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Ambdues institucions renoven la seva col·laboració per als pròxims cinc anys, amb 
un total de 20 punts d’exhibició als centres CaixaForum a partir de les col·leccions 
de referència del museu britànic, des de mòmies egípcies fins a art pop 

 
La Fundació Bancària ”la Caixa” i el British 
Museum amplien fins al 2024 el seu acord 
per organitzar exposicions conjuntament 

 
• El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el 

president del Patronat del British Museum, Sir Richard Lambert, 

han signat avui un conveni per col·laborar en l’organització de cinc 

exposicions diferents fins a l’any 2024.  

 

• Aquest nou acord entre ambdues institucions permet ampliar la 

col·laboració iniciada als darrers anys. Els centres CaixaForum que 

la Fundació Bancària ”la Caixa” té a Madrid, Barcelona, Sevilla, 

Saragossa, Palma i, a partir del 2021, a València, acolliran cinc nous 

projectes expositius organitzats conjuntament a partir de la 

col·lecció del museu nacional britànic, amb un total de 20 punts 

d’exhibició. 
 

• La primera mostra que es podrà veure gràcies a aquest nou acord 

és La imatge humana, entre 2020 i 2022. S’hi farà un repàs de les 

representacions del cos al llarg de la història i de diferents cultures.  
 

• The American Dream rastrejarà 60 anys de la història recent dels 

Estats Units a partir de gravats de noms essencials com Andy 

Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Kara 

Walker o Julie Mehretu. 
 

• La tercera exposició mostrarà la creativitat dels habitants de les 

illes del Pacífic i presentarà la relació entre l’art i la vida a Oceania. 

El paper de les Deesses en diferents religions i un ambiciós 

projecte d’investigació sobre Mòmies egípcies són les dues últimes 

propostes incloses en l’acord, que arribaran a Espanya entre 2022 i 

2024. 
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Barcelona, 22 de juny de 2018. El president de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president del Patronat del British Museum, Sir 
Richard Lambert, han signat aquest matí a CaixaForum Barcelona un acord de 
col·laboració entre les dues institucions entre 2020 i 2024. La signatura suposa 
l’inici d’una segona fase en l’aliança estratègica que mantenen ambdues 
entitats des del 2015 per a l’organització conjunta d’exposicions al nostre país. 
 
El nou conveni signat avui entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i el British 
Museum permet consolidar una relació d’entesa històrica entre ambdues dues 
institucions, que fa dècades que treballen conjuntament. El British Museum 
sempre ha estat un dels prestadors de referència en les exposicions que 
l’entitat ha dedicat a les grans cultures del món. 
 
Ara, fan un pas més i aprofundeixen en la seva cooperació amb la signatura 
d’aquest segon conveni marc, que donarà continuïtat i ampliarà l’acord que 
actualment està en vigor. El primer acord entre les dues institucions es va 
rubricar el 2015 i preveia la preparació de quatre projectes expositius conjunts 
entre 2016 i 2020, tres dels quals ja són una realitat i han estat vistos per més 
de 480.000 persones. 
 
Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British Museum es va poder veure 
entre 2016 i 2017 als centres CaixaForum de Madrid, Barcelona i Saragossa. 
Agon! La competició a l’antiga Grècia es va estrenar l’any passat a Madrid i, 
després de passar per Barcelona i Sevilla, viatjarà a Saragossa i Palma. El 
tercer projecte és Faraó. Rei d’Egipte, que s’acaba de presentar per primera 
vegada a CaixaForum Barcelona i després es traslladarà a Madrid, Girona, 
Sevilla i Tarragona.  
 
La quarta exposició, L’era del luxe: dels assiris a Alexandre el Gran, es 
podrà veure als centres culturals de la Fundació Bancària ”la Caixa” de 
Barcelona, Madrid i Saragossa entre 2019 i 2020. 
 
A partir d’aleshores començarà aquest segon acord, segons el qual ambdues 
institucions organitzaran conjuntament cinc noves exposicions excepcionals a 
partir de la col·lecció del British Museum entre 2020 i 2024.  
 
Aquests cinc grans projectes es convertiran en 20 mostres que es podran veure 
als centres culturals de l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Saragossa i Palma. També és previst que la programació arribi al nou 
CaixaForum València, centre en construcció en aquests moments. 
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Les mostres permetran descobrir obres mestres de les col·leccions del museu 
britànic sobre algunes de les grans civilitzacions de la història de la humanitat. 
La majoria de les peces escollides es podran veure per primera vegada a 
Espanya. 
 
Fundat el 1753, el British Museum va ser el primer museu públic nacional al 
món. Avui rep prop de sis milions de visitants l’any per descobrir la seva 
col·lecció, formada per uns vuit milions de peces que resumeixen dos milions 
d’anys de la història i la cultura humanes. 
 
Es tracta d’una oportunitat irrepetible per gaudir a Espanya de les col·leccions 
egípcia, grega, romana o asiàtica del museu britànic. Els projectes seleccionats 
en aquest segon conveni aprofundeixen en temes universals, com la 
representació de la imatge humana o el paper de les deesses en diferents 
religions, amb objectes i obres d’art que van des de les civilitzacions antigues 
fins a la contemporaneïtat. Així mateix, s’hi ha inclòs una exposició específica 
d’art modern, The American Dream. 
 
Les exposicions han estat escollides pensant expressament en la seva 
exhibició a Espanya i als centres CaixaForum. El 2017, els centres i les 
exposicions culturals i científiques de l’Obra Social ”la Caixa” van rebre més de 
5,9 milions de persones. Els cinc projectes van destinats a un ampli ventall de 
públics i incorporaran una clara visió pedagògica per al públic familiar i escolar. 
 
L’acord entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i el British Museum inclou el 
préstec d’obres per part d’aquest últim i l’organització conjunta de les mostres, 
com també el comissariat a càrrec dels especialistes pertinents del museu 
londinenc. A més, el conveni obre la porta a la coproducció d’activitats i 
materials pedagògics relacionats amb les exposicions. 
 
A continuació es detalla el contingut i el lloc d’exhibició de cadascuna de les 
exposicions. 
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La imatge humana. Obres mestres de la figuració 

 
� CaixaForum Barcelona, 2020 

� CaixaForum Sevilla , 2020 

� CaixaForum Saragossa, 2021 

� CaixaForum València, 2021 

� CaixaForum Palma, 2022 

 

 

 
La imatge humana aprofundirà alguns dels temes principals que l’art figuratiu 
ha repetit en el moment d’enfrontar-se al retrat: l’ideal de bellesa, l’expressivitat 
o la transformació del cos humà. Cada imatge ofereix una visió diferent de la 
figura humana, i cadascuna té el seu significat particular. Tanmateix, quan 
observem la gran varietat d’imatges humanes fetes al llarg de la història, 
podem veure que moltes comparteixen elements i idees comunes. 
 
Un missatge central recorrerà la mostra: tota representació del cos humà és un 
mitjà que ha servit al llarg de la història per modelar i comunicar tant la identitat 
personal com la col·lectiva. L’exposició presentarà una gran varietat d’objectes, 
escultures, pintures i altres obres d’art, que abraçaran més de 30 segles 
d’història i que permetran debatre sobre què significa ser humà. 

  
 

The American Dream: pop to the present 

 
� CaixaForum Saragossa, 2020 

� CaixaForum Madrid , 2020 

� CaixaForum Barcelona, 2021 

 
 

Les últimes sis dècades han estat de les més dinàmiques i turbulentes en la 
història dels Estats Units, des de l’assassinat de JFK, l’Apollo 11 i Vietnam fins 
a la crisi de la sida, el racisme i la política de gènere. En resposta als temps 
canviants, els artistes dels Estats Units han produït obres d’art sense 
precedents en escala i ambició. 
 
Començant amb l’explosió de l’art pop a la dècada del 1960, l’exposició inclou 
obres dels artistes dels Estats Units més famosos. Des d’Andy Warhol, Jasper 
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Johns i Robert Rauschenberg fins a Ed Ruscha, Kara Walker i Julie Mehretu, 
tots van crear gravats originals per rivalitzar amb les seves pintures i 
escultures, inspirant-se en el món que els envoltava i fent arribar el gravat a un 
públic molt més ampli i divers. CaixaForum Saragossa estrenarà aquesta 
ambiciosa exposició, que mostrarà l’excepcional col·lecció de gravats 
americans moderns i contemporanis del museu britànic —alguns d’aquests 
viatjaran per primera vegada fora del Regne Unit—, juntament amb préstecs 
destacats d’altres institucions. 
 
 

 

Oceania. L’art a les illes 

 
� CaixaForum Madrid , 2021 

� CaixaForum Barcelona, 2022 

� CaixaForum Saragossa, 2022 

� CaixaForum Sevilla, 2022 

� CaixaForum Palma, 2023  
 
 

Mantes delicadament estampades fetes a partir de l’escorça dels arbres, 
màscares decorades amb discos de petxina de perla polida, capes teixides 
amb milers de diminutes plomes vermelles i audaces figures escultòriques: les 
arts de la regió del Pacífic són visualment impactants i relativament 
desconegudes per al gran públic. 
 
Basant-se en les col·leccions incomparables del Museu Britànic —que conté a 
l’entorn de 47.000 objectes del Pacífic—, la mostra presentarà als visitants les 
vides creatives a les illes d’aquest oceà, anant des de Nova Guinea, a l’oest, 
fins a l’illa de Pasqua, a l’est, i des de Hawaii, al nord, fins a Nova Zelanda, al 
sud. De manera innovadora, la mostra no posarà el focus en les exploracions 
que van fer els europeus de la regió, sinó que subratllarà les històries de la 
gent de les illes que van viatjar al Vell Continent. En aquest sentit, s’explicarà la 
història de peces emblemàtiques com l’escultura del déu A’a, que va arribar a 
Londres a la dècada del 1820 procedent de l’illa de Rurutu i va servir 
d’inspiració a artistes com Picasso i Henry Moore. 
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Mòmies egípcies. Explorant vides antigues  

 
� CaixaForum València, 2022 

� CaixaForum Madrid , 2022 

� CaixaForum Barcelona, 2023  

 
 
 
 
 

El British Museum utilitza els últims mètodes científics per estudiar les mòmies 
egípcies de la seva col·lecció. Aquestes tècniques no invasives proporcionen 
informació sobre la vida en una terra antiga definida pel riu Nil. 
 
Aquesta exposició presenta les vides de sis persones que van viure entre el 
900 aC i el 180 dC. Sense la necessitat de desembolcar les restes 
momificades, les noves troballes ens han permès crear un perfil personal de 
cada individu i pintar una imatge de qui van ser: la seva edat, les seves 
creences i les malalties que van patir. Cada mòmia té una història per explicar, i 
l’exposició, que en el futur es podrà veure en primer lloc a CaixaForum 
València, ens en descobrirà sis, com també alguns dels temes universals 
relacionats amb l’antic Egipte, com els rituals de mort o el procés de 
momificació. 
 

 

Deesses 

 
� CaixaForum Madrid , 2023 

� CaixaForum Barcelona, 2024 

� CaixaForum Sevilla, 2024 

� CaixaForum València, 2024  
 
 
 

L’exposició celebrarà el paper de la deessa en la història mundial, des de les 
antigues religions politeistes fins a l’hinduisme modern. Presentarà un variat 
grup de deesses de religions i sistemes de creences passades i presents, 
centrant-se en deïtats d’Europa, Orient Mitjà i Àsia. 
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L’objectiu és que el visitant constati les diferències i les similituds entre 
aquestes diverses deïtats al llarg del temps i l’espai. Els objectes que 
s’inclouran en la mostra es relacionen amb aquestes deesses explorant temes 
com les històries que envolten el seu naixement o creació, les seves 
associacions i habilitats, el seu simbolisme i iconografia i el context per a la 
seva veneració. 

 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa”, amb els grans museus del món 

 
La col·laboració entre la Fundació Bancària ”la Caixa” y el British Museum és 
fruit de la voluntat de les dues institucions de promoure el coneixement a partir 
de l’organització d’exposicions que permetin aproximar-se a qüestions 
universals comunes a diverses civilitzacions. 
  
Aquest ambiciós acord s’emmarca en la línia d’actuació impulsada per la 
Fundació Bancària ”la Caixa” en l’última dècada per establir aliances 
estratègiques amb grans institucions culturals del món, amb la finalitat de 
fomentar sinergies entre diferents entitats de primer ordre internacional i 
intensificar la seva acció cultural impulsant continguts del màxim rigor i qualitat. 
 
El 2009 es va iniciar una col·laboració amb el Musée du Louvre per a 
l’organització de projectes expositius de primer nivell a Espanya. En concret, 
gràcies als dos convenis consecutius signats, s’han portat a terme un total de 
19 mostres a l’entorn de vuit projectes expositius. Algunes d’aquestes 
exposicions s’estan exhibint en aquests moments, com és el cas de l’exposició 
Músiques a l’antiguitat, que s’acaba de presentar a CaixaForum Madrid 
després de passar per CaixaForum Barcelona. 
 
L’entitat també té en marxa un important programa conjunt amb el Museo 

Nacional del Prado. El 2011, ”la Caixa” es va convertir en benefactora 
d’aquest museu, i el 2015 es va signar un nou acord per a l’organització i la 
producció de quatre projectes —a més d’un programa educatiu conjunt— fins al 
2019 en centres CaixaForum i en altres equipaments culturals del país. 
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El Museu Britànic 

 
Fundat el 1753, el Museu Britànic va ser el primer museu públic nacional al 
món. Des del primer moment va ser un museu del món i per al món, i aquesta 
idea continua presidint la missió del museu avui dia. La col·lecció explica la 
història de cultures de tot el món, des dels inicis de la història humana, fa més 
de dos milions d’anys, fins avui, a través d’objectes que van des de les 
primeres eines fetes per éssers humans i els tresors del món antic, fins a les 
adquisicions més recents d’Àfrica, Oceania i les Amèriques, Orient Mitjà, Àsia i 
Europa, així com les col·leccions nacionals de gravats i dibuixos, i monedes i 
medalles. A més de mostrar les col·leccions a Londres, el museu participa en 
un ampli programa de préstecs i itineracions, tant al Regne Unit com arreu del 
món. El British Museum presta més objectes que qualsevol altre museu del 
món, amb més de 5.000 préstecs el 2016-2017. 
 
http://www.britishmuseum.org/  
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