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GRAN EXPOSICIÓ ANUAL AL PARC 
ANISH KAPOOR: OBRES, PENSAMENTS, EXPERIÈNCIES 
 
Museu d’Art Contemporani de Serralves i Parc de Serralves, Porto 
 
6 JUL 2018 - GEN 2019 
Obertura: 6 JUL 2018 
 
Amb la col·laboració de la Fundació Bancaria ”la Caixa” 
 
 
El Museu d’Art Contemporani de Serralves presenta el 6 de juliol de 2018 la 
Gran Exposició Anual al Parc, una gran mostra d’Anish Kapoor (Bombai, Índia, 
1954), un dels artistes contemporanis més importants del món. L’exposició, 
organitzada amb la col·laboració de la Fundació Bancària "la Caixa", inclou 
quatre grans peces que s’estendran pel Parc de Serralves i estarà 
acompanyada d’una presentació, al Museu de Serralves, de 70 maquetes 
arquitectòniques i una escultura, creades al llarg dels últims quaranta anys. 
 
Comissariada per Suzanne Cotter, serà la primera exposició individual a 
Portugal dedicada a l’obra d’Anish Kapoor.  
 
Des d’obres com Sky Mirror [Mirall del cel], fins al dramàtic esculpir del mateix 
paisatge, l’obra de Kapoor adquireix les qualitats mítiques i les relacions 
simbòliques del paisatge. En reunir terra o cel, horitzó i interior ombrívol, les 
escultures travessen fronteres i alteren significats. La seva forma, o absència de 
forma, les situa en un estat de transformació mòbil i preliminar. No aconseguim 
conèixer les escultures de Kapoor sense experimentar-les. 
 
En aquesta mostra, presentada en múltiples localitzacions del Parc de 
Serralves, l’artista hi exposarà escultures creades recentment i algunes no 
realitzades mai, com ara Bird Caller, que presenten els llenguatges icònics de 
formes i materials que l’han fet famós.  
 
En diàleg amb les obres al Parc, al museu hi haurà una exposició de maquetes 
de l’artista. Realitzades per a treballs i idees a escala arquitectònica, 
l’elaboració de maquetes com a eina de pensament sobre la forma i l’escala 
ha estat sempre un procés central en la pràctica en estudi de Kapoor. 
Presenten idees emergents sobre l’espai a les quals torna repetidament i 
revelen la importància de l’experimentació i del procés com a mitjans per 
assolir la transformació.  
 
Nascut a Bombai i establert a Londres, Kapoor va obtenir el reconeixement 
internacional a la dècada del 1980 com a membre de la generació de nous 
escultors britànics. Des d’aleshores, ha desenvolupat una obra que destaca 
per la seva gran diversitat i ambició, i que abraça tant la intimitat d’objectes 
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incerts en un espai interior com l’escala monumental del paisatge urbà i rural. 
Entre les obres públiques i els encàrrecs més coneguts hi ha Cloud Gate, peça 
feta el 2004 per al Millennium Park, Chicago; Marsyas, produïda per a la Tate 
Turbine Hall, Londres, el 2002; Leviathan, creada el 2011 per al Grand Palais de 
París; Orbit, realitzada per al Queen Elizabeth Park, Londres, durant els Jocs 
Olímpics del 2012, i l’exposició creada per als jardins del Palau de Versalles el 
2015. 
 
El Parc de Serralves, amb 18 hectàrees, serà l’escenari privilegiat per a la 
presentació de les escultures de Kapoor. Ofereix una diversitat d’espais 
harmoniosament interconnectats i està constituït per jardins formals, boscos i 
una finca tradicional. Dissenyats a la dècada del 1930 pel conegut arquitecte 
francès Jacques Gréber, els jardins són una referencia única en el patrimoni 
paisatgístic portuguès. El Parc de Serralves va rebre el premi Henry Ford a la 
preservació del medi ambient el 1997 i, més recentment, el 2012 (juntament 
amb el museu dissenyat per Álvaro Siza i la casa art deco) va ser declarat 
monument nacional pel Govern portuguès. El 2015, l’editorial Phaidon va 
incloure els jardins de Serralves en el llibre The Gardener's Garden, una selecció 
dels 250 jardins més notables del món, proposada per un panel internacional 
de especialistes d’arreu del món.  
 
Davant d’aquest espai, l’elecció de les obres i la seva localització concreta al 
Parc segueix el criteri del mateix Anish Kapoor, per crear, segons la comissària 
Suzanne Cotter, un itinerari que travessa el temps i l’espai i allò que podem 
entendre com un ritual col·lectiu de percepcions i significats. 
 
 
Les obres:  
 
Parc:  
 
Sectional Body preparing for Monadic Singularity [Cos seccional preparant-se 
per a una singularitat monàdica], 2015 
PVC i acero 
 
Sky Mirror [Mirall del cel], 2018  
Acer inoxidable  
 
Descent into Limbo [Baixada als llimbs], 1992 
Formigó i estuc  
 
Bird Caller (Títol per confirmar) 
 
Museu: 

White Out, 2004 
Fibra de vidre i pintura 



N
O

T
A

D
E

 P
R

E
M

S
A

 
   

  
 

Sobre Anish Kapoor 
 
Anish Kapoor és considerat un dels escultors en actiu més influents dels nostres 
dies. Va néixer a Bombai el 1954 i resideix i treballa a Londres. Va estudiar al 
Hornsey College of Art (1973-1977) i després va cursar estudis de postgrau a la 
Chelsea School of Art, Londres (1977-1978).  
 
Entre les exposicions més recents hi ha les següents: Parque de la Memoria, 
Buenos Aires (2017); Museo d’Arte Contemporanea di Roma (MACRO), Roma 
(2016); Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Ciutat de Mèxic 
(2016); Château de Versailles, França (2015); The Jewish Museum and 
Tolerance Center, Moscou (2015); Sakıp Sabancı Museum, Istanbul (2013); 
Martin-Gropius-Bau, Berlín (2013); Museum of Contemporary Art, Sidney (2012); 
Leviathan, Grand Palais, París (2011); i Royal Academy of Arts, Londres (2009). 
Entre els encàrrecs de peces per a l’exposició permanent hi ha Cloud Gate 
(2004) per al Millennium Park a Chicago; Orbit (2012) per a l’Olympic Park de 
Londres; Temenos (2010) a Middlesbrough, i Ark Nova (2013), la primera sala de 
concerts mòbil i inflable, Japó. 
 
Anish Kapoor va representar el Regne Unit a la 44a Biennal de Venècia (1990), 
amb un projecte que el va fer mereixedor del Premio Duemila, i va guanyar el 
Turner Prize el 1991. Va ser escollit acadèmic de la Royal Academy el 1999, va 
rebre el Premium Imperiale el 2011 i el Padma Bhushan el 2012. El 2013 va ser 
nomenat cavaller pels seus serveis en pro de les arts i va ser guardonat el 2017 
amb el Genesis Prize. 
 
Fundació ”la Caixa”: implantació a Portugal 
  

La Fundació ”la Caixa”, la més gran a Espanya i una de les més rellevants en 

l’àmbit internacional, va anunciar recentment el seu pla d’actuació per al 

2018 a Portugal, fruit de l’entrada del BPI en el Grup CaixaBank. L’atenció a 

persones amb malalties avançades i els seus familiars serà una de les línies 

estratègiques d’aquest pla, en el qual també destaquen el foment de 

l’ocupació per a col·lectius vulnerables, el suport a projectes de recerca i la 

divulgació de la cultura i de la ciència.  

  

L’entitat manté el seu compromís d’arribar a una inversió de fins a 50 milions 

d’euros anuals en els pròxims anys a Portugal, quan tots els seus programes   

estiguin implementats i siguin plenament operatius. 
 


