
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), Bogotà (Colòmbia) 

Del 26 d’abril al 13 d’agost de 2018 
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Es tracta d’una exposició a tres bandes, juntament amb la Col·lecció d’Art del 
Banco de la República i el Museo de Antioquia 

 

La Col·lecció ”la Caixa” d’Art 
Contemporani aterra a Colòmbia amb la 

mostra El somni de la raó 
 

• A partir d’una trentena d’obres d’art contemporani, l’exposició El 

somni de la raó qüestiona algunes de les idees dominants del 
discurs de la modernitat, per exemple, els conceptes de raó i ordre.  
 

• L’exposició del Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) reuneix obres 
de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani, de la Colección de 
Arte del Banco de la República i del Museo de Antioquia, i inclou 
artistes que han estat determinants en el desenvolupament de les 
arts plàstiques de les últimes dècades.  
 

• La mostra, que es podrà visitar entre el 26 d’abril i el 13 d’agost, 
inclou obres d’Absalon, Magdalena Fernández, Fernanda 
Fragateiro, Katharina Fritsch, Rodney Graham, Juan Fernando 
Herrán, María Teresa Hincapié, Richard Long, Allan McCollum, 
Asier Mendizabal, Delcy Morelos, Rogelio Polesello, Liliana Porter, 
Andrés Ramírez Gaviria, Miguel Ángel Ríos, Daniel Iregui Rozo, 
Rosemarie Trockel, James Turrell, Juan Camilo Uribe, Juan Uslé, 
Franz Erhard Walther i Rachel Whiteread.  
 

 
Bogotà, 26 d’abril de 2018. El director de l’Àrea de Cultura de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró, juntament amb els tres comissaris de 
l’exposició, Nimfa Bisbe (Fundació Bancària ”la Caixa”), Nicolás Gómez (Banco 
de la República) i Nydia Gutiérrez (Museo de Antioquia), ha presentat aquest 
matí l’exposició El somni de la raó. Obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art 

Contemporani, Colección de Arte del Banco de la República i Museo de 

Antioquia. 
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L’exposició pren el nom d’un dels gravats més famosos de Francisco de Goya, 
un aiguafort fet el 1799 com a part de la sèrie Capritxos. La imatge mostra un 
home —potser un intel·lectual o un artista— recolzat damunt d’un escriptori i 
assetjat per darrere per diversos espectres i animals. Sobre l’escena es llegeix: 
«El somni de la raó produeix monstres».  

 
El somni de la raó s’estructura a 
partir d’aquesta idea: desafiar la 
raó i l’ordre, reconeixent i exaltant 
altres dimensions —menys 
perfectes i predictibles— que són 
inherents a la condició humana i la 
vida social, per exemple, les 
corporals, sensorials, religioses o 
ideològiques. Per això recorre a 
obres d’art contemporani que 
estan estructurades a partir de 

figures geomètriques o de composicions simètriques, serials o de retícula, 
formes que tradicionalment han servit de representació simbòlica dels principis 
racionals (puresa, equilibri, control, mesura…). Les obres, però, no pretenen 
il·lustrar aquestes idees, sinó que volen, com a principi conceptual, transgredir-
les i assenyalar les fissures i inconsistències del discurs modern.  
 
La mostra exhibeix més de trenta obres que pertanyen a la Col·lecció ”la Caixa” 
d’Art Contemporani, la Colección de Arte del Banco de la República i el Museo 
de Antioquia, fons reconeguts internacionalment que es nodreixen d’artistes i 
obres internacionals que propicien diàlegs de tot tipus i permeten narrar 
processos plàstics globals. El comissariat és un treball conjunt de Nimfa Bisbe 
(Fundació Bancària ”la Caixa”), Nicolás Gómez (Banco de la República) i Nydia 
Gutiérrez (Museo de Antioquia). 
 
El projecte té com a antecedents les exposicions La persistència de la 

geometria, organitzada per la Fundació Bancària ”la Caixa” al Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de Ciutat de Mèxic el 2013, i 
Variacions en angle recte, una mostra itinerant de la Colección de Arte del 
Banco de la República. 
 
L’exposició recull obres d’artistes contemporanis de diferents generacions, des 
de creadors que ja tenen una certa trajectòria fins a joves que comencen, com 

Matt Mullican, Sense títol, 1992.  
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 



 

 

 

Nota de premsa 
 

 

també artistes de diverses geografies (principalment de l’Amèrica del Nord, 
Europa i l’Amèrica Llatina). La llista d’artistes inclou noms fonamentals per al 
desenvolupament de l’art contemporani internacional, com ara James Turrell, 
Richard Long, Rachel Whiteread, Rosemarie Trockel, Katharina Fritsch, Alan 
McCollum, Liliana Porter i Magdalena Fernández. Hi figuren els colombians 
Juan Fernando Herrán, Delcy Morelos, Juan Camilo Uribe i Andrés Ramírez, 
entre d’altres. 
 
La selecció, a més, posa l’accent en la possibilitat de l’art com a llenguatge 
compartit, que es pot promulgar des de múltiples contextos, sense jerarquies 
atribuïdes a les geografies de la seva producció. D’aquesta manera, congrega 
diversos mitjans, des de la pintura, l’escultura, la fotografia i el vídeo fins a les 
instal·lacions i les performances. 
 
El somni de la raó es divideix en tres capítols, que responen a les afinitats 
formals de les obres i, al mateix temps, a tres eixos d’anàlisi: «El fantasma de 
la modernitat», «Geometria i cos» i «Estetització de l’ordre». S’exhibeix al 
segon pis del Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República. 
 

 

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” de fer arribar l’art i la cultura a 
les persones. Al principi 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 estat fent des del 1985, quan va crear la seva Col·lecció d’Art 
Contemporani, que actualment disposa de més d’un miler d’obres. 
 
Des del principi, la col·lecció té com a focus l’art contemporani internacional. 
Bruce Nauman, Cristina Iglesias, Doris Salcedo, Gerhard Richter, Joseph 
Beuys, Donald Judd, Mona Hatoum, Dora García, Juan Muñoz, Antoni Tàpies, 
Juan Uslé, Sigmar Polke, Cindy Sherman o Paul McCarthy, entre d’altres, són 
alguns dels noms d’artistes, actualment molt reconeguts, que exemplifiquen el 
caràcter contemporani i internacional amb el qual es va iniciar la col·lecció.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 934 046 151 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
       @FundlaCaixaCAT  


