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CaixaForum Barcelona presenta la tercera i última mostra del cicle Comisart, el 
programa de l’Obra Social ”la Caixa” de suport a comissaris emergents 
 

 
Un matí d’agost del 1911, a París, algú va entrar al Museu del Louvre, va 
despenjar el quadre La Gioconda i se’l va endur sense que ningú se 
n’adonés. La nova exposició de CaixaForum Barcelona, Una certa foscor, 
pren com a punt de partida simbòlic l’espai negre i buit que va deixar a la 
sala expositiva aquest quadre robat per especular sobre la qüestió de la 
imatge i la mirada amb relació a la pràctica artística. Reuneix una selecció 
d’obres d’art i de documents que exploren les idees d’opacitat, ocultació i 
absència en la pràctica artística, i convida a pensar sobre la mirada dels 
espectadors i sobre les maneres actuals de veure —i de no veure— imatges. 
La mostra s’inscriu en el programa de l’Obra Social ”la Caixa” que, cada dos 
anys, convida joves comissaris amb una formació internacional en el camp 
de l’art a desenvolupar els seus projectes, basats en els fons de la Col·lecció 
”la Caixa” i de la Col·lecció MACBA. Aquesta vegada, n’és la comissària la 
barcelonina Alexandra Laudo, que ha seleccionat 14 obres de les dues 
col·leccions anteriors i ha inclòs nou obres més en préstec. En total, 
integren la mostra 23 obres de 18 artistes: David Batchelor, Joan Brossa, 
Christo, Jean-Luc Godard, Pol González Novell, João Maria Gusmão + Pedro 
Paiva, Juan Francisco Isidro, Ira Lombardía, José Maldonado, Michèle Métail, 
Pedro Mora, Martin Parr, Perejaume, Àngels Ribé, Tim Rollins & K.O.S., 
Pedro G. Romero, Hiroshi Sugimoto i Pedro Torres. L'exposició es completa 
amb Punts de fuga, un conjunt de propostes artístiques situades 
principalment fora de l'espai expositiu, en diferents llocs de la ciutat i al 
ciberespai, a càrrec de Guillermo Pfaff, Joan Rabascall i Mario Santamaría. 
 

 
Una certa foscor. Comisart. Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”. Dates: del 
20 de juny de 2018 al 5 de gener de 2019. Organització i producció: Obra Social 
”la Caixa”. Comissariat: Alexandra Laudo. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

  Catàleg en línia: https://coleccion.caixaforum.com/ca/exposiciones  
 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Comisart 
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Barcelona, 19 de juny de 2018. L’Obra Social ”la Caixa” presenta Una certa 
foscor, l’última de les tres exposicions que componen el cicle Comisart. Noves 
mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”, que ja celebra la tercera edició.  
 
Aquest projecte de l’Obra Social ”la Caixa” s’emmarca en la voluntat històrica 
de l’entitat de contribuir a incrementar la capacitat de generar coneixement i 
sensibilitat envers l’art més actual. Fer conèixer la creació contemporània 
trencant les barreres que sovint la separen del públic és un dels objectius de 
l’entitat en l’àmbit cultural. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” va impulsar l’any 2012 una convocatòria de suport al 
comissariat, amb l’objectiu de donar a conèixer el treball de joves crítics i 
comissaris d’art i oferir-los la possibilitat de desenvolupar un projecte 
d’exposició a partir dels fons de l’entitat. La idea va néixer en constatar la 
transformació que ha experimentat en els últims anys el món de la crítica i del 
comissariat: molts joves han viatjat a l’estranger, han estudiat a les millors 
universitats i han treballat en museus i institucions de primera línia. D’aquestes 
experiències cosmopolites, n’ha sorgit una nova mirada sobre l’art 
contemporani que, sovint, no troba camins per manifestar-se: costa trobar 
espais de comunicació entre els crítics joves, les noves lectures de l’art, la 
comunitat artística i el públic. 
 
L’interès d’aquest programa és múltiple: per als joves comissaris, representa 
una oportunitat per desenvolupar les seves idees en contacte amb les obres 
dels grans artistes del nostre temps, ja que la comunitat artística i el públic els 
permet descobrir noves veus crítiques i noves formes de viure l’experiència 
contemporània. 
 
Recentment, l’entitat ha reforçat aquesta iniciativa ampliant el seu suport a la 
creació contemporània. Ha desdoblat la convocatòria de suport al comissariat 
actual i ha afegit una altra línia de cara al suport a la producció d’obres d’art. 
Aquesta nova convocatòria, de caràcter biennal, es dirigeix a tots els artistes 
interessats a produir una obra d’art. L’ajuda se centrarà a facilitar els recursos 
necessaris perquè l’obra es pugui fer realitat, amb una atenció especial pels 
artistes menors de 30 anys.  
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Paral·lelament a la posada en marxa d’aquesta nova convocatòria, l’Obra 
Social ”la Caixa” consolida el seu suport al comissariat, i ja ha obert la quarta 
edició de Comisart.  
  
Ocultació i absència 

 
Una certa foscor tanca el cicle de tres exposicions de Comisart 2017, que es va 
iniciar amb H(a)unting images: anatomia d’un tret, d’Arola Valls i Ada Sbriccoli, i 
que va continuar amb Sota el braç: entre el palmell de la mà i l’aixella, d’Ángel 
Calvo Ulloa. 
 
El projecte d’Alexandra Laudo parteix d’un fet històric, el robatori de La 
Gioconda, de Leonardo da Vinci, del Museu del Louvre en els primers anys del 
segle XX. L’exposició s’inicia amb una fotografia d’un grup de visitants del 
Louvre que contempla l’espai buit que La Gioconda ha deixat a la paret. La 
reunió de tots aquells visitants davant d’una imatge absent convida a pensar 
sobre les formes de mirar i sobre les relacions que es produeixen entre el sentit 
de la vista, la memòria i la imaginació. 
 
A partir d’aquest fil, la mostra examina les relacions entre la realitat i la 
representació, l’espai públic i el privat, la sobreexposició a les imatges i la 
desaparició de les imatges. I, per damunt de tot, s’interroga sobre les figures de 
l’absència que ens plantegen interrogants i que ens fascinen.  
 
En aquests temps hipervisuals, el que importa no és tant que les imatges 
existeixin, sinó que s’exposin, que circulin, que siguin accessibles. Aquesta 
exhibició omnipresent, però, sovint comporta que, paradoxalment, les imatges 
no siguin mirades i quedin sumides en una mena d’inexistència, que 
assumeixin una condició fantasmagòrica. L’exposició acaba amb una fotografia 
de Martin Parr d’una munió de visitants a les sales del Louvre que, l’any 2012, 
fan fotos de La Gioconda amb els telèfons mòbils per captar la imatge d’una 
altra imatge que roman al fons, desenfocada, com si fos gairebé una absència, 
un buit. 
 
L’exposició reuneix un conjunt d’obres —des de pintura, fotografia i 
instal·lacions fins a pel·lícules i documents— dels artistes David Batchelor, 
Joan Brossa, Christo, Jean-Luc Godard, Pol González Novell, João Maria 
Gusmão + Pedro Paiva, Juan Francisco Isidro, Ira Lombardía, José Maldonado, 
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Michèle Métail, Pedro Mora, Martin Parr, Perejaume, Àngels Ribé, Tim Rollins & 
K.O.S., Pedro G. Romero, Hiroshi Sugimoto i Pedro Torres. 
 
El recorregut per la sala es complementa amb una sèrie de propostes 
artístiques i materials situades majoritàriament fora de l’espai expositiu, a 
diferents indrets de la ciutat i també al ciberespai. Sota la denominació Punts 

de fuga, aquestes propostes es relacionen de manera més o menys explícita 
amb les obres reunides i amb els plantejaments curatorials, i amplien 
l’exposició en termes espacials, teòrics i artístics. Aquesta disseminació més 
enllà dels límits arquitectònics i contextuals de la sala expositiva evoca el 
desplaçament de La Gioconda fora del context museístic del Louvre, com 
també la seva existència secreta durant el temps que va romandre oculta. 
 
ALEXANDRA LAUDO 
Barcelona, 1978 
 
És comissària independent i crítica d’art. Durant la temporada 2017-2018, comissaria 
el cicle La possibilitat d’una illa a l’Espai 13, de la Fundació Joan Miró (Barcelona), i 
prepara un projecte per al centre d’art Collective (Edimburg).  
 
Durant el curs 2015-2016, va ser una de les participants en el CuratorLab, el programa 
d’investigació curatorial de la Universitat de Konstfack (Estocolm), en el marc del qual 
va desenvolupar la conferència performativa An Intellectual History of the Clock, que 
ha presentat a diferents espais d’art i festivals d’Europa, com ara Malongen 
(Estocolm), Timelab (Gant), l’ISELP (Brussel·les), Halfhouse (Barcelona), Ciało/Umysł 
(Varsòvia) i l’andriesse eyck galerie (Amsterdam, dins de l’Amsterdam Art Weekend).  
 
Alguns altres projectes recents seus són As Slow As Possible (Festival Embarrat, 
Tàrrega), Constel·lacions familiars (EspaiDos, Terrassa; Museu de l’Empordà, 
Figueres; Espai d’Art Moritz, Cornellà; Can Palauet, Mataró), La distància adequada 
(Fundació Suñol, Barcelona), Asuntos domésticos (Visiona, Osca), La bonne distance 
(Vidéographe, Quebec), La condició narrativa (La Capella, Barcelona) i Viaggio al 
centro della Terra (Museo della Città de Sassari).  
 
També ha estat comissària adjunta d’espais i plataformes d’art com ara Sant Andreu 
Contemporani (2013-2015), la Sala d’Art Jove (2011-2012) i el Festival Loop (2009-
2010). Laudo ha publicat i editat nombroses publicacions i escriu regularment per a A-
Desk i b-guided. És llicenciada en Humanitats i postgraduada en Gestió Cultural per la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. A més, ha fet el Master of Arts in Visual Arts 
Administration a la Universitat de Nova York amb una beca de la Fundació ”la Caixa”. 
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OBRES I ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ 

 
David Batchelor 
Found Monochromes [Monocroms trobats] 
1999-en curs 
250 imatges, 1 llibre de tapa dura i 2 projeccions de diapositives digitals 
Cortesia de l’artista, Ingleby Gallery, Edimburg, i Galeria Leme, São Paulo 
 
Joan Brossa 
Lectura 
1984 
Poema-objecte. Paper i teixit sobre fusta 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa 
 
Sobre el sobre 
1988 
Poema-objecte, ed. 10. Materials diversos sobre fusta 
Galeria Joan Prats 
 
Elegia a Leonardo 
1998 
Poema-objecte. Materials diversos sobre marbre 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa 
 
Christo 
Wrapped Monument to Cristobal Colon (Project for Barcelona) 
[El monument a Cristòfor Colom cobert (projecte per a Barcelona)] 
1984 
Tècnica mixta sobre paper 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Jean-Luc Godard 
Éloge de l’amour [Elogi de l’amor] 
2001 
Pel·lícula de 35 mm transferida a DVD, b/n i color, so, 98 min 
Fragment: 2 min 
 
Pol González Novell 
Le quatrième mur [La quarta paret] 
2014 
Vídeo monocanal, HD, color, estèreo, 21 min 
Cortesia de l’artista 
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Le quatrième mur. Le souvenir d’elle [La quarta paret. El record d’ella] 
2018 
Vídeo monocanal, HD, color, estèreo, 21 min 
Cortesia de l’artista 
 
João Maria Gusmão + Pedro Paiva 
Modelo ocular [Model ocular] 
2006 
Instal·lació. Sistema de cambra obscura amb taula de fusta, ous d’estruç, lents i focus 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Obra adquirida gràcies a la Fundació Puig 
 
Juan Francisco Isidro 
Los continentes sumergidos [Els continents submergits] 
1991 
Sobres amb finestra, fotografia, tinta vermella, vidre i fusta 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Ira Lombardía 
Visual Strike [Vaga visual] 
2012 
Acció online 2012-2015. Instal·lació 
Cortesia de la Galería Alarcón Criado 
 
José Maldonado 
Ventana II [Finestra II] 
1989 
Carbó i vernís sobre tela 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Michèle Métail 
Carte postale pour sourd-muet [Postal per a sordmut] 
De la sèrie «Fête de la Lettre (París)» 
Anys vuitanta 
Material gràfic 
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Donació de Joan Rabascall 
 
Pedro Mora 
Sense títol 
1989 
Ferro, parafina, visors de goma i vidre 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
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Martin Parr 
Paris. Le Louvre 
2012 
Impressió per pigments 
Martin Parr / Magnum Photos 
 
Perejaume 
El lloc i la data 
1991 
Raïl i motllura 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Àngels Ribé 
Invisible Geometry 3 [Geometria invisible 3] 
1973 
2 fotografies a les sals de plata 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Obra adquirida gràcies a Dinath de Grandi de Grijalbo 
 
Tim Rollins & K.O.S. 
Gold Alice I [Alícia daurada I] 
1984-1989 
Esmalt metal·litzat i paper sobre tela 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Pedro G. Romero 
Archivo F.X.: Entrada: Les yeux 
[Arxiu F.X.: Entrada: Els ulls] 
2001 
Instal·lació multimèdia, tinta impresa sobre paper i fotografia en b/n 
Cortesia de l’artista i de la galeria àngels barcelona 
 
En el ojo de la batalla. Estudios sobre iconoclastia e iconodulia, historia del arte y vanguardia 
moderna, guerra y economía, estética y política, sociología sagrada y antropología materialista  
[En l’ull de la batalla. Estudis sobre iconoclàstia i iconodulia, història de l’art i avantguarda 
moderna, guerra i economia, estètica i política, sociologia sagrada i antropologia materialista] 
2002 
Llibre d’artista 
Arxiu. Centre d’Estudis i Documentació MACBA 
 
Hiroshi Sugimoto 
Rialto, Pasadena 
1993 
Fotografia a les sals de plata 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Dipòsit Brondesbury Holdings Ltd. 
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Pedro Torres 
Distancia [Distància] 
2014 
Instal·lació amb projectors de diapositives 
Cortesia de l’artista 
 
— 
Works To Be Destroyed: West Side Highway, New York City […] May 29, 1977; Artists: Vito 
Acconci, Laurie Anderson, Jacki Apple […] 
[Obres per ser destruïdes: West Side Highway, Nova York (…) 29 de maig de 1977; Artistes: 
Vito Acconci, Laurie Anderson, Jacki Apple (…)] 
1977 
Material gràfic 
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació. Donació d’Antoni Mercader 
 
Punts de fuga 
 

• Pol González Novell 
Le quatrième mur. Le souvenir d’elle [La quarta paret. El record d’ella] 
2018 
Vídeo monocanal HD, color, estèreo, 21 min 
Obra videogràfica semiamagada dins l’espai expositiu 
 

• Guillermo Pfaff 
Exili 
2017 
Pintura mural en exhibició a les instal·lacions de la Galeria Carles Taché (c/ de Mèxic, 
19, Barcelona) 
Calendari: del 8 de setembre de 2018 al 5 de gener de 2019, de dimarts a dissabte, 
d’11 a 20 h 
 

• Joan Rabascall 
La voz de su amo (de la sèrie «Spain is different») 
1973 
Documents, materials preparatoris i derivacions relacionades amb aquesta obra 
Sala de de consultes especials de la Biblioteca del Centre d’Estudis i Documentació 
MACBA (plaça dels Àngels, 1, Barcelona) 
Calendari: de l’1 d’octubre de 2018 al 5 de gener de 2019, de dilluns a dijous, de 10 a 
19 h 
 

• Mario Santamaría 
The Non-Imaginary Museum 
Projecte en curs 
Projecte i acció en el ciberespai 
Calendari: durant tot el període expositiu 
Per tenir-hi accés, contacteu amb l’artista: puntsdefuga@mariosantamaria.net  
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ 
 
Visita inaugural a l’exposició 
Dimarts 19 de juny, a les 19 h 
A càrrec de la comissària, Alexandra Laudo 
Activitat oberta. Reserva de plaça al tel. 934 005 038 
 
Visites comentades amb la comissària Alexandra Laudo 
Dimarts 3 de juliol, a les 19 h 
Dimarts 4 de setembre, a les 19 h 
Dimarts 2 d’octubre, a les 19 h 
Dimarts 6 de novembre, a les 19 h 
Dimarts 4 de desembre, a les 19 h 
Preu per sessió: 4 € 
 
Més que una visita, amb estampa 
Dilluns 15 d’octubre, a les 19 h 
Estudi de projectes interactius, audiovisuals i de disseny gràfic 
Preu per persona: 4 € 
 
Més que una visita, amb Arnau Horta 
Dimecres 21 de novembre, a les 19 h 
Comissari independent, periodista i investigador en l’àmbit de la creació contemporània 
Preu per sessió: 4 € 
 
Visites concertades per a grups 
Grups d’un màxim de 25 persones. Inscripcions: 931 847 142. Els grups amb guia propi també 
han de reservar dia i hora. Preu per grup: 60 €. 
 
Servei de mediació 
Dissabtes, de 16 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h 
Microvisites: recorreguts de 20 min, sense cost ni reserva 
Sortides: cada hora en punt 
 
Activitats per a grups escolars 
Taller «Distància curta» 
Nivells: a partir de 3r de primària i ESO 
Visites comentades 
Nivells: ESO, batxillerat i CFGM 
Inscripcions: 931 847 142 o rcaixaforumbcn@magmacultura.net  
De dilluns a divendres, horari a convenir. Preu per grup: 25 € 
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Del 20 de juny de 2018 al 5 de gener de 2019 
 
 
 
 
 
CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 

Servei d’Atenció als Visitants 

Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Servei d’Informació  

de l’Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 

Horari: 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 

 
 

Exposicions: 4 € (el preu inclou 

l’accés a totes les exposicions) 
 
— Menors fins a 16 anys: entrada lliure 

— Clients de ”la Caixa”: entrada 
gratuïta 
 

Venda d’entrades: 

CaixaForum.com/agenda  
Entrades també disponibles a 

CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 
 

 
 
 

 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 @ FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #Comisart  


