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La Fundació Bancària ”la Caixa” col·laborarà 
amb la Fundació de Serralves en l’organització 

d’una exposició d’Anish Kapoor  
 

 

• La mostra oferirà una selecció dels treballs més recents del 

prestigiós escultor, alguns dels quals són inèdits, en el marc del 

cicle «Exposicions al Parc de Serralves».  

 
• Després del mecenatge de l’exposició Joan Miró. Materialitat i 

metamorfosis, aquesta col·laboració reforça l’aliança entre les 

dues entitats.  
 

• La Fundació Bancària ”la Caixa”, primera fundació d’Espanya i 

una de les més rellevants en l’àmbit internacional, ha iniciat 

aquest any la implantació de la seva acció a Portugal, fruit de 

l’entrada de BPI al Grup CaixaBank.  

 

 

Barcelona, 13 de març de 2018. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, i la presidenta de la Fundació de Serralves, 
Ana Pinho, han signat un acord per al mecenatge d’una exposició d’Anish 
Kapoor, sens dubte un dels escultors en actiu més significatius.  
 
La mostra, que se celebrarà del 21 de juny de 2018 al 6 de gener de 2019 a la 
Fundació de Serralves a Porto, inclourà una selecció dels projectes més 
recents de l’artista, alguns dels quals són inèdits, per oferir una panoràmica 
del seu llenguatge escultòric. De manera excepcional, la major part de la 
mostra tindrà lloc al Parc de Serralves, i simultàniament, a l’interior del museu, 
es presentaran una sèrie de maquetes de treballs realitzats i no realitzats, que 
abracen des de la dècada dels anys noranta fins als nostres dies, i que 
complementaran les obres exposades al parc. 
 
Anish Kapoor (Bombai, Índia, 1954) és avui un dels escultors més influents i 
reconeguts en l’àmbit mundial. Establert a Londres des dels anys setanta, 
Kapoor va assolir el reconeixement internacional com a membre de la 
generació de nous escultors britànics de la dècada del 1980, per les seves 
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escultures a escala monumental. Un dels treballs més coneguts de Kapoor és 
Cloud Gate (2006), dissenyat per al Millennium Park, al centre de Chicago. 
 
L’obra de l’artista indobritànic és present a la Col·lecció ”la Caixa”, la qual, 
amb un miler d’obres, constitueix el fons privat d’art contemporani més 
important del sud d’Europa. L’entitat conserva dues creacions de Kapoor de 
principis dels anys noranta —Untitled (1991-1992) i When I Am Pregnant 
(1992)—, dues obres de naturalesa escultòrica que dialoguen entre elles i que 
remeten a l’androgínia, concepte que Kapoor debat sovint en les seves 
creacions. 
 
Amb la signatura d’aquest acord, la Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació 
de Serralves consoliden una relació de col·laboració al llarg dels últims anys. 
L'any 2016, "la Caixa" va ser mecenes de l’exposició Joan Miró. Materialitat i 

metamorfosi. Aquesta mostra, una de les més rellevants a Portugal en els 
darrers temps, va rebre més de 240.000 visitants. 
 
El Museu Serralves és el principal museu d'art contemporani a Portugal i una 
de les institucions d'art i cultura contemporània més reconegudes d'Europa. 
Amb una ubicació privilegiada en els terrenys de la Fundació Serralves a 
Porto (que també comprèn un parc de 18 hectàrees i la Casa Serralves, un 
emblemàtic edifici art déco), el museu dissenyat per Álvaro Siza es va 
inaugurar el 1999. A través de les seves exposicions, col·leccions, 
publicacions, arts escèniques i programes públics, Serralves fomenta la 
comprensió i l'apreciació de l'art i la cultura contemporània a Portugal i arreu 
del món. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa”, la primera fundació d’Espanya i una de les 
més importants en l’àmbit internacional, ha iniciat aquest any la implantació de 
la seva acció a Portugal, fruit de l’entrada de BPI al Grup CaixaBank. La 
divulgació de la cultura, concebuda com a motor de progrés individual i 
col·lectiu, serà una de les línies estratègiques d’actuació de l’entitat. 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
Josué García: 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 


