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CaixaForum Barcelona presenta la primera de les tres exposicions del nou cicle 

del programa de ”la Caixa” de suport a comissaris emergents 

 

 

 

 

 

 

 

Vivim temps de transformació accelerada. Molts valors que feien de 

puntals de la societat s’han derruït. Tot això provoca una sensació 

d’abisme, de caiguda, que, d’una banda, pot ser angoixant, però, de 

l’altra, obre hipòtesis diverses amb vista al futur. La nova exposició de 

CaixaForum Barcelona, En caiguda lliure, utilitza la imatge de la caiguda 

com a metàfora d’aquest canvi profund a través de tretze obres d’art 

contemporani d’onze artistes, que il·lustren i reflexionen sobre aquest 

moment de crisi estructural. La mostra està comissariada pel lisboeta 

João Laia, que ha estat un dels tres guanyadors de la nova convocatòria 

de comissariat del Programa de Suport a la Creació Artística de ”la Caixa” 

per a projectes expositius basats en els fons de ”la Caixa” i del MACBA. 

L’exposició s’articula a l’entorn de la gran instal·lació Laberint (1969-

2019), d’Àngels Ribé. La seva forma espiral i la transparència evoquen la 

inestabilitat i desorientació del moment actual. Al seu voltant apareixen 

peces que van des del 1969 fins a l’actualitat de Dara Birnbaum+Dan 

Graham, Runa Islam, Andreas Gursky, Rosemarie Trockel, Iman Issa, The 

Otolith Group, Georg Baselitz, June Crespo i Pedro Barateiro. A més, el 

poeta Eduard Escoffet ha creat expressament per a l’exposició una obra 

sonora, Ones gravitacionals, amb vuit peces que dialoguen amb les obres 

que s’exposen a través de tot el recorregut i que el visitant podrà seguir a 

través de l’audioguia. 

 

 

En caiguda lliure. Convocatòria de comissariat. Noves mirades sobre la 

Col·lecció ”la Caixa”. Dates: del 10 d’octubre de 2019 al 9 de febrer de 2020. 

Organització i producció: ”la Caixa”. Comissariat: João Laia. Lloc: CaixaForum 

Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

 

 

Catàleg en línia: https://caixaforum.es/ca/barcelona/p/en-caiguda-lliure 

http://coleccion.caixaforum.com/actuales  

      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #EnCaigudaLliure  

https://caixaforum.es/ca/barcelona/p/en-caiguda-lliure
https://twitter.com/FundlaCaixa
https://twitter.com/CaixaForum
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Barcelona, 9 d’octubre de 2019. La directora del Departament d’Exposicions 

de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isabel Salgado, i el comissari João Laia 

han presentat avui a CaixaForum Barcelona En caiguda lliure. Convocatòria de 

comissariat. Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”, que obre un cicle de 

tres exposicions sorgides de la nova convocatòria de comissariat del Programa 

de Suport a la Creació Artística de la institució.  

 

Durant tota la temporada 2019-2020, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona 

estarà consagrada a l’exhibició de les tres propostes seleccionades en aquest 

programa a càrrec de comissaris emergents, que arriba amb aquesta a la 

quarta edició. El programa ofereix a joves professionals l’oportunitat de fer un 

comissariat a partir de les col·leccions de ”la Caixa” i del MACBA, amb l’ajuda 

de professionals de l’entitat i tutors externs. És també una oportunitat a fi que 

comissaris emergents ofereixin lectures innovadores sobre aquests fons d’art.  

 

La novetat d’aquesta quarta convocatòria és que se n’ha ampliat l’abast 

territorial a Portugal. De fet, el comissari de la primera exposició és el lisboeta 

João Laia. Els altres comissaris seleccionats per a aquesta temporada són 

l’alacantina Diana Guijarro, amb l’exposició On som, on podríem ser, que 

s’inaugurarà al març del 2020, i l’equip resident a Barcelona i format per Beatriz 

Escudero i Francesco Giaveri, amb So lazy. Elogi del malbaratament, que 

obrirà al juliol del 2020. 

 

A més, recentment, l’entitat ha reforçat aquesta iniciativa ampliant el suport a la 

creació contemporània i ha desdoblat la convocatòria amb una altra línia de 

suport a la producció d’obres d’art. Aquesta nova convocatòria, de caràcter 

biennal, s’adreça 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 de menys de trenta anys.  

 

Amb aquesta doble convocatòria, ”la Caixa” dona continuïtat a la seva llarga 

trajectòria de compromís amb nous talents en l’àmbit de la cultura en general, i 

de les arts visuals en particular.  

 

Abisme i desorientació 

 

L’exposició En caiguda lliure utilitza la imatge de la caiguda com a metàfora del 

clima de transformació accelerada en què vivim. La selecció del comissari João 

Laia inclou 13 obres que van des del 1969 fins a l’actualitat, de disciplines 

diverses com la instal·lació, la pintura, l’escultura, el vídeo, la fotografia i una 
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peça sonora. El projecte parteix del fet històric de l’abandonament dels acords 

de Bretton Woods el 1971 —que havien regulat l’economia del món occidental 

des de la Segona Guerra Mundial— i la pèrdua consegüent del caràcter físic de 

les transaccions econòmiques com a esdeveniment decisiu del període. Les 

implicacions socials, polítiques, ecològiques, antropològiques i psicològiques 

d’aquell fet van portar a una sensació generalitzada d’inestabilitat i 

desorientació, una sensació d’estar abocats a l’abisme, que dura fins als 

nostres dies. 

 

João Laia ha triat la gran instal·lació Laberint (1969-1974) d’Àngels Ribé, 

pertanyent a la Col·lecció MACBA, com a eix central de l’exposició, ja que, per 

la seva forma en espiral, exemplifica la posició de precipici de què parla el 

projecte. Aquest laberint, de deu metres de diàmetre amb parets de plàstic groc 

transparent, permet que el públic pugui transitar-la per dins. El fet que la peça 

sigui com un obstacle físic, que impedeix una progressió lineal en l’espai, fa 

al·lusió a l’actual idea de territori com a font de conflictes i provoca una 

sensació d’inestabilitat i desorientació, responsable d’estats d’ansietat i 

alienació. L’obra és la reconstrucció de l’obra que l’artista va presentar el 1969 

al castell de Verderonne.  

 

A partir d’aquí, l’exposició té un caràcter circular, definit pel laberint de Ribé, 

que esdevé una referència de bucle, com a símptoma de la condició 

contemporània. La mostra pretén ser un mapa polifònic, amb un conjunt 

d’obres que descriuen el moment present en la seva amplitud micro i macro, 

observant les transformacions que s’han produït en les darreres dècades en els 

àmbits de la ciència, l’ecologia, l’economia, la geografia, la identitat, la política i 

la representació. 

 

Onze obres més se situen al voltant de la instal·lació d’Àngels Ribé. A l’entrada 

de l’exposició, un vídeo de Dara Birnbaum i Dan Graham del 1980 analitza la 

retòrica dels informatius televisius, que connecta amb el context actual marcat 

per les fake news i els «fets alternatius». La pel·lícula en 16 mm de Runa 

Islam, Assault [Assalt], del 2008, protagonitzada per un personatge androgin, 

actua com una al·lucinació-mirall que representa i estimula emocions del 

malestar psicològic. 

 

Les dues fotografies d’Andreas Gursky que són presents a la mostra analitzen 

aspectes de l’estructura socioeconòmica actual, com el sistema financer i els 

efectes del turisme de masses, a través de la imatge nocturna i a mitja alçada 

d’un gratacel de la seu d’un banc de Hong Kong i d’una perspectiva aèria de 



  

 

 

Dossier de premsa 
 
 

les ruïnes de Tebes, a Egipte. El vídeo The Radiant [El radiant], del 2012, de 

The Otolith Group, pren com a partida el desastre nuclear de Fukushima per 

mostrar la interdependència de l’ecologia i l’economia. L’obra d’Iman Issa, 

d’altra banda, desestructura la idea de monument commemoratiu, amb una 

vitrina d’objectes quotidians d’un economista el nom del qual duen ara el carrer 

i les places que sovintejava. 

 

Elaborada amb teixit de llana, Rosemarie Trockel utilitza a la seva obra de 

1985-1988 dos logotips icònics, el de Pura Llana i el de Playboy, per criticar 

dues concepcions antagòniques que històricament s’han imposat a la dona: 

mestressa de casa i objecte de desig sexual. De la mateixa manera, la pintura 

Schwarze Mutter mit schwarzem Kind [Mare negra amb infant negre] (1985), de 

Georg Baselitz, mostra la condició humana múltiple de dona, mare i negra. 

Les dues escultures de June Crespo, totes dues datades aquest mateix any, 

Instrumentos y fetiches i Helmets (VII), reflexionen sobre els models 

contemporanis de representació de la condició femenina. 

 

Per acabar, The Audience [El públic] (2010), de Pedro Barateiro, s’acomiada 

dels visitants amb una instal·lació conformada per una sèrie d’escultures que 

al·ludeixen a diferents tipus de producció i recepció del discurs a l’espai públic i 

la fragmentació d’aquesta plataforma de debat col·lectiu. Aquí el visitant tornarà 

a sentir els comentaris del vídeo de Dara Birnbaum i Dan Graham, situat a 

l’inici de la mostra. 

  

Vuit peces sonores dialoguen amb les obres exposades  

 

Un segon element aglutinador de l’exposició és Ones gravitacionals (2019), 

ideada pel poeta Eduard Escoffet expressament per a aquest projecte. 

Consisteix en un conjunt de vuit peces sonores que dialoguen amb les obres 

que s’hi presenten i que el visitant podrà escoltar a través del dispositiu de 

l’audioguia, que, d’aquesta manera, s’aprofita també com a espai de creació. 

L’obra que ha dut a terme Escoffet combina la presència immaterial, el discurs 

de l’exposició i l’experimentació sonora. 

 

El projecte ha estat ideat en el marc del cicle Això no és una visita, que 

proposa visitar una exposició des de la mirada particular d’un creador 

contemporani convertit en guia per un dia.  
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JOÃO LAIA 

Lisboa, 1981 

 

És el conservador en cap de les exposicions del museu d’art contemporani 

Kiasma d’Hèlsinki. Entre les seves exposicions més recents destaquen 

Vanishing Point (2019), a Cordoaria Nacional, a Lisboa; Ahogarse en un mar 

de datos (2019); Transmissions from the Etherspace (2017), a La Casa 

Encendida, a Madrid; foreign bodies (2018), a P420, a Bolònia; 10000 years 

later between Venus and Mars (2017-2018), a la Galeria Municipal do Porto, a 

Porto; H Y P E R C O N N E C T E D (2016), al Museu d’Art Modern de 

Moscou, i Hybridize or Disappear (2015) al Museu Nacional de Arte 

Conteporânea do Chiado, a Lisboa. A més a més, Laia ha cocomissariat les 

XIX i XX edicions de Videobrasil (2014-2018), a São Paulo. També ha 

participat en altres exposicions, programacions de performances i projeccions 

com les que va fer per a l’Xcèntric, al CCCB (Centre de Cultura Contemporània 

de Barcelona); a la Galeria Zé dos Bois i al Museu de Arte, Arquitectura e 

Tecnologia, de Lisboa; a la David Roberts Art Foundation, la Delfina 

Foundation, la South London Gallery i a la Whitechapel Gallery, a Londres; a 

l’Escola de Artes Visuais do Parque Lage, a Rio de Janeiro; al Moderna 

Museet, a Estocolm, i a l’International Short Film Festival d’Oberhausen, i al 

Contemporary Art Center, a Vílnius. En 2012-2013 Laia va cursar el programa 

de postgrau d’investigació CuratorLab a la Universitat Konstfack d’Estocolm i, el 

2014, va participar en el programa de residència per a comissaris de la 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, a Torí, durante el cual codirigió el 

proyecto de la plataforma The Green Parrot, en Barcelona (2014-2016).. 

També ha editat el llibre A Multiple Community (Edições Sesc, 2018), ha 

coeditat la monografia sobre Daniel Steegman Mangrané titulada The Spiral 

Forest (The Green Parrot and Mousse Publishing, 2018), i ha publicat en 

revistes com Flash Art, Frieze, Mousse Magazine, Spike Art Magazine o 

Terremoto. 

 

 

EDUARD ESCOFFET 

Barcelona, 1979 

 

Poeta i agitador cultural. Ha presentat el seu treball poètic en centres i festivals 

com el Palais de Tokyo (París), el Centre Pompidou (París), Sónar (Barcelona), 

el Museo Universitario del Chopo (Ciutat de Mèxic) i Bowery Poetry Club (Nova 

York). Recentment ha comissariat l’exposició La xarxa al bosc. Joan Brossa i la 

poesia experimental, 1946-1980, que es pot veure a la Fundació Joan Brossa 
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fins al 17 de novembre. És membre del grup d’electrònica i spoken word Barba 

Corsini. Ha publicat els llibres de poesia Gaire (Pagès, 2012), El terra i el cel 

(LaBreu, 2013) i Menys i tot (LaBreu, 2017), i el llibre d’artista Estramps amb 

Evru (2011). Recentment ha aparegut la traducció al castellà del seu segon 

llibre sota el títol Suelo y cielo (Arrebato Llibres, 2018). També va ser comissari, 

al costat d’Eugeni Bonet, del cicle Properament en aquesta pantalla sobre el 

cinema lletrista al MACBA (2005). 

 

 

OBRES I ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àngels Ribé  

Laberint 

1969 (2011) 

Policlorur de vinil 

Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Dipòsit de l’artista 

 

En constituir-se com un obstacle físic que impedeix una progressió lineal en l’espai, 

aquesta obra assenyala la recrudescència actual del territori com a font de conflictes, 

alhora que proporciona una sensació de desorientació i inestabilitat. La seva 

materialitat plàstica d’origen químic es pot entendre com a referència a la base 

extractivista i contaminant sobre la qual descansen les nostres societats, a les formes 

actuals de control i visibilitat de les quals també es fa al·lusió a través del caràcter 

transparent. 
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Dara Birnbaum + Dan Graham 

Local TV News Analysis [Anàlisi de les notícies de la televisió 

local] 

1980 

Vídeo monocanal, color, so. 61 min 8 s 

Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 

 

Aquest treball analitza el contingut i la forma dels informatius televisius. S’hi presenten 

tres contextos diferents però simultanis: la retransmissió d’un canal de televisió, la sala 

de control/edició d’un estudi i la recepció de l’emissió a la sala d’estar d’una família. En 

el context actual de «fets alternatius» i «notícies falses», en què «la veritat no és la 

veritat» i la realitat competeix amb la ficció, l’obra resulta de total actualitat en destacar 

la fragilitat de les narratives quotidianes que emmarquen el nostre dia a dia.  

 

Andreas Gursky 

Hong Kong Shanghai Bank  

1994 

Fotografia en color 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

La fotografia mostra l’edifici de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. El 

punt de vista i el moment fotogràfic, és a dir, el retrat del gratacel des d’una posició a 

mitja altura i a la nit, dificulten la clara apreciació de la seva escala i destaquen 

l’esquema en quadrícula i modular que estructura l’edifici. La imatge es transforma en 

un document del tipus de representació arquitectònica i visual produïda pel model 

financer especulatiu, cada vegada més desvinculat de la realitat viscuda i, per aquest 

motiu, més abstracte.  

 

Andreas Gursky  

Theben, West [Tebes, Oest] 

1993 

Fotografia en color 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Malgrat que es tracta d’un dels llocs més coneguts d’Egipte, Tebes, la perspectiva de 

la imatge impedeix identificar-lo fàcilment i, en canvi, sembla un jaciment arqueològic 

qualsevol. La fotografia integra una anàlisi sobre els desdoblaments de dinàmiques 

històriques i la seva relació amb el turisme de masses. En el context de la crisi 

ecològica actual, Theben, West es pot contemplar, també, com un paisatge de 

l’Antropocè, resultat d’un concepte de desenvolupament basat en una lògica 

econòmica extractivista i contaminant.  
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Runa Islam  

Assault [Assalt] 

2008 

Pel·lícula de 16 mm, color, sense so. 5 min 31 s, en 

bucle 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

La materialitat del format 16 mm queda aquí accentuada gràcies a les manipulacions 

típiques del gènere de cinema experimental o d’avantguarda, com la fragmentació 

narrativa, la sobreexposició de les imatges o la utilització de filtres de color. Aquesta 

experimentació formal serveix, alhora, com a estímul i representació d’emocions de 

malestar associades a estats d’ansietat o d’alienació. Així mateix, l’androgínia del 

personatge reflecteix la creixent afirmació i visibilitat de diferents identitats de gènere.  

 

Rosemarie Trockel 

Sense títol 

1985-1988 

Teixit de llana 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Mitjançant la utilització de dos logotips icònics, pura llana (Pure Wool / Woolmark) i 

Playboy, l’obra critica la persistència contemporània de concepcions antagòniques 

que, històricament, han estat imposades a la dona: d’una banda, destacant-se la 

dimensió domèstica i, de l’altra, com a objecte sexualitzat de desig. L’associació de les 

dues narratives a través d’icones comercials n’assenyala la pertinença a un context de 

mercantilització i submissió preconitzada per una societat economicista de tipus 

patriarcal i heterosexual.  

 

Iman Issa 

Material for a Sculpture Commemorating an Economist 

whose Name Now Marks the Street and Squares He Once 

Frequented [Material per a una escultura en 

commemoració d’un economista el nom del qual duen ara 

el carrer i les places que sovintejava] 

2011 

Materials diversos 

Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 

 

Els objectes que es troben en aquesta vitrina, com els binocles, el rellotge i els àlbums 

de fotografies en blanc i negre, remeten a un monument de la ciutat natal de l’artista, 

el Caire. En humanitzar la figura commemorada, la col·lecció d’elements es converteix 

en un contramonument que concreta l’abstracció de les narratives històriques i, 

simultàniament, en subratlla la plasticitat.  
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The Otolith Group 

The Radiant [El radiant] 

2012 

Vídeo monocanal, color, so. 64 min 14 s 

Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Productors 

executius 

 

Prenent com a punt de partida el desastre de Fukushima que va tenir lloc l’11 de març 

de 2011, el vídeo articula els ressons històrics i polítics de la relació entre ecologia i 

economia. L’obra assaja possibilitats de representació de la radioactivitat, identificant 

diferents manifestacions de la seva activitat i inscrivint-se en l’escala geològica 

posthumana de l’Antropocè. D’aquesta manera, les escales familiars de temps es 

desintegren mentre s’experimenten formes alternatives d’interacció i interpretació del 

planeta.  

 

Georg Baselitz 

Schwarze Mutter mit schwarzem Kind [Mare negra amb infant negre] 

1985 

Oli sobre tela 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Les figures poc detallades però expressives d’aquesta pintura serveixen per 

reflexionar sobre la condició múltiple de dona, mare i negra. Tot i que aquests temes 

poden ser considerats uns clàssics, la seva representació, per separat o en conjunt, 

continua tenint una visibilitat escassa en la història de la pintura i en la cultura popular. 

En el context actual de moviments com ara Black Lives Matter o de les migracions al 

mar Mediterrani, les narratives d’aquesta obra adquireixen un vigor més gran que 

aterreix la nostra societat. 

 

June Crespo 

Instrumentos y fetiches 

2019 

Bronze, revestiment ceràmic i tèxtil 

Cortesia de l’artista 

 

Helmets (VII) 

2019 

Acer, bronze, revestiment ceràmic i tèxtil  

Cortesia de l’artista 

 

Com és habitual en el treball de June Crespo, les escultures presentades aquí 

formulen una anàlisi sensible i sensual dels models contemporanis de representació 

de la condició femenina, que en aquest cas es manifesta, per exemple, mitjançant la 

utilització d’objectes com sabates de taló alt. Aquesta materialització il·lustra l’interès 
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de Crespo pels contextos concrets i simbòlics en què el cos circula i s’altera, articulant 

simultàniament el caràcter compost de la vida quotidiana.  

 

Pedro Barateiro 

The Audience [El públic] 

2010 

15 escultures. Materials diversos 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Les escultures d’aquesta instal·lació fan al·lusió a diferents tipus de producció i 

recepció del discurs en l’espai públic i la fragmentació d’aquesta plataforma de debat 

col·lectiu. Els títols i les configuracions dels diferents elements enllacen amb l’activitat 

diària dels ciutadans i il·lustren la construcció de codis identitaris que es relacionen 

amb les polítiques que estableixen el bon o mal gust, i que materialitzen dinàmiques 

de poder i de representació.  

 

Eduard Escoffet 

Ones gravitacionals 

2019 

Idea, desenvolupament i textos: Eduard Escoffet 

Veus: Eduard Escoffet (català, castellà i treball fonètic), Barbara Held (anglès) 

Cortesia de l’artista 

 

Per acompanyar l’exposició, el poeta Eduard Escoffet ha creat diferents peces sonores 

i textos que, a través del dispositiu de l’audioguia, dialoguen amb les obres 

presentades i en reforcen el vincle amb el discurs general de la mostra. L’obra està 

formada per vuit peces disponibles en els tres idiomes habituals de les audioguies del 

centre (català, castellà i anglès). En diàleg amb les obres o amb el món que evoquen, 

en algunes de les peces preval l’aspecte sonor i conceptual; en d’altres, el text i el 

discurs. L’objectiu n’és ampliar les ones d’expansió de l’exposició i crear nous espais 

mentals a través de l’escolta, noves pertorbacions en l’espai-temps creades per un 

món accelerat i en abisme. 
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Del 10 d’octubre de 2019 al 9 de febrer de 2020 

 

 

 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

Tel. 934 768 600 

 

Horari 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h  

 

 

Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 900 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 

Venda d’entrades 

Taquilles de CaixaForum i 

www.CaixaForum.es  

 

  

 

 

 
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #EnCaigudaLliure 

http://www.caixaforum.es/
mailto:jgarcial@fundacionlacaixa.org
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial

