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� El Museu Picasso Màlaga, en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”, presenta la 

complexa producció d’Andy Warhol (1928-1987), amb un èmfasi especial en les 

transmutacions que va experimentar el conjunt del seu llegat durant la trajectòria de 

l’artista, així com en la naturalesa repetitiva, esquematitzant i artificiosa del seu treball 

visual durant més de tres dècades d’una activitat creadora febril.  

 

� 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 i Liz Taylor, però també cinema experimental, com els Screen Tests o la 

llegendària instal· lació multimèdia concebuda amb la banda de música The Velvet 

Underground. 

 

� Es tracta d’una exhaustiva radiografia de l’artista pop per excel·lència a partir de gairebé 

400 peces entre pintures, escultures, dibuixos, serigrafies, instal· lacions, llibres d’artista, 

pel· lícules, portades de discos, cartells, revistes, objectes de disseny i fotografies que 

procedeixen de quaranta-cinc prestadors —entre els quals destaca el Museu Andy Warhol 

de Pittsburgh, que acull la col· lecció més gran d’obres d’art i materials d’arxiu de 

l’artista—, i que permetran als visitants submergir-se en el fascinant món de les imatges 

sofisticades de Warhol. 

 

� Comissariada pel director artístic del Museu Picasso Màlaga, José Lebrero Stals, Warhol. 

L’art mecànic arriba a Andalusia en la versió més àmplia i completa, després d’haver-se 

presentat a les seus de CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid, on ja ha estat 

visitada per més de 485.000 persones. Per tant, és l’última oportunitat d’admirar aquesta 

gran retrospectiva sobre la figura i la producció artística d’Andy Warhol. 

 

 

Màlaga, 30 de maig.  El conseller de Cultura de la Junta d’Andalusia i president del Patronat del Museu 

Picasso Màlaga, Miguel Ángel Vázquez Bermúdez; el president del Consell Executiu del Museu Picasso 

Màlaga, Bernard Ruiz-Picasso; la directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa 

Durán; el director del Museu Andy Warhol de Pittsburgh, Patrick Moore, i el comissari de l’exposició i 

director artístic del Museu Picasso Màlaga, José Lebrero Stals, han presentat aquest matí l’exposició 

Warhol. L’art mecànic. 

 



La mostra proposa un recorregut complet i polièdric que permet seguir el desenvolupament creatiu 

d’aquest artista excepcional, des dels seus inicis 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 forma en què Warhol aplica la 

idea de procés a la seva polifacètica obra seriada, els forts vincles entre la biografia personal i la 

producció artística, i l’originalitat i el talent a l’hora de 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’insereixen en l’imaginari col· lectiu popular contemporani. 

 

L’exposició, organitzada pel Museu Picasso Màlaga en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”, 

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 al començament de la segona meitat del segle XX a Nova York, quan Warhol va 

fundar el llegendari estudi The Silver Factory.  

 

Totes les etapes de l’artista estan representades a la mostra, des dels primers dibuixos a la dècada dels 

cinquanta, passant per pintures originals de moltes de les seves creacions 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 (1966) i un llarg etcètera—, fins a l’autoretrat de gran format del 

1986, que dona la benvinguda als visitants a l’entrada de l’exposició. A més, després d’haver passat per 

CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid, l’exposició incorpora al Museu Picasso Màlaga les 

pintures Campbell Soup (1962), Triple Rauschenberg (1962), Nine Jackies (1964) i dotze llenços de Mao 

(1973), així com els llargmetratges Blow Job (1964), Eat (1964) i Sunset (1967), i també obra gràfica i 

material documental addicional.  

 

La mecànica de l’art 

La mostra centra l’atenció en la innovadora forma en què Warhol recull i actualitza per al seu temps les 

invencions industrials del segle XIX. Fa servir tota mena de tècniques i màquines, des de la serigrafia fins 

a la gravadora de vídeo, i atorga importància a l’edició com a principi essencial de 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 confereixen altura poètica al seu treball.  

 

S’ha volgut fer un èmfasi especial en algunes de les instal· lacions més emblemàtiques de l’artista, com 

l’espai que acull les Silver Clouds, fetes amb un material reflector experimental, fabricat especialment per 

al programa espacial de la NASA, i que evoquen la lleugeresa del cel i la ingravidesa de l’espai exterior. 



També s’hi exhibeix Exploding Plastic Inevitable, l’extravagant espectacle amb actuacions de The Velvet 

Underground and Nico i que va constituir una autèntica explosió conceptual de so i moviment.  

 

Així mateix, l’exposició inclou un espai de documentació —procedent de la Col·lecció de Paul Maréchal 

(Canadà)— que recull nombroses col· laboracions de Warhol per a portades de discos, cartells, anuncis, 

llibres o televisió.  

 

Al Museu Picasso Màlaga, l’exposició ofereix un total de 397 peces entre pintures, escultures, dibuixos, 

serigrafies, instal· lacions, llibres d’artista, pel· lícules, portades de discos, cartells, revistes, objectes de 

disseny i fotografies procedents de quaranta-cinc prestadors, entre els quals destaquen l’Andy Warhol 

Museum (Pittsburgh), el Museum of Modern Art (Nova York), el Metropolitan Museum of Art (Nova 

York), The Menil Collection (Houston), el Centre Pompidou (París), la Tate (Londres) i el Museu 

Nacional Centre d’Art Reina Sofia (Madrid), així com altres institucions públiques i col· leccions privades 

internacionals i del nostre país. 

 

Una màquina experimental 

L’exposició parteix dels inicis professionals de Warhol a la Nova York del 1949, quan Andrew Warhola 

començava una prometedora 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 ben aviat un marcat interès per l’art contemporani, 

que triomfava llavors a la ciutat. No va trigar a abordar com a artista el món de les galeries d’art, i es va 

consagrar com l’artista pop per excel·lència pels volts dels anys 1960-1961. Ho va fer estetitzant 

productes de consum, com les cèlebres sèries de les 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. Amb el temps, 

Andy Warhol va esdevenir un mite capaç de produir una àmplia gamma de productes de consum massiu: 

va transformar els Rolling Stones, Jean M. Basquiat, Marcel Duchamp o David Bowie en mercaderia 

cultural, en una mena de confirmació de la veritat que amagaven els principis de Mi filosofía de A a B y 

de B a A, escrit per Warhol.  

 

El singular punt de trobada que va representar The Silver Factory es va convertir en un laboratori 

cultural experimental, al mateix temps que en seu d’un nou tipus d’empresa cultural. Va ser l’escenari 

per desenvolupar projectes cinematogràfics radicals i diferents 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, va esdevenir un artista-

empresari: va dirigir la revista Interview; va pintar retrats de famosos, entre d’altres, el boxejador 

Muhammad Ali i l’escultor Miguel Berrocal (present en aquesta exposició gràcies a la col· laboració de la 



Fundació Escultor Berrocal per a les Arts), i va respondre a tota mena d’encàrrecs comercials fins que el 

va sorprendre la mort. 

 

Fotografiant Warhol  

Andy Warhol coneixia el poder de comunicació de la fotografia, i des dels seus inicis ell mateix va 

experimentar les possibilitats que li oferia aquest mitjà a l’hora de crear la seva imatge pública. Així, a la 

sala de projecció es podrà veure una selecció de retrats fotogràfics de l’artista que ja formen part de 

l’imaginari col· lectiu, i que han contribuït a construir el mite al voltant seu, de la seva vida i de la seva 

obra. A través de la mirada de 24 fotògrafs seleccionats —entre els quals hi ha grans referents 

internacionals, com Richard Avedon, Cecil Beaton, Peggy Jarrell Kaplan, Robert Mapplethorpe, 

Duane Michals, Alberto Schommer, Stephen Shore o Weegee—, ens acostem a la personalitat de 

l’artista amb instantànies, retrats d’estudi i escenes del seu entorn més íntim.  

 

A més, per a tots els públics i en especial per a les famílies, l’exposició inclou la Fàbrica Warhol, un 

espai educatiu dedicat a conèixer i posar en pràctica alguns dels mitjans i tècniques de reproducció i 

multiplicació d’imatges utilitzats per l’artista. 

 

El complex univers de Warhol, a debat 

L’exposició centra l’atenció en qüestions essencials per comprendre l’abast universal de l’obra de 

Warhol, com ara la innovadora forma en què aplica la idea de procés a la seva polifacètica obra seriada, 

els forts vincles entre la biografia personal i la producció artística i, per descomptat, l’originalitat i el 

talent a l’hora de combinar d’una manera transversal i cíclica diferents tècniques, mitjans i repertoris 

iconogràfics. Aquests són alguns dels temes al voltant dels quals girarà el col· loqui que se celebrarà el 

dijous 31 de maig, a les 19 hores, a l’Auditori del Museu Picasso Màlaga, i que reunirà experts 

coneixedors de l’obra i els misteris del complex univers d’un artista que va sobrepassar les fronteres de 

l’art per envair la cultura global del segle XXI.  

 

Aquests experts són Paloma Alarcó, cap de Conservació de Pintura Moderna del Museu Nacional 

Thyssen-Bornemisza de Madrid i comissària de l’exposició Mites del pop, que va organitzar aquest 

museu l’any 2014; Paul Maréchal, comissari i col· leccionista especialitzat en l’obra d’Andy Warhol; 

Javier Panera, director del Màster en Estudis Avançats en Història de l’Art de la Universitat de 

Salamanca i comissari de l’exposició All Yesterday’s Parties. Andy Warhol, música i vinils, que es va 

poder veure al MUSAC el 2016, i José Lebrero Stals, director artístic del Museu Picasso Màlaga i 

comissari d’aquesta exposició. 

 

 

Publicació amb La Fábrica 

Amb motiu d’aquesta exposició, el Museu Picasso Màlaga i La Fábrica han editat la publicació Andy 

Warhol. L’art mecànic, amb textos de Robert Rosenblum, John Finlay, Peter Schjeldahl i Rosalind E. 



Krauss, així com una entrevista que Benjamin H. D. Buchloh va fer a l’artista el 1985. Profusament 

il· lustrat, el catàleg s’ha editat tant en espanyol com en anglès, i té 260 pàgines. 

 

Música novaiorquesa dels anys setanta i altres activitats paral·leles 

Andy Warhol va contribuir a crear aquell Nova York glam i pre-punk dels anys setanta, del qual només 

queden unes cançons indissolublement lligades a aquella atmosfera bohèmia i underground. Per això, al 

seu canal de Spotify, el Museu Picasso Màlaga proposa tornar a escoltar The Velvet Underground, Nico, 

The Rolling Stones, Thelonius Monk i David Bowie, amb portades de discos dissenyades per Warhol i 

que es podran veure a l’exposició. 

 

Com és habitual, s’organitzaran diverses jornades especials dedicades a l’exposició, la primera de les 

quals, «Un dia amb Warhol», tindrà lloc el dissabte 2 de juny, amb activitats per a infants, famílies i 

adults. La segona jornada es farà el dissabte 15 de setembre. A més, els pròxims dies 18 i 19 de juliol es 

durà a terme un taller de serigrafia per a adults. 

 

El Cinema d’Estiu, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, combinarà en una sessió doble la 

visita a l’exposició i la projecció posterior d’una pel· lícula al jardí. Els dies 12 i 13 de setembre, tindrà 

lloc el seminari «L’art mecànic. Deixar de ser original», que, coorganitzat amb la Universitat 

Internacional d’Andalusia, aprofundirà en el coneixement del marc teòric i econòmic de l’obra d’art 

reproduïda i múltiple des del Renaixement fins avui dia. També s’hi reflexionarà sobre conceptes 

associats al valor econòmic i la democratització de la cultura. 

 

Aquesta nova exposició al Museu Picasso Màlaga serà el tema central de les visites guiades «Xerrades al 

museu», que es duen a terme cada dissabte a les 12.00 hores. Per participar-hi, tan sols cal inscriure-s’hi a 

la taquilla, ja que la visita és gratuïta amb l’adquisició de l’entrada.  

 

Els tallers d’estiu «Mecànics de l’art», per a infants i joves de 4 a 15 anys, també estaran dedicats a 

l’obra multidisciplinària de Warhol, i tindran lloc durant el mes de juliol. Les inscripcions es poden fer 

des del 4 de juny al web de la pinacoteca. El calendari complet, tant per a la comunitat escolar com per 

al públic en general, així com tota la informació relacionada amb aquesta exposició, es pot consultar al 

web del museu. 


