el president beu Coca-Cola, Liz Taylor beu 
Coca-Cola i, si ho penses, tu també pots beure Coca-Cola. 
Una Coca-Cola és una Coca-Cola, i no hi ha cap quantitat de 
diners capaç de proporcionar-te una Coca-Cola millor que la 
que beu el pidolaire de la cantonada. Totes les Coca-Coles 
són iguals i totes les Coca-Coles són bones. Liz Taylor ho 
sap, el president ho sap, el pidolaire ho sap i tu ho saps». 
 

 

 

 

Andy Warhol, Three Coke Bottles, 1962. 
Collection of the Andy Warhol Museum, 
Pittsburgh. © 2017 The Andy Warhol 
Foundation for the Visual Arts, Inc. / 
VEGAP 

Andy Warhol, Before and After, 1961. The Museum of 
Modern Art, Nova York. Donació de David Geffen, 
1995. © 2017 The Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc. / VEGAP 
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S&H Green Stamps [Cupons S&H verds], 1962 
Serigrafia i polímer sintètic sobre tela 
The Museum of Modern Art, Nova York. Donació de Philip Johnson, 1998 
 
En l’obra de Warhol destaquen les qualitats de la reproducció mecànica, la repetició i la 
serialització, i es plantegen interrogants sobre l’autoria, l’originalitat artística i el concepte de 
«reproductibilitat» infinita (un terme de Walter Benjamin). A S&H Green Stamps, l’ús de segells 
de goma estampats repetidament sobre el llenç no només n’aplana les formes i l’espai pictòric 
en general, sinó que també realça tot el procés de repetició. Les despersonalitzades 
produccions de Warhol —aparentment, a anys llum de distància de la pintura pura de Rothko, 
Newman i Pollock— es fan ressò, no obstant això, del debat contemporani al voltant dels 
minimalistes «camps de color» de l’abstracció nord-americana. Els cupons verds, que ocupen 
tota la paret, suggereixen una forma alternativa d’abstracció: són cupons-descompte d’un 
programa de fidelització, diners «falsos» que els consumidors nord-americans utilitzaven per 
equipar les seves llars amb electrodomèstics i altres articles de consum.  
 
Brillo Soap Pads Box [Caixa de fregalls Brillo], 1964-1968 
Serigrafia i polímer sintètic sobre contraplacat 
Museu Coleção Berardo, Lisboa 
 
Warhol triava els seus objectes per la facilitat de reconèixer-los. Desproveïda de veritables 
fregalls Brillo i convertida en «art», aquesta obra de Warhol evoca conceptes relacionats amb el 
caràcter omnipresent del cartró, en les seves paraules, «que es podia llençar i formava part de 
la forma de vida itinerant dels nord-americans. Era l’envàs preferit per enviar i emmagatzemar 
llibres, vaixella o roba, o per portar a casa uns gatets. Era el que tothom llençava». D’alguna 
manera, les Brillo Boxes [Caixes de Brillo] de Warhol reiteren la intenció de Duchamp de 
qüestionar l’«art», però, a diferència dels seus ready-mades, van ser fabricades per assistents 
de Warhol al seu estudi, The Factory, d’una forma més o menys semblant a una cadena de 
muntatge. Com ell mateix deia, «l’art com a negoci és el pas següent a l’Art. Jo vaig començar 
com a artista comercial i vull acabar com a artista de negocis […] guanyar diners és art i 
treballar és art i els bons negocis són el millor art». 
 

Gold Marilyn [Marilyn daurada], 1962 
Serigrafia sobre polímer sintètic sobre tela 
Col·lecció Froehlich, Stuttgart 
 
En els seus primers anys com a artista pop, Warhol no només es va apropiar imatges de 
productes manufacturats, sinó que també va saquejar les revistes populars de cinema i els 
diaris sensacionalistes, especialment Teen Stars Album i el Daily News, per crear retrats 
d’icones de la gran pantalla, de trets i noms tan recognoscibles com qualsevol logotip 
comercial, embolcall o producte fabricat en sèrie. Les tècniques de fotoserigrafia més 
modernes van permetre a Warhol seguir explorant el concepte de reproducció i serialització 
d’imatges, temes que va fer servir al llarg de tota la seva carrera. Una de les primeres i 
nombroses versions que Warhol va crear de Marilyn Monroe és la sèrie anomenada Gold 

Marilyn, del 1962. A la premsa nord-americana, la mort de l’actriu va ser objecte de gran 
sensacionalisme: la primera plana del New York Daily Mirror va anunciar, el 6 d’agost del 1962: 
«Marilyn Monroe se suïcida / Trobada nua al llit / La mà al telèfon / Es va prendre 40 pastilles». 
La inestable vida privada de Monroe atreia l’atenció de l’opinió pública, amb episodis de 
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malaltia mental i drogoaddicció. Flotant sobre un emblemàtic fons daurat, Gold Marilyn 
s’assembla a les icones religioses que veiem a les esglésies ortodoxes per tota l’Europa 
oriental. Les creences espirituals de Warhol i la seva passió per Hollywood uneixen els 
iconòstasis de l’Església catòlica bizantina amb la veneració de les celebritats modernes.  
 
Liz, 1963 
Serigrafia i pintura acrílica sobre polímer sintètic sobre tela 
Col·lecció Froehlich, Stuttgart 
 
La mort i el desastre van adoptar expressions diverses a l’obra de Warhol, però sovint hi van 
aparèixer en forma de retrats. A principis dels anys seixanta, la majoria de persones que Warhol 
pintava eren figures conegudes, gairebé totes estrelles de cinema o famosos, especialment 
Marilyn Monroe, Jackie Kennedy i Elizabeth Taylor. Warhol les va triar no només per la seva 
fama i instantània familiaritat, sinó també perquè estaven tocades, d’alguna manera, pel 
fantasma de la mort. En una entrevista concedida el 1963, Warhol va comentar sobre les seves 
pintures de Liz: «Les vaig començar fa molt de temps, quan ella estava tan malalta que tothom 
pensava que s’havia de morir». Warhol va dir que no va ser conscient de tractar el tema de la 
mort fins després de pintar les seves Marilyns i altres retrats similars. De fet, va utilitzar la 
imatge de Taylor en les seves obres més que la de qualsevol altra estrella. 
 
Screen Test: Salvador Dalí [Prova de càmera: Salvador Dalí], 1966 
Pel·lícula muda, 16 mm, blanc i negre 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 
Els Screen Tests [Proves de càmera] de Warhol són pel·lícules mudes molt breus, d’uns 3 o 4 
minuts de durada, creades entre el 1964 i el 1966. Amb elles, Warhol aspirava a retratar la vida 
d’una persona en una pel·lícula, i explicava que l’única cosa que volia era trobar «persones 
genials» i permetre que fossin elles mateixes a la pel·lícula. Warhol les filmava durant una 
estona, i aquesta era la seva «pel·lícula». Demanava als seus models que es comportessin de 
la forma més natural possible, i que s’asseguessin i miressin l’objectiu. Una d’aquestes 
«persones genials» que van visitar la Silver Factory de Warhol el 1966 va ser l’artista Salvador 
Dalí. Dalí era membre del grup dels surrealistes francesos, i la seva habilitat per 

autopromocionar-se aviat el va assenyalar com el portaveu més 
notori del moviment. Va posar per a dues proves de càmera de 
Warhol: la primera es va titular Upside Down Dalí [Dalí cap per 

avall] i, naturalment, consistia en una càmera invertida i una 
representació típicament surrealista, amb Dalí mirant l’objectiu 
amb les celles arrufades i aire autoritari, mentre acaronava el seu 
minaudière de lluentons. A la meitat de la segona prova de 
càmera, l’altiu  
 
Mao, 1973 
Pintura acrílica, oli i serigrafia sobre tela 
Col·lecció Josep Suñol, Barcelona  
1983 
 
El 1974, per a una exposició celebrada al Palais Galliera de 
París, Warhol va seleccionar una única imatge del líder 

Andy Warhol, MAO. 1972. 
Col·lecció Josep Suñol, Barcelona. 
© 2017 The Andy Warhol 
Foundation for the Visual Arts, Inc. 
/ VEGAP 
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comunista xinès Mao Zedong, aprofitant la polèmica mediàtica que va envoltar la visita a la 
Xina del president Richard Nixon al febrer del 1972. Warhol havia llegit un article de la revista 
Life del 3 de març de 1972, titulat «Nixon in the Land of Mao» [«Nixon al país de Mao»], que 
parlava de la històrica reunió que havia espantat els partidaris de la fèrria disciplina dels temps 
de la Guerra Freda, tant als Estats Units com a la Xina. A les pintures de Warhol, Mao, el 
terrible enemic de la llibertat d’expressió, es relaciona amb la llibertat, gràcies al pur virtuosisme 
dels gestos pictoricistes i expressionistes que presenta l’obra (com una gran franja de color 
vermell que cobreix el típic uniforme del líder). De forma paradoxal, Mao forma part ara d’un 
alegre homenatge a la llibertat artística, el capitalisme, l’autonomia política i l’esperit dels valors 
nord-americans. 
 
Cow Wallpaper [Paper pintat amb vaques], 1966 
Serigrafia sobre paper pintat 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 

A la retrospectiva del 1971, celebrada al Whitney 
Museum of American Art de Nova York, Warhol va 
utilitzar el seu disseny del Cow Wallpaper com a fons 
mural per a les seves pintures: va empaperar les parets 
amb el seu bonic i acolorit paper de vaques, sobre el 
qual després va penjar les pertorbadores imatges 
d’Electric Chairs [Cadires elèctriques]. Per a la seva 
exposició del retrat de Mao al Palais Galliera de París, 
celebrada el 1974, Warhol va crear un paper especial 
amb llunes liles, el Mao Wallpaper, en el qual el rostre 
del president semblava una pruna gegant. Més tard, el 
1983, Bruno Bischofberger li va encarregar la creació de 
la sèrie Paintings for Children [Pintures per a infants] 
per a la seva galeria de Zuric, per a la qual Warhol va 

produir el seu Fish Wallpaper [Paper pintat amb peixos] de color blau. Com era d’esperar, 
aquests nous interessos d’orientació eminentment comercial van rebre força crítiques per part 
de l’establishment artístic nord-americà. Per al crític d’art David Antin, la mostra del 1966 va 
confirmar que Warhol i el llenguatge pop havien acabat representant una tendència purament 
«banal». No obstant això, quan el 1968 es va exhibir Cow Wallpaper al Moderna Museet 
d’Estocolm com a part d’una retrospectiva europea de Warhol, es va cobrir, de forma molt 
enginyosa, tot l’exterior neoclàssic del museu amb el motiu del paper pintat.  
 
Silver Clouds [Núvols platejats], 2017 (Realitzats originalment el 1966) 
Film de plàstic metal·litzat inflat amb heli 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 
Els Clouds [Núvols] de Warhol eren fets amb un material reflector experimental, fabricat 
especialment per al Programa Espacial de la NASA. Com era d’esperar, la reacció de Warhol a 
aquest material platejat anomenat Scotchpak es va traduir en el següent comentari: «Fem-ne 
núvols». Decidits a evocar la lleugeresa dels cels i la ingravidesa de l’espai exterior, Klüver i 
Warhol van intentar-ho primer amb formes de núvol, però la manera com omplien l’espai els 
rectangles va demostrar que era molt més eficaç per representar «pintures que podien flotar». 
La passió de Warhol pel color platejat és crucial aquí, ja que el material es relacionava sens 

Andy Warhol, Facsimile of Cow Wallpaper. Creat 
per Andy Warhol el 1966. Refabricat per The Andy 
Warhol Museum, Pittsburgh. Collection of the 
Andy Warhol Museum, Pittsburgh. © 2017 The 
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 
VEGAP 



  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

12

dubte amb l’estètica de la cadena de producció de la Silver Factory dels seixanta. Tal com va 
apuntar Gerard Malanga en una entrevista concedida el 2009: «Representava la mecànica 
d’alguna cosa […] perquè el platejat per a Andy encarnava la màquina». Com va explicar el 
mateix Warhol al seu llibre del 1980 POPism: «El platejat era el futur, era espacial —els 
astronautes portaven vestits platejats—, Shepard, Grissom i Glenn ja els havien usat allà dalt, i 
el seu equip també era platejat. I platejat era també el passat: el cel·luloide de la gran pantalla 
[…] i, potser més que cap altra cosa, la plata era el narcisisme, ja que els miralls tenien la part 
del darrere de plata». 
 

The Velvet Underground & Nico, 1967 
Litografia òfset, collage i impressió en relleu 
Col·lecció de Paul Maréchal, Mont-real, Canadà 
 
L’any 1965, Warhol va anunciar que es retirava com a artista per concentrar-se en la realització 
de cinema i la música pop. Tal com ell mateix va explicar: «La idea del pop, després de tot, era 
que qualsevol podia fer qualsevol cosa […] per això, quan vam conèixer The Velvet 
Underground a finals del 1965, tots vam voler entrar també en el panorama musical». Avui dia, 
aquest avantguardista grup musical està considerat per molts com la banda més influent de la 
història de la música rock. Els seus membres principals eren els guitarristes Lou Reed i Sterling 
Morrison, el violinista John Cale, la bateria Maureen Tucker i, posteriorment, la cantant 
alemanya Nico. Més tard, Warhol va comentar: «L’estil de la Velvet consistia a distanciar-se de 
la gent: de fet, van arribar a tocar d’esquena al públic!». 
 
Rado DiaStar Anatom, 1987 
Litografia òfset muntada en alumini 
Col·lecció de Paul Maréchal, Mont-real, Canadà 
 
El 1980, Warhol habitava cada vegada més al món de la faràndula i la moda. S’havia convertit 
en un nom molt conegut, i se sentia igual de còmode recorrent la passarel·la d’una desfilada de 
moda que aprovant productes comercials d’alta gamma. També es relacionava amb 
dissenyadors coneguts, com ara Halston, Stephen Sprouse i Gianni Versace, que presentaven 
roba elegant acompanyada d’imatges de Warhol. Tal com el mateix Warhol, gran amant de la 
moda, va revelar a POPism, sempre estava al cas de les últimes tendències: «M’encantava 
l’aspecte de la gent jove del Dom: brillaven radiants, vestits amb vinil, ant i plomes […] i sabates 
de xarol, i minifaldilles platejades i daurades cenyides als malucs, i aquest look de plàstic fi de 
Paco Rabanne […]». Als vuitanta, l’obra de Warhol incloïa algunes de les marques més 
emblemàtiques del món, com ara Perrier, Dior, Chanel i els rellotgers Rado.  
 
Exploding Plastic Inevitable [Inevitable plàstic explosiu], 2014 (Creada originalment el 
1966) 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 
L’Exploding Plastic Inevitable (EPI) es va originar en un sopar de gala celebrat davant 350 
professionals de la Societat de Psiquiatria Clínica de Nova York el 13 de gener de 1966. Aquest 
acte, que va rebre el nom d’Up-Tight [Tocats i posats], incloïa actuacions de The Velvet 
Underground and Nico, juntament amb assidus a la Factory com Edie Sedgwick i Gerard 
Malanga com a ballarins, i els cineastes Jonas Mekas i Barbara Rubin fent una performance. 
Warhol havia contractat aquests dos últims perquè dirigissin les seves càmeres i els seus focus 
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enlluernadors a la cara dels qui se suposava que eren els «tocats i posats» assistents, i els 
fessin mil preguntes personals sobre la seva vida sexual. Al llarg del 1966, Warhol i The Velvet 
Underground van fer la gira de l’extravagant espectacle de l’EPI per diverses ciutats dels Estats 
Units. Per a la gran presentació de l’EPI a la sala de ball Dom de Nova York, el 31 de març de 
1966, Warhol va publicar un anunci promocional de mitja pàgina a The Village Voice: «Vine i 
al·lucinaràs / La Factoria de Somnis Platejats presenta el primer / ERUPTING PLASTIC 
INEVITABLE / amb Andy Warhol / The Velvet Underground / i Nico». Warhol va descriure 
l’espectacle de l’EPI així: «A l’interior, els Velvet tocaven tan fort i de forma tan desenfrenada 
que ni tan sols m’atreviria a calcular els decibels, i es projectaven imatges pertot arreu, les unes 
damunt les altres. Normalment, jo mirava des de l’amfiteatre o ocupava la taula de projecció, on 
col·locava filtres de gelatina de diferents colors a les lents i tenyia pel·lícules com Harlot, The 

Shoplifter, Couch, Banana, Blow Job, Sleep, Empire, Kiss, Whips, Face, Camp o Eat de tota 
mena de colors». L’EPI va donar lloc a una explosió conceptual de so i moviment que aspirava 
a generar una experiència corporal d’immersió total, que ara és habitual entre les bandes de 
rock modernes. 
 
Skull [Calavera], 1976 
Pintura acrílica i serigrafia sobre tela 
Museum Moderner Kunst, Viena 
 
La mort és un tema recurrent a l’obra de Warhol i apareix com un símbol universal del memento 

mori («Recorda que moriràs») a les seves pintures de Skulls i a Self-Portrait with Skull 

[Autoretrat amb calavera], creades a la segona meitat de la dècada del 1970. En art, els 
memento mori són recordatoris artístics o simbòlics de la nostra mortalitat. En un sentit 
estrictament cristià, són símbols que tenen com a finalitat recordar-nos el cel, l’infern i la 
salvació després de la mort. A la Skull de Warhol, les ombres que accentuen les òrbites dels 
ulls i la boca representen el somriure burleta de la parca, mentre que les que projecta la 
calavera en conjunt formen el contorn d’un nadó o d’un fetus. Totes dues resumeixen a la 
perfecció la dualitat del naixement i la mort, a més de transmetre un concepte cíclic de la vida. 
Paradoxalment, la sèrie de somrients Skulls de colors vius de Warhol —vermells, grocs, verds, 
blaus, liles i, en aquest cas, rosa fluorescent— recorda les calaveres de sucre pintades, un 
tradicional obsequi a Mèxic el Dia dels Morts.  
 
Hammer and Sickle [Falç i martell], 1976 
Pintura acrílica i serigrafia sobre lli 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 
El 1975, durant un viatge de negocis a Itàlia, Warhol va ser interrogat insistentment sobre els 
seus Maos i les seves pròpies opinions polítiques. Durant aquest viatge, Warhol va observar 
grafits de la falç i el martell, un símbol tradicionalment associat al comunisme i a la Revolució 
Russa, però que més tard va ser adoptat pels moviments d’esquerres italians en un país que 
vivia una agitació política generalitzada. Quan se li va preguntar pel caràcter polític de les obres 
amb la falç i el martell, Warhol va comentar amb astúcia que els havia comprat en una botiga 
per tallar-li la gespa a Bob Colacello. En altres casos, Warhol afirmava que, per raons d’equilibri 
polític, les seves obres amb la falç i el martell eren símbols del feixisme. 
 
 

 



  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

 
 
 

14

Oxidation Painting [Pintura de oxidació], 1978 
Orina i pintura metàl·lica de coure sobre guix sobre tela 
Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle 
 
La sèrie de pintures de Warhol Oxidation [Oxidació], o Piss Paintings [Quadres amb pixum], 
incloïa llenços preparats amb guix als quals s’afegia pintura al coure i se’ls aplicava orina, una 
vegada la superfície s’havia assecat. L’element corrosiu de l’orina oxidava el coure per generar 
sulfat de coure, de manera que els llenços iridescents resultants presentaven diferents 
tonalitats: groc coure, taronja i verd exuberant. A més, les eflorescències, dipòsits i gotes de 
color conferien també un caràcter summament físic i sensual a la pintura. Bob Colacello va 
revelar que, quan Warhol es va embarcar en la seva sèrie Oxidation al desembre del 1977, 
«utilitzava la seva pròpia orina», però, com sempre, no va trigar gaire a recórrer a «assistents» 
contractats per fer la feina bruta. Les obres d’oxidació van tenir una acollida sorprenentment 
bona quan van ser mostrades a Europa el 1978, i un escriptor va arribar a proclamar-les com a 
«Warhol en estat pur». 
 
Self-Portrait [Autoretrat], 1986 
Serigrafia i pintura acrílica sobre lli 
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 
 

Andy Warhol va ser una estrella de l’art en tots els sentits, i la 
seva imatge és exactament igual d’arquetípica que el seu art. 
Aquesta composició es relaciona amb un conjunt únic 
d’impressions fotogràfiques en Polacolor conegudes com la 
sèrie Fright Wig [Perruca d’espant], del 1986. Al llarg de tota 
la vida de Warhol, van aparèixer autoretrats en cadascuna de 
les disciplines creatives que va conrear. L’artista va fer 
referència a ell mateix de moltes formes que no són 
específicament autoretrats, com les seves primeres pintures 
pop d’anuncis de perruques i operacions de nas. La seva 
implicació més decidida en el gènere de l’autoretrat va arribar 
sota la forma de la seva electritzada perruca, que insinuava 
que Warhol havia rebut una forta descàrrega. La recerca de la 
seva pròpia imatge va arribar fins i tot a l’habitació que 
ocupava a l’hospital, quan, el 1968, es va fotografiar ell mateix 

al mirall amb el cos ple de cicatrius i forats de bala. La perruca platejada de Warhol —amb els 
cabells penjant de fils— revela un Warhol més vell, summament autoanalític i lleugerament 
fràgil. El fet que miri directament l’espectador convida a jutjar els seus esforços artístics i la 
seva pròpia vida. 
 

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