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L’art contemporani, la fotografia i la divulgació científica també seran presents 

en el curs 2019-2020 del centre cultural de ”la Caixa” 

 
Els faraons del British Museum i el París de 

Toulouse-Lautrec protagonitzen la nova 
temporada de CaixaForum Sevilla 

 
 CaixaForum Sevilla donarà el tret de sortida a la seva nova 

temporada exhibint estàtues monumentals i preciosos relleus de 

temples de l’antic Egipte. Una oportunitat única d’acostar-se a 

aquesta cultura mil·lenària a través de la figura dels faraons gràcies 

a una aliança estable entre ”la Caixa” i el British Museum. 

 

 El París bohemi d’entre segles, clau en la producció d’artistes com 

Toulouse-Lautrec, serà un altre dels protagonistes d’aquesta 

pròxima temporada, amb un projecte de producció pròpia molt 

ambiciós —que inclou prop de 300 peces— que presentarà 

l’explosió creativa i avantguardista sorgida al barri parisenc de 

Montmartre a cavall dels segles XIX i XX. 

 
 L’art contemporani farà acte de presència amb el projecte 

Poètiques de l’emoció, que, a partir de la Col·lecció ”la Caixa” i de 

nombrosos préstecs, se centrarà en la capacitat de commoure que 

ha tingut l’art al llarg de la seva història. 

 
 CaixaForum Sevilla rebrà l’obra de Cristina García Rodero. Aquesta 

reconeguda fotògrafa presentarà els seu últim projecte, Terra de 

somnis, per al qual ha viatjat a l’Índia convidada per ”la Caixa”, amb 

la finalitat de documentar el paper de les dones a les comunitats 

rurals. 

 

 Un any més, el centre cultural de ”la Caixa” a Sevilla apostarà per la 

divulgació científica. Per a aquesta temporada, Talking Brains 

proposarà un viatge interactiu a l’interior del cervell, sota el guiatge 

dels millors experts en la matèria, per explorar com va sorgir i com 

va evolucionar el llenguatge. 
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Sevilla, 10 de setembre de 2019. La directora general adjunta de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; la directora del Departament d’Exposicions de 

la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isabel Salgado, i el director de CaixaForum 

Sevilla, Moisés Roiz, han presentat aquest matí la programació del centre 

cultural de l’entitat per a la temporada vinent.  

 

”la Caixa” ha dissenyat per als seus centres CaixaForum un programa 

multidisciplinari i innovador, fruit de l’experiència, el rigor i les aliances 

establertes amb les institucions culturals principals en l’àmbit internacional, 

com ara, en el cas de CaixaForum Sevilla, la col·laboració amb el British 

Museum. 

 

Aquest model únic que representa CaixaForum reflecteix l’aposta decidida de 

”la Caixa” per la divulgació del coneixement, la cultura i la ciència com a motor 

de millora i progrés de la societat. CaixaForum és, per tant, un agent actiu i 

activador de la vida de les nostres ciutats. L’experiència CaixaForum va molt 

més enllà de les exposicions, amb una oferta d’activitats àmplia i variada que 

inclou concerts, conferències, cursos i tallers educatius i familiars, entre moltes 

altres activitats. 

 

 

CaixaForum disposa de vuit centres culturals, situats a Barcelona, Madrid, 

Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida i Tarragona. ”la Caixa” hi va 

programar durant la temporada 2018-2019 un total de 34 exposicions a 

l’entorn de 27 temàtiques diferents. La suma dels visitants de la xarxa de 

centres va arribar la temporada passada a la xifra de 2.810.267 persones. 

CaixaForum Sevilla va acollir 1.205 activitats i va rebre 274.195 visitants. 

 

 

Mostres que abracen des del 3000 aC fins a l’actualitat 

 

La programació 2019-2020 inclou, com ja és habitual als centres CaixaForum, 

un ampli ventall de propostes que abracen des del coneixement sobre grans 

cultures del passat fins a la creació més actual. La temporada integra les línies 

principals de programació de l’entitat, amb mostres de fotografia, divulgació 

científica i art modern i contemporani. 
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La temporada 2019-2020 arrancarà prestant una atenció especial a les grans 

cultures del passat, una de les línies expositives tradicionals de ”la Caixa”. 

Després de l’èxit, l’any 2018, del primer projecte dut a terme juntament amb el 

British Museum que es va poder contemplar a CaixaForum Sevilla, La 

competició a l’antiga Grècia, aquest curs oferirà una nova proposta en el marc 

d’aquesta aliança, que tindrà els faraons egipcis com a protagonistes. 

 

Els faraons van governar des del 3000 aC, 

aproximadament, fins a la conquesta romana. 

Darrere de les imatges i dels objectes de 

l’antic Egipte que han arribat fins als nostres 

dies, s’hi amaga la realitat d’un imperi que ha 

fascinat tota la humanitat al llarg de la 

història. 

 

La mostra Faraó. Rei d’Egipte explorarà el 

simbolisme i l’ideari de la monarquia egípcia, 

desvelant les històries que amaguen les 

gairebé 140 peces incloses en la mostra com 

a representació d’aquesta antiga civilització. 

Hi destaquen els treballs d’orfebreria, com 

també bustos imponents i preciosos relleus 

de temples, que acosten els visitants a la vida reial i de poder de l’antic Egipte. 

 

A continuació, al novembre, arribarà Poètiques de l’emoció, que recorre 

algunes formes de representar les emocions humanes en les arts visuals. Les 

emocions són una part fonamental de la nostra experiència, i per això la seva 

representació ha estat motiu recurrent al llarg de la història de l’art. El nucli de 

la mostra està format per peces contemporànies —amb una representació 

significativa de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i la col·laboració de 

15 prestadors entre institucions, galeries i alguns dels mateixos artistes 

representats— que es posaran en relació amb obres d’altres èpoques i 

contextos diversos.  

 

La mostra, organitzada i produïda per ”la Caixa”, presenta un total de 45 obres 

que recorren els últims 700 anys de la història de l’art, d’artistes como Bill Viola, 

Joan Miró, Colita, Pipilotti Rist, Julio González, Esther Ferrer, Joaquim Mir, 

Shirin Neshat, Manuel Millares, Francesca Woodman i Jeremy Deller, entre 

d’altres. 

Estatueta en actitud de joia,  
bronze, c. 664-332 aC, Egipte.  
© Trustees of the British Museum 
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Al febrer arribarà un dels grans projectes de la 

temporada 2019-2020, una mostra sense precedents 

al nostre país que transportarà els visitants al barri de 

Montmartre, bressol de la bohèmia parisenca del 

segle XIX. L’esperit de Montmartre en els temps de 

Toulouse-Lautrec explicarà, a partir 

d’aproximadament unes 300 obres, l’eclosió d’aquest 

barri com a epicentre cultural a finals del segle XIX, on 

van coincidir una comunitat d’artistes marcats per la 

seva radicalitat i l’avantguarda: pintors, escriptors, 

músics…  

 

La mostra aprofundeix en aquest «esperit» i situa 

Toulouse-Lautrec al seu centre, ja que va intervenir 

activament en el seu desenvolupament tant amb la 

seva pròpia obra com mitjançant la seva relació amb pintors com Paul Signac o 

Pierre Bonnard, escriptors com Émile Goudeau i Alphonse Allais, i músics com 

Erik Satie. Aquesta mostra de producció pròpia arribarà a CaixaForum Sevilla 

després de passar pels centres de Madrid i Barcelona, amb préstecs 

internacionals de col·leccions públiques i privades i amb un caràcter clarament 

multidisciplinari, i inclourà pintures, dibuixos, gravats, escultures, diaris, cartells, 

fotografies i objectes originals de l’època. 

 

La fotografia prendrà el relleu a l’abril amb el projecte Cristina García Rodero. 

Terra de somnis, mostra organitzada conjuntament amb la Fundació Vicente 

Ferrer i que és el resultat del viatge de la reconeguda fotògrafa a Anantapur, a 

l’Índia. L’exposició dona veu a través de la fotografia a les dones de comunitats 

rurals d’aquesta regió, posant en relleu el poder de transformació que tenen 

allà on viuen.  

 

Cristina García Rodero és una figura central en el món de la fotografia actual, 

tant per la seva personalitat com per la repercussió nacional i internacional de 

la seva obra. Nascuda a Puertollano (Ciudad Real) el 1949, ha estat la primera 

espanyola a entrar en la prestigiosa agència fotoperiodística Magnum. Entre els 

nombrosos reconeixements que ha rebut, destaca el World Press Photo 1993, 

el Premio Nacional de Fotografía 1996, el FotoPres ”la Caixa” 1997 i la Medalla 

d’Or al Mèrit a les Belles Artes 2005 i de Castilla - la Manxa 2016. 

 

La temporada finalitzarà amb una proposta científica prevista per al mes de 

juny: Talking Brains. En aquesta mostra interactiva, els visitants podran 

Georges Tiret-Bognet (1955-1935), Caricatura de 
Rodolphe Salis al Chat Noir, c. 1890. Col·lecció 
particular 
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descobrir les connexions del cervell que fan possible la parla en els humans, 

una capacitat que ens diferencia de la resta d’éssers vius. En el món hi ha 

gairebé 6.000 llengües, però la capacitat del llenguatge és només una i enfonsa 

les seves arrels en un cervell únic: el de la nostra espècie. Des de la 

perspectiva del cervell, tots els éssers humans parlen un mateix llenguatge 

comú: l’humà. 

 

Però, com aconsegueix el cervell descobrir el llenguatge en els primers anys de 

vida? Aquesta i altres preguntes trobaran resposta en aquesta exposició, que 

també explicarà com ha evolucionat el llenguatge des dels nostres 

avantpassats i com canvia al llarg de la vida la capacitat d’aprendre a parlar.  

 

 

CaixaForum Sevilla: molt més que un espai expositiu 

 

CaixaForum Sevilla es molt més que un espai expositiu. Des d’aquest centre, 

”la Caixa” vol fomentar l’art, la cultura i la divulgació científica com a eines de 

transformació social, contribuir a la divulgació de les humanitats i, també, 

promoure el debat sobre idees, tendències i recerques de la societat actual. 

Això es tradueix en un extens repertori de propostes culturals amb cicles de 

conferències, tallers, concerts, arts escèniques, programació de cinema i 

activitats orientades al públic familiar i educatiu, com també a col·lectius 

en situació de vulnerabilitat. 

 

Aquest és un petit avanç de les activitats principals que proposarà CaixaForum 

Sevilla per a aquest curs. 

 

CaixaForum Found! 

Es consolida l’aposta amb la cultura que ve 

 

”la Caixa” va posar en marxa la temporada passada CaixaForum Found!, una 

nova aposta per la cultura més innovadora i creativa orientada a un públic 

inquiet. Després de l’èxit de la primera edició d’aquesta iniciativa, amb més de 

150 activitats programades a tots els centres CaixaForum, es consolida aquest 

segon any ampliant les propostes i diversificant els formats. Una forma 

contemporània d’apropar-se al coneixement i a la creació cultural. 

 

Found! continuarà apostant per fer visible el talent nacional i internacional de 

les arts visuals, la música, el disseny, la il·lustració, el 3D i les pràctiques amb 
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les noves tecnologies, generar trobades amb nous públics i explorar 

experiències culturals alternatives.  

 

 Un dels projectes emblema de Found! seran les Trobades amb…, una 

cita de proximitat, mensual, per conèixer creadors i artistes de disciplines 

diverses. Per a aquesta temporada, s’han programat als vuit centres 

CaixaForum un total de 60 sessions amb aproximadament 25 artistes. A 

CaixaForum Sevilla, les Trobades seran, entre d’altres, amb els 

il·lustradores Ricardo Cavolo i Paco Roca, amb els músics Le Parody i 

La Bien Querida, amb el cantant i agitador folklòric Rodrigo Cuevas, i 

amb la fotògrafa Angélica Dass. 

 
 La gran novetat per a aquest any serà Sala C, amb una C que remet a 

cinema, a creació i a art contemporani. Es tracta d’una cita periòdica 

amb el cinema documental sobre creació actual, amb una atenció 

especial als artistes, als seus processos de creació i a les històries que 

s’amaguen darrere el seu treball. Bansky, Yayoi Kusama o Peggy 

Guggenheim seran alguns dels protagonistes d’aquest cicle que sorgeix 

de la col·laboració amb Dart Festival, el primer festival de cinema 

documental dedicat a l’art contemporani d’àmbit nacional. 

 
 Del 28 al 30 de novembre, CaixaForum Sevilla acollirà OFFF Sevilla, un 

viatge de tres dies per l’escena creativa internacional amb conferències, 

trobades, tallers, activitats i performances. Un projecte d’OFFF i 

Agostadero en què es connecten les empreses del sector creatiu cultural 

Surnames, Tertulia i Producciones Sala Cero Teatro. Hi participaran, 

entre molts d’altres, Anton & Irene, l’equip de disseny format per Anton 

Repponen i Irene Pereyra amb base a Nova York; Naresh Ramchandani, 

de l’estudi de disseny independent Pentagram amb base a Londres, i 

Martí Romances, artista multimèdia i director creatiu i cofundador de 

Territory Studio a San Francisco.  

 
Cicles de conferències, converses i diàlegs 

 

Per a aquesta temporada, CaixaForum Sevilla prepara un cicle molt complet de 

conferències i diàlegs —sumant-hi esforços amb altres entitats i institucions—, 

per aprofundir en els fonaments de la nostra cultura i oferir les claus que han de 

permetre entendre els importants canvis de la societat actual. 
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 Torna aquesta tardor Universos literaris, cicle de conferències en què 

una sèrie d’escriptors i artistes de renom despleguen l’univers dels seus 

mites, revelen els seus moments iniciàtics i expliquen què els inspira. El 

cicle, coordinat per la Fundació José Manuel Lara, té prevista la 

presència en aquesta nova edició de Lorenzo Silva, Najat El Hachmi 

Buhhu, Alejandro Palomas i Leticia Dolera. 

 
 La divulgació científica hi farà acte de presència amb el cicle de 

conferències 50 anys de l’arribada a la Lluna: un gran impuls 

d’avenços científics, que descobrirà alguns aspectes poc coneguts de 

les missions a l’espai a través de diferents especialistes, entre els quals 

hi serà l’expert en missions espacials i exenginyer controlador de naus 

espacials de la NASA José Manuel Grandela, que explicarà les 

experiències i anècdotes que va viure durant la seva participació en les 

missions Apollo. 

 

Aquesta programació es completarà amb conferències, tallers i activitats 

organitzades a l’entorn de les exposicions Faraó. Rei d’Egipte i L’esperit de 

Montmartre en els temps de Toulouse-Lautrec.  

 

També el cinema tindrà el seu espai a CaixaForum amb diversos cicles, inclòs 

el dedicat al cinema infantil. Hi destaca Art i Cinema, un cicle organitzat amb la 

col·laboració d’A Contracorriente Films, en el qual es posarà de manifest que el 

cinema no ha deixat de nodrir-se del món de l’art per a la creació de moltes de 

les seves pel·lícules. 

 

A la primavera, CaixaForum Sevilla estrenarà Joc de miralls, una programació 

de pel·lícules de dones seleccionades per diferents dones cineastes. Com en 

un joc de miralls, aquest cicle té com a objectiu fer visibles algunes 

particularitats de la creativitat cinematogràfica femenina a través de les fites i 

les connexions que uneixen moltes dones entre elles. 

 

Les tardes dels diumenges són sinònim de música 

 

La música també serà molt present a CaixaForum Sevilla, amb una triple 

programació per al públic general, el públic familiar i el públic escolar. Sons, 

instruments i estils procedents de totes les èpoques i d’arreu del món 

ressonaran en un espai privilegiat i dissenyat per gaudir de la música amb els 

cinc sentits. 
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La gran novetat d’aquesta temporada és que, de manera permanent, cada 

diumenge a la tarda els visitants trobaran una proposta musical. La temporada 

musical tornarà amb una selecció d’intèrprets destacats en tot tipus de música, 

des del gòspel de Black Harmony Gospel Singers i la proposta de barbershop 

amb el quartet a cappella Ringmasters, passant per les músiques del món amb 

Blick Bassy i el trio 3MA, format per Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi i Rajery, 

fins a la proposta de Marisa Martins, mezzosoprano, i Josep Surinyac, pianista. 

Aquestes actuacions es complementaran amb els cicles de projeccions amb les 

millors propostes d’Òpera filmada i Dansa filmada. 

 

A tota aquesta oferta, cal sumar-hi encara els cicles ja consolidats de divulgació 

musical, com també la programació de Microconcerts, actuacions breus de 

proximitat —a càrrec dels grups seleccionats en la convocatòria per a 

actuacions musicals a CaixaForum 2019— amb un ampli ventall d’estils 

musicals que van des del jazz fins a la música clàssica, l’electrònica, la cançó 

d’autor, el swing o les músiques del món. 

 

La música també protagonitzarà diversos cicles de divulgació, com Els 

musicals que marquen generacions, a càrrec de l’actor, cantant, productor i 

director de musicals Daniel Anglès; o el dedicat a Händel, sota el guiatge del 

professor d’Història de la Música i divulgador musical Joan Vives. 

 

 

CaixaForum Família 

Un pla complet per gaudir en família 

 

Com ja és habitual a CaixaForum Sevilla, durant els caps de setmana s’oferiran 

de manera regular espectacles per al públic familiar. Per a aquest curs, entre 

altres propostes, es podrà gaudir del concert El màgic planeta dels 

instruments insòlits, a càrrec de Fetén Fetén, i d’Ópera-Mía, de Diabolus in 

Musica. 

 

La programació familiar als centres CaixaForum busca convertir el temps de 

lleure en una experiència d’aprenentatge conjunt i propiciar que el grup familiar 

aprengui a observar i interactuar amb les diferents disciplines artístiques, sigui 

des de la posició de l’espectador o bé com a part activa del procés creatiu. Es 

tracta, en definitiva, d’una programació primordial dins de l’oferta de 

CaixaForum, única a la ciutat, que se centra en els més petits, però sobretot en 

el conjunt de les famílies. 
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Les famílies podran gaudir del millor cinema d’autor amb Petits cinèfils. La 

proposta per a aquest curs són quatre cicles temàtics: una selecció de llargs de 

Michelle Ocelot, un segon cicle dedicat al director noruec Rasmus A. Sivertsen, 

una selecció de pel·lícules sobre la màgia del primer cinema i, finalment, el 

cicle «Del llibre a la pantalla», dedicat a pel·lícules inspirades en llibres infantils. 

Un total de 15 pel·lícules, acompanyades d’una presentació i d’una proposta 

d’activitat complementària que converteixen Petits cinèfils en un espai de 

trobada per gaudir del cinema en família. 

 

A més dels concerts, les arts escèniques i el cinema, hi haurà nombroses 

propostes de diversos formats de tallers a l’entorn de les arts visuals, com 

també visites en família, en un recorregut per l’exposició guiats per un 

mediador/a. Totes les exposicions inclouen també un espai educatiu per poder 

treballar en família algunes de les qüestions essencials plantejades en la 

mostra. 

 

EduCaixa 

Més de 15.000 tallers i activitats als centres CaixaForum 

 

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de ”la Caixa”, promovent i impulsant la 

transformació educativa per tal de respondre a les necessitats de la societat del 

segle XXI. Les línies d’actuació d’EduCaixa se centren en el desenvolupament 

competencial de l’alumnat, el desenvolupament professional docent, i la 

generació i la transferència d’evidències educatives, posant a disposició de la 

comunitat educativa recursos, activitats i programes educatius que compleixin 

aquest objectiu. Seguint aquesta línia, el programa promou als centres 

CaixaForum més de 15.000 tallers i activitats amb la finalitat de divulgar la 

cultura, les arts, la ciència i els temes socials.  

 

CaixaForum Sevilla presentarà aquesta temporada una oferta renovada 

d’activitats per al públic escolar. En el marc del programa EduCaixa, el centre 

va rebre al llarg de la temporada passada la visita de 37.064 escolars.  

 

Finalment, les activitats culturals d’impacte social agrupades en el programa 

Art for Change seran presents en un centre que ”la Caixa” posa a disposició 

de públics de totes les edats i tots els nivells de formació. 
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Cap del faraó Tutmosis III. Limolita verda c. 1479-
1457 aC. Karnak, Tebes, Egipte.  
© Trustees of the British Museum 

 
 

 

 

Comissariat: Marie 

Vandenbeusch, 

comissària en cap, i Neal 

Spencer, comissari 

adjunt i conservador del 

Departament de l’Antic 

Egipte i el Sudan del 

British Museum 

 

Organització: ”la Caixa” 

amb la col·laboració del 

British Museum  

 
 

Faraó  

Rei d’Egipte 
 

Del 27 de setembre de 2019 al 12 de gener de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viatge apassionant pel món dels faraons a 

CaixaForum Sevilla a partir dels prestigiosos fons del 

British Museum 

 

Els faraons van governar Egipte des d’aproximadament el 

3000 aC fins a la conquesta romana l’any 30 aC. Eren els 

representants dels déus a la Terra, s’encarregaven de 

mantenir l’ordre universal, protegien Egipte dels seus 

enemics i duien a terme rituals per complaure els déus. 

 

L’exposició no sols explora el simbolisme i la ideologia de 

la reialesa egípcia, sinó que també vol descobrir les 

realitats que hi ha darrere d’aquests personatges. Mentre 

que alguns van ser venerats —com Amenhotep I, que va 

manar construir les tombes de la Vall dels Reis—, la 

memòria d’altres governants va ser esborrada oficialment. 

Molts dels objectes d’aleshores que han perviscut 

projecten la imatge que el faraó volia que es transmetés 

de si mateix, però en aquesta exposició també s’exploren 

les realitats i els reptes de governar a l’antic Egipte.  

 

La mostra està constituïda per prop de 140 peces 

procedents del British Museum, des de bustos imponents, 

relleus de pedra bellament tallada i joies d’or brillant, fins 

als objectes més inusuals, com ara incrustacions de 

colors utilitzades per decorar el palau del faraó, cartes 

diplomàtiques als aliats d’Egipte inscrites en tauletes de 

fang, imatges de governants perses, grecs i romans que 

van actuar com a faraons i, fins i tot, l’arc de fusta d’un 

dels comandants de les tropes del rei. 
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Esther Ferrer, Estranyesa, menyspreu, dolor i un 

llarg etc., 2013. Col·lecció ”la Caixa” d’Art 

Contemporani. © Esther Ferrer, VEGAP, 

Barcelona, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comissariat: Érika 

Goyarrola  

 

Organització: ”la Caixa” 

Poètiques de l’emoció 
 

Del 28 de novembre de 2019 al 29 de març de 2020 

 

 

 

 

 
 
 

La interrelació d’obres contemporànies de ”la Caixa” 

amb peces d’altres èpoques desvela la importància 

de l’emoció en la història de l’art 

 

Poètiques de l’emoció vol ressaltar la capacitat de 

commoure de l’art contemporani. Les obres que 

componen la mostra, tant de la mateixa Col·lecció 

”la Caixa” d’Art Contemporani com préstecs d’altres 

institucions, tracen un recorregut històric per la 

representació de les emocions en l’art, incidint en les 

similituds que han perviscut al llarg de diferents gèneres i 

períodes. El propòsit és inscriure l’art contemporani dins 

de la tradició artística posant l’accent en la capacitat 

sensible de l’art, ja que l’emoció interpel·la sense 

necessitat de coneixements teòrics previs, tot i que sí de 

l’experiència pròpia.  

 

L’exposició presenta tres maneres diferents en què 

l’emoció s’ha mostrat en la història de l’art: en primer lloc, 

l’emoció del subjecte a partir de la representació 

expressiva dels personatges protagonistes; en segon lloc, 

la translació de l’emoció del subjecte al paisatge i 

l’arquitectura, i, finalment, la forma en què l’art s’apropia 

l’emoció que vertebra el camp social, des dels moviments 

socials i la política fins a l’àmbit de la festa o les 

celebracions populars. Entre els artistes contemporanis 

presents en la mostra, figuren Bill Viola, Manuel Miralles, 

Shirin Neshat, Esther Ferrer i Colita, entre d’altres, que 

estaran en contacte amb l’emoció del Barroc o del 

romànic.  
 



 
 

 

 Dossier de premsa 
 

 

 

Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, La 

Goulue, 1891. Col·lecció particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comissariat: Phillip 

Dennis Cate, director 

emèrit del Zimmerli Art 

Museum of New Jersey 

 
Organització: ”la Caixa” 

L’esperit de Montmartre  
en els temps de Toulouse-Lautrec 
 

Del 13 de febrer al 31 de maig de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta exposició de producció pròpia mostrarà 

l’eclosió de Montmartre com a motor cultural del 

París bohemi d’entre segles 

 

Aquest barri parisenc, marginal el 1880, es va convertir 

ràpidament en lloc de confluència dels moviments 

artístics que van desafiar l’ordre establert. Toulouse-

Lautrec i els seus contemporanis van donar peu a 

l’«esperit de Montmartre», que va contribuir d’una manera 

molt significativa a definir l’estètica avantguardista de 

l’època. 

 

A partir d’unes 300 obres, aproximadament —amb 

préstecs internacionals de col·leccions públiques i 

privades—, la mostra incidirà en la relació entre les 

diferents arts i inclourà pintures, dibuixos, gravats, 

escultures, diaris, cartells, fotografies i objectes de 

l’època. El discurs expositiu posarà l’accent en el paper 

fonamental que Montmartre, com a centre geogràfic de 

molts artistes, va tenir en el desenvolupament de l’art 

modern a finals del segle XIX i principis del XX.  

 

L’exposició representa un viatge pel París del canvi de 

segle, en el qual Toulouse-Lautrec es converteix en 

denominador comú de tots els artistes inclosos a la 

mostra: des del mateix Toulouse-Lautrec i els pintors Paul 

Signac, Pierre Bonnard i Henri-Gabriel Ibels i els 

escriptors Émile Goudeau, Alphonse Allais i Alfred Jarry, 

fins al músic Erik Satie, els cantants Aristide Bruant i 

Yvette Guilbert i les ballarines Jane Avril i Loïe Fuller. 
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Cristina García Rodero, Shirvani el dia del seu 

casament. Subjecta un sac ple d’arròs que oferirà 

a la família del nuvi i que simbolitza la confiança 

que a la nova família no li faltarà mai menjar, 2015. 

© Cristina García Rodero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització: ”la Caixa”, 

en col·laboració amb la 

Fundació Vicente Ferrer 

Cristina García Rodero 
Terra de somnis 
 

Del 23 d’abril al 30 d’agost de 2020 

 

 

 

 

 

La fotògrafa Cristina García Rodero ha viatjat a l’Índia 

per dur a terme aquest projecte sobre la realitat de la 

dona en el món rural 

 

Terra de somnis ens mostra sense complexos la 

singularitat i l’asimetria del món rural de l’Índia. Es tracta 

de la clau d’accés a l’Índia més desconeguda, un mapa 

social en què les ombres recuperen la vida. Un escenari 

on es confonen el passat amb el present, el natural amb 

el sobrenatural i el fantàstic.  

 

A través de les fotografies fetes per la consagrada 

fotògrafa Cristina García Rodero, l’exposició vol donar 

veu a les dones de comunitats rurals d’Anantapur 

(Andhra Pradesh) i posar en relleu el seu poder de 

transformació de les comunitats on viuen. Obstinada i 

desmesurada, Cristina García Rodero ha sabut 

submergir-se en aquest món i fondre’s en l’alegria i el 

patiment de les persones que encobreixen amb color i 

distinció els clarobscurs de la seva pròpia existència.  

 

L’exposició plasma el reportatge realitzat per García 

Rodero a Anantapur (Índia) el 2015 per encàrrec de 

”la Caixa”. Nascuda a Puertollano, Ciudad Real, el 1949, 

Cristina García Rodero ha estat la primera espanyola que 

ha entrat a treballar en la prestigiosa agencia 

fotoperiodística Magnum. Ha rebut nombrosos premis, 

entre els quals el World Press Photo 1993, el Premio 

Nacional de Fotografía 1996 i el FotoPres ”la Caixa” 1997 

o la medalla d’or al Mèrit en les Belles Arts 2005 i de 

Castilla - la Manxa 2016. Entre els seus treballs més 

destacats, hi ha España oculta, que també forma part de 

la Col·lecció ”la Caixa”.  
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Organització: ”la Caixa” 

Talking Brains 
Programats per parlar 
 

Del 30 de juny al 25 d’octubre de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposició innovadora i inclusiva per experimentar i 

descobrir el repte més important de la recerca del 

segle XXI: el cervell  

 

L’exposició contempla el llenguatge com a objecte natural 

arrelat al cervell, inseparable del que som els éssers 

humans. Però, què significa «llenguatge humà»? Els 

ximpanzés, que són els nostres familiars més pròxims, es 

comuniquen, però tenen llenguatge? Com i quan el 

desenvolupem els humans? Aquestes i altres preguntes 

es plantegen a Talking Brains, una exposició innovadora i 

interactiva en què els visitants podran viure una 

experiència personalitzada gràcies a la tecnologia 

d’identificació per radiofreqüència.  
 

La mostra exposa el coneixement que tenim avui en dia 

sobre el llenguatge, vinculat a la biologia, la neurociència, 

l’anatomia i l’evolució humana. Gràcies a la realitat virtual 

i a altres propostes originals i interactives, podrem 

conèixer el desenvolupament del cervell lingüístic des de 

l’edat prenatal, i descobrirem la importància decisiva de 

les xarxes que s’estableixen entre les neurones, com 

també les àrees cerebrals del llenguatge. Talking Brains, 

a més, és una aposta inclusiva per la diversitat funcional 

de les persones.  
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Departament de Comunicació de ”la Caixa” 

Rocío Fernández Escudero: 680 620 148 / maria.rocio.fernandez@caixabank.com  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
 

Sala de Premsa Multimèdia de ”la Caixa” 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
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