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L’exposició mostra diverses maneres de representar les emocions en l’art, a 

partir d’obres d’èpoques i contextos diversos, incidint en peces contemporànies 

i en les similituds entre diferents gèneres i períodes. 

 

 

 

 

 

 

Alegria, por, pena, ràbia. Les emocions són una part fonamental de la 

nostra experiència i determinen en gran manera les decisions que prenem 

individualment i col·lectivament. Per això, la representació dels afectes ha 

estat motiu recurrent al llarg de la història de l’art. La nova exposició de 

CaixaForum Sevilla, Poètiques de l’emoció, recorre algunes maneres de 

representar les emocions humanes en les arts visuals. El nucli el formen 

peces contemporànies —amb una significativa representació de la 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani— en relació amb obres d’altres 

èpoques i contextos diversos. La mostra, comissariada per Érika 

Goyarrola i organitzada i produïda per ”la Caixa”, presenta un total de 45 

obres que recorren els últims 500 anys de la història de l’art. Per això, ha 

comptat amb la col·laboració de 15 prestadors entre institucions, galeries 

i els mateixos artistes representats. Els noms que componen la mostra 

són Bill Viola, Joan Miró, Colita, Pipilotti Rist, Carla Andrade, Julio 

González, Esther Ferrer, Darío de Regoyos, Joaquim Mir, Enric Folgosa, 

Perejaume, Shirin Neshat, Manolo Millares, Bas Jan Ader, Esteban Jordán, 

Günther Förg, Ramon Padró Pijoan, Gina Pane, Iván Argote, Francesca 

Woodman i Jeremy Deller. 

 

 

  

Poètiques de l’emoció. Organització i producció: ”la Caixa”. Comissariat: Érika 

Goyarrola. Dates: del 28 de novembre de 2019 al 29 de març de 2020. Lloc: 

CaixaForum Sevilla (Centre Comercial Torre Sevilla C/ López Pintado, s/n).  

 

      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #PoètiquesCaixaForum 
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Sevilla, 27 de novembre de 2019. El director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, 

acompanyat per la comissària Érika Goyarrola, ha presentat aquest matí a 

CaixaForum Sevilla l’exposició Poètiques de l’emoció. 

 

Organitzada i produïda per ”la Caixa”, la mostra s’emmarca en la voluntat històrica de 

l’entitat de generar coneixement i sensibilitat cap a l’art més actual. Donar a conèixer la 

creació contemporània trencant les barreres que sovint la separen del públic és un dels 

objectius de ”la Caixa” en l’àmbit cultural. I, per fer-ho, disposa de la Col·lecció 

”la Caixa” d’Art Contemporani com a eina principal. 

 

Poètiques de l’emoció parteix dels fons de l’entitat, tot i que no es tracta d’una 

exposició exclusivament de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. Compta amb 

un total de quinze prestadors per exhibir un total de 45 obres de 21 artistes. En aquest 

cas, destaca la col·laboració del Museu Nacional d’Escultura, el Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, la Fundació Joan Miró, el MACBA, Es Baluard – Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma, o la Colección Corporativa Iberdrola, així com galeries, arxius 

i alguns dels mateixos artistes de la mostra. 

 

L’objectiu últim del projecte comissariat per Érika Goyarrola és ressaltar la capacitat de 

commoure que té l’art contemporani, davant d’aquelles posicions que el situen en un 

terreny més racional o preeminentment polític. Així, la mostra aprofundeix en com l’art 

ha incorporat les emocions en el seu discurs al llarg de la història. Les obres 

seleccionades mostren com les emocions bàsiques comunes a l’experiència humana 

han estat transformades en els últims cinc segles en emocions estètiques. 

 

L’exposició es divideix en tres àmbits, que presenten tres formes diferents en què 

l’emoció s’ha mostrat en la història de l’art. El primer aprofundeix en l’emoció del 

subjecte a partir de la representació expressiva dels personatges protagonistes, a 

través d’obres contemporànies i peces d’art religiós que expressen dolor o tristesa. El 

segon presenta un conjunt de peces en les quals l’emoció s’expressa de forma 

metafòrica, gràcies a la translació de l’estat anímic de l’artista al paisatge i a 

l’arquitectura representats. Finalment, un tercer àmbit analitza la manera com l’art 

s’apropia l’emoció que vertebra el camp social, des de moviments socials i la política 

fins a l’esfera de la festa o les celebracions populars. Aquestes obres tracten les 

emocions compartides a partir d’imatges que representen la força de la protesta i el 

goig de la celebració. 
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Més enllà de l’espai expositiu: dansa, música i publicació gratuïta 

 

Poètiques de l’emoció es complementa amb una sèrie d’accions i materials que 

s’apropen a la relació d’altres disciplines artístiques amb les emocions. Així, el 

divendres 13 de desembre, a «Això no és una visita, amb Toni Jodar», el ballarí 

descobrirà una nova manera de percebre l’exposició a través de la dansa. 

 

Fora de l’espai expositiu, els assajos de Gloria Guso i Maxi Gandul inclosos en la 

publicació que acompanya la mostra estenen la reflexió de la comissària a les 

disciplines del cinema i de la música. Pel que fa a aquest últim àmbit, s’ha creat una 

playlist original que es pot escoltar en el perfil de CaixaForum de Spotify. 

  

Aquests dos assajos s’inclouen en la publicació gratuïta que s’ha editat per a 

l’exposició i que, a més d’en format diari a la mateixa sala, serà accessible en 

línia aquí.  

 

Com és habitual a les exposicions de CaixaForum Sevilla, un espai educatiu permetrà 

a les famílies experimentar l’expressió de les emocions, amb una sèrie de jocs i 

propostes per comunicar amb les mans.  

 

 

La dimensió sensible de les arts visuals 

 

Des dels seus orígens, les diferents disciplines artístiques han tingut la capacitat de 

generar emocions. Poètiques de l’emoció prioritza aquesta dimensió sensible de les 

arts visuals que, des del segle XX, ha estat nombroses vegades desplaçada en favor 

de la presentació d’una idea o d’un raonament teòric. 

 

En la mostra, diverses peces corresponents a l’art religiós catòlic —de la qual en gran 

manera és deutora la iconografia de les emocions a Occident—, com Davallament de 

la Creu (1500-1510), assenyalen la pervivència de les formes d’expressió del pathos 

(dolor, compassió, tristesa) en l’art contemporani. L’art religiós, en subratllar la 

intensitat i el dramatisme dels sentiments dels personatges representats, es 

caracteritza per la funció transmissora d’aquests afectes a l’espectador, ja que el seu 

objectiu era «com-moure» el fidel, atorgant a l’obra una percepció empàtica. El 

realisme de les expressions dels protagonistes del vídeo The Silent Sea (2002), de Bill 

Viola, estableix un vincle directe amb el dels personatges de diverses escenes 

religioses, com el Calvari (1460). La quietud que caracteritza les silencioses peces de 

https://open.spotify.com/user/caixaforum/playlist/6zMegrBLZs0WNcKGRpmODw?si=M6oq8XkoT_StVSJ8pgcm1Q
https://caixaforum.es/documents/307142/8863309/PoeticasESPdef.pdf/9d50ee61-8332-5ca4-3e11-8dd5f3e3d8c8?t=1565343432105
https://caixaforum.es/documents/307142/8863309/PoeticasESPdef.pdf/9d50ee61-8332-5ca4-3e11-8dd5f3e3d8c8?t=1565343432105
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Viola, juntament amb el fons negre i la llum teatral, revela les expressions dels 

personatges en un ampli arc d’emocions —des de la pena i el dolor fins a la ira i la 

por—, en el qual s’observa el dinamisme del gest i destaquen intervals d’una gran 

expressivitat. 

 

El motiu iconogràfic de La Pietat (1850) representa també el dolor i la pena, però 

encarnats en la figura de la mare. El fotoperiodista Enric Folgosa recupera la 

iconografia religiosa —composició, gestos de plor i desesperació de les dones al 

voltant del cos sense vida de l’ésser estimat— a Funeral a Kosovo (1998), per mostrar 

el patiment de la guerra. La recurrència del plor en l’art es fa palesa en un conjunt de 

taules gòtiques anomenades Ploraners (1295), en les quals els personatges vestits de 

dol fan gestos de pena i de dolor: ploren, s’arrenquen els cabells i s’esgarrapen la 

cara. Aquestes expressions es mantenen al vídeo I’m Too Sad to Tell You (1971), en 

el qual el plor en primer pla de Bas Jan Ader mostra, tal com indica el mateix títol, la 

incapacitat d’expressar el seu pesar d’una altra manera. Les llàgrimes, símbol i 

símptoma del dolor i figura recurrent per expressar tristesa en l’art i en la literatura, 

adquireixen una gran importància en aquesta peça, que estetitza les emocions pròpies 

i ens planteja la qüestió de la veracitat de la representació. 

 

La peça Turbulent (1998), de Shirin Neshat, empra el poder de transmissió de la 

música per denunciar la prohibició de cantar en públic que pateixen les dones a l’Iran. 

La ràbia i la indignació es converteixen en forces capaces de rebel·lar-se contra les 

formes d’opressió. El crit de la Montserrat (1940), de Julio González, reflecteix el 

sentiment d’impotència originat per la injustícia i la repressió que provoca la Guerra 

Civil. Les manifestacions són els llocs on aquesta mena d’emocions es legitimen: el 

puny alçat, les pancartes, de nou el crit. Les fotografies de Colita, que recullen 

diferents manifestacions a Barcelona durant els anys setanta, donen compte de la 

potència reconfiguradora de la revolta. S’hi fa palès que la rebel·lió no neix pas de la 

raó, sinó dels afectes, de quelcom que remou, «com-mou» i comença al propi cos. 

 

Altres fotografies de Colita mostren de nou l’exaltació col·lectiva, però aquí 

l’entusiasme s’emmarca dins de l’àmbit festiu. Les imatges mostren la força d’afirmació 

d’una comunitat que es reconeix en la seva expressió de celebració i en una tradició, 

el flamenc, que també és part de la seva memòria col·lectiva. La mateixa expressivitat 

del gest de celebració es pot trobar a moltes de les obres de Joan Miró, com Maig 

1968. Seguint el dictat d’un gest pictòric lliure, la tela es converteix en una afirmació de 

la protesta, però també de la mateixa pintura com a acte. El dinamisme de les formes, 

la llibertat en l’ús del color, la força del traç i la vitalitat dels gestos recullen la intensitat 

expressiva i poètica de la seva obra. 
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El ritual tradicional de la festa es posa de manifest en la col·laboració de Jeremy 

Deller amb una banda de música tradicional a la qual anima a interpretar acid house, 

barrejant així dos estereotips, en principi dispars, de la cultura popular. Aquestes 

festes, motius recurrents en la història de l’art, com mostra Darío de Regoyos a Festa 

basca (1888), enllacen amb tota una tradició de pràctiques religioses a través de les 

quals un grup o comunitat allibera emocions. Cada celebració adopta diferents formes i 

estructures, segons l’època i la cultura en què es produeix. Les emocions permeses 

culturalment també varien en funció de l’esdeveniment. Per exemple, actes com els 

partits de futbol o els concerts i les manifestacions abans esmentats delimiten els 

espais públics on s’accepten expressions emocionals d’una gran intensitat. A Birthday 

(2009), Iván Argote transgredeix els límits de la celebració de l’aniversari, 

habitualment reservada als familiars i als amics, en demanar a uns desconeguts que 

són en un ascensor que li cantin el Moltes felicitats. Amb aquesta acció, l’artista 

subratlla el ritual de l’aniversari com a esdeveniment necessàriament social i alegre. 

 

La manifestació de certes emocions com la malenconia o la tristesa, que, segons el 

context social en què es mostren, poden ser rebutjades, no sempre es representa de 

manera literal, sinó que aquest pathos es pot codificar de forma metafòrica. Francesca 

Woodman es fotografia en edificis buits, mig abandonats o en ruïnes, i d’aquesta 

manera encarna l’emoció no tan sols en el seu mateix cos, sinó també projectant-la en 

aquests llocs que el mateix cos habita. El vertigen, la inquietud o la por a la infinitat i el 

sobrenatural són sensacions que es potencien en aquest tipus d’imatges. A Geometría 

de ecos (2013), Carla Andrade descriu amb paisatges subtils la immensitat i la 

potència de la natura, i el desassossec que pot produir. Però no és pas el paisatge el 

que es representa a les imatges, sinó la sensació, fruit de l’atenta escolta de la natura 

per part de l’artista. 

 

L’atracció que provoca el sublim, l’admiració o sorpresa davant del poderós espectacle 

dels fenòmens naturals, té el seu correlat —i les seves arrels— en la pintura. Joaquim 

Mir expressa un embadaliment gairebé místic davant dels penya-segats de Mallorca a 

través d’un ús del color explosiu i vitalista. L’efervescència crepuscular de Posta de sol 

(1903) remet a la gamma cromàtica que fa servir Perejaume a Paisatge 17 (1985). De 

les pinzellades abstractes d’aquesta pintura sorgeix un paisatge que resumeix el 

postulat romàntic i alhora contemporani d’aquest artista, que qüestiona la relació 

home-natura i la idea mateixa de paisatge. I si el color, en les seves diferents 

pinzellades, «com-mou» (el cos), la foscor pot estremir. Els misteriosos relleus de 

bronze (1988) de Günther Förg, d’aspecte fred, ombriu i pesant, suggereixen la 

transmissió de l’emoció a través d’una percepció hàptica, en la qual la visió recrea el 

que és tàctil. 
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L’èmfasi en la matèria i en la gestualitat accentua l’expressivitat del llenguatge 

abstracte. El gest pictòric de Manolo Millares, com el de la resta dels artistes de 

l’informalisme, està marcat pel pes de la seva empremta personal, emmarcat en el 

context internacional de l’existencialisme. El vermell i el negre, el degoteig de la 

pintura, la forta materialitat de la xarpellera i els violents esquinçaments fets a la tela 

accentuen el dramatisme i al·ludeixen a la pintura de màrtirs del segle XVII, en la qual 

es va inspirar per fer Homúnculo (1960). La potència de les formes de Millares, a més 

d’evocar la iconografia de la passió (Davallament), s’encarna en les fotografies de 

Gina Pane, que constitueixen el registre visual dels talls que es fa al propi cos. A 

Action Psyché (1974), l’artista fa seva la iconografia de l’estigma i la converteix en una 

reivindicació feminista, una mena de resistència emocional plena de dolor i de ràbia 

que transgredeix el codi social establert. 

 

Amb una intenció també provocadora, però introduint-hi l’humor, a I’m Not The Girl 

Who Misses Much (1986), Pipilotti Rist balla i interpreta el primer vers d’una cançó 

dels Beatles de manera repetitiva i obsessiva. Mitjançant l’acceleració del vídeo i la 

manipulació de la veu, Rist encarna un estat d’histèria, ridiculitzant els estereotips 

emocionals atribuïts històricament a les dones. També des de la ironia, Esther Ferrer 

caricaturitza les diferents expressions que formen part de l’imaginari de les emocions. 

Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc. (2013) genera un desplaçament crític entre 

el signe i el significat de les expressions en forçar-les de forma explícita, i d’aquesta 

manera evidencia que l’emoció també s’articula lingüísticament i que, per tant, pot 

donar lloc a la manipulació. 

 

 

Érika Goyarrola 

 

Goyarrola (Bilbao, 1984) és investigadora i comissària. És doctora en Història de l’Art 

per la Universitat Pompeu Fabra (2016). Entre les exposicions que ha comissariat, 

destaquen De la forme à l’émotion al Centquatre de París (2016), Alt-architecture a 

CaixaForum Barcelona (2016), la segona edició del festival Baffest amb el títol 

Revelar/rebelarse (2017) i el cicle d’exposicions 1+1=12. Encuentros de Fotografía 

Contemporánea, a l’Institut Français de Madrid (2014). Escriu en revistes 

especialitzades, i és tutora del grau d’Arts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

i professora a diferents escoles d’art i fotografia, com IED Madrid i CFC Bilbao. Ha 

col·laborat amb el museu Jeu de Paume (París) gràcies a una beca del Ministeri de 

Cultura, amb l’estudi Carlos Arroyo Architects (Madrid) i amb Contact Press Images 

(Nova York).  
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OBRES INCLOSES A L’EXPOSICIÓ 

 

 

Funeral a Kosovo. Enric Folgosa Martí (1998)  

 

Els gestos de dolor i de tristesa es fan palesos en els 

rostres de les dones albaneses que se situen al voltant del 

cos sense vida d’un combatent de l’Exèrcit d’Alliberament 

de Kosovo. El fotoperiodista Enric Folgosa fa servir la 

iconografia religiosa —com el motiu de La Pietat, que 

expressa el dolor d’una mare per la pèrdua d’un fill— i la 

tradició pictòrica —composició, colors— per posar en 

relleu el desconsol i l’aflicció del dol. El patetisme i el 

realisme de les imatges donen compte de les brutals conseqüències de la guerra de 

Kosovo (1996-1999), assumint el risc de l’estetització del patiment aliè. 

 

 

La Pietat. Ramon Padró Pijoan (vers el 1850) 

 

A la figura de La Pietat, la Mare de Déu subjecta el cos 

torturat i sense vida del seu fill, i encarna el dolor i el 

patiment a través de l’expressió del rostre i del gest dels 

braços. L’atenció de l’escena se centra en el drama de la 

passió, i mira de posar en relleu el realisme dels 

personatges i humanitzar el sentiment religiós. L’origen de 

la iconografia de La Pietat prové de la literatura mística de 

la baixa edat mitjana, ja que, tot i que certs versicles 

esmenten el dolor sofert per Maria, el tema no apareix als Evangelis.  

 

 

I’m Too Sad to Tell You. Bas Jan Ader (1971) 

[Estic massa trist per dir-t’ho] 

 

El plor desconsolat en primer pla de Bas Jan Ader fa 

palesa la seva incapacitat per expressar verbalment el que 

sent: les llàgrimes, la boca entreoberta o l’acte d’agafar-se 

els cabells —símbols i gestos representats ja en els 

ploracossos del segle XIII— substitueixen les paraules per 

mostrar la tristesa. L’artista, emprant l’ambigüitat de la 

confessió personal del jo i l’estetització de les emocions 

pròpies, planteja la veracitat de la representació, una 

qüestió que també suggereix Esther Ferrer a Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc. 

(2013). Tanmateix, el caire dramàtic de la peça és assossegat, atesa l’estètica melancòlica 

que recorre igualment el conjunt d’un corpus artístic de característiques pròpiament 

romàntiques.  
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The Silent Sea. Bill Viola (2002) 

[La mar silenciosa] 

 

La quietud que caracteritza les peces íntimes i silencioses 

de Bill Viola revela l’expressivitat dels personatges en 

subratllar les emocions. A The Silent Sea, nou actors 

representen, de manera individual, diferents emocions: 

des de la pena fins a la por o la ira. El fons negre, la llum 

teatral, la càmera lenta i el realisme de les expressions 

amplien la visibilitat de l’arc emocional interpretat pels personatges, i evoquen, al seu torn, 

el dramatisme de diverses escenes religioses, com ara Fragment de Calvari (1460-1480) o 

Davallament de la Creu (1500-1510). 

 

 

Homúnculo. Manolo Millares (1960) 

 

En el marc dels contextos de la dictadura espanyola i 

l’existencialisme europeu, Millares fa una sèrie de peces 

anomenades Homúnculos. Procedent de la tradició alquímica, 

l’homuncle és una criatura semblant a un ésser humà diminut, 

resultat del treball de l’alquimista. La recuperació d’aquest motiu 

equipara la relació entre obra i artista amb la que existeix entre 

creador i criatura, projectant-hi la visió de l’existencialisme sobre 

l’absurditat de l’existència de l’ésser humà. En aquesta peça, el 

violent esquinçament de la xarpellera, la forta presència del negre i 

el vermell sangonós, com també el degoteig de la pintura, accentuen el dramatisme i el 

poder emocional de la pintura abstracta. Aquests gestos pictòrics evoquen alhora els 

cossos ferits dels màrtirs àmpliament representats en l’art religiós. 

 

Action Psyché. Gina Pane (1974) 

[Acció Psique] 

 

Aquestes fotografies deixen constància de l’acció que Gina Pane va 

fer el 24 de gener de 1974 davant del públic de la galeria Stadler de 

París. Emprant el cos com a suport artístic, Pane es talla diferents 

parts del cos amb una fulla d’afaitar. El dolor experimentat en primera 

persona i la provocació davant del públic serveixen per denunciar el 

silenci de la societat envers la violència quotidiana. La sang que raja 

de les celles i dels talls en forma de creu que s’ha fet al ventre 

esdevenen símbols de resistència i ens remeten, igualment, a la 

iconografia religiosa que representa els estigmes de Crist. Els textos 

que acompanyen les fotografies evoquen precisament la passió i el dolor com a via 

empàtica de coneixement de l’altre. 
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Turbulent. Shirin Neshat (1998) 

 

 

En una de les projeccions, un home fa un playback d’una 

cançó tradicional, interpretada pel cèlebre cantant kurd-

iranià Shahram Nazeri, davant d’un públic exclusivament 

masculí. En l’altra, l’artista i vocalista iraniana Sussan 

Deyhim, vestida amb el xador tradicional persa, s’adreça a 

un auditori buit. La cançó de Deyhim, a diferència de la de 

l’home, és interpretada en un idioma prelingüístic 

mitjançant ululacions, crits poderosos i respiracions 

sufocades. Mitjançant la força emotiva de la música, Shirin Neshat denuncia la prohibició 

de cantar en públic que pateixen les dones a l’Iran, el seu país natal. 

 

 

Estudis de dona cridant. Julio González (1940) 

 

Aquest dibuix és un dels molts assajos que Julio González, preocupat 

per l’inici de la Guerra Civil Espanyola, va començar a fer a partir del 

1936 per esculpir La Montserrat. La imatge de la Montserrat es 

considera tot un símbol de la resistència al feixisme, encarnada en el 

crit i els braços d’aquesta figura femenina. La ràbia i la indignació 

d’aquesta pagesa catalana es traslladen al dibuix a través del 

dinamisme dels seus gestos, i esdevé així, gràcies a la transmissió dels 

afectes de la imatge, una icona de la lluita contra la injustícia i la 

repressió. 

 

 

 

Birthday. Iván Argote (2009) 

[Aniversari] 

 

La celebració de l’aniversari està socialment reservada als 

amics i als familiars. Iván Argote evidencia el ritual que 

implica aquesta festa en demanar a quaranta 

desconeguts, que són en un ascensor del metro de París, 

que li cantin el Moltes felicitats. L’artista apel·la als 

sentiments d’aquest públic explicant-los que es troba sol a 

la ciutat, de manera que justifica així la seva proposta i, alhora, situa aquesta expressió 

emocional necessàriament alegre i col·lectiva com a construcció cultural. 
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Festa basca. Darío de Regoyos (1888) 

 

El 1888, Darío de Regoyos i el poeta belga Émile 

Verhaeren van iniciar un viatge per la península Ibèrica 

que va donar lloc al llibre España negra (1899). La 

publicació incloïa el gravat Ball a El Antiguo —gairebé 

idèntic a la pintura Festa basca—, que acompanyava les 

impressions de tots dos en passar per Guipúscoa. El text 

subratlla la serietat amb què les dones feien el ball dels 

diumenges a la platja d’El Antiguo de Sant Sebastià. 

Malgrat el dinamisme dels vestits i el tímid alçament de braços, la pintura mostra que la 

repetició gestual de la cerimònia pot anul·lar o forçar les emocions gràcies a les quals s’ha 

creat la festa. 

 

 

Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc. Esther Ferrer (2013) 

[Estranyesa, menyspreu, dolor i un llarg etc.] 

 

Esther Ferrer interpreta un ampli ventall d’expressions 

facials, cada una de les quals correspon a un determinat 

signe amb què identifiquem diferents emocions. 

L’exageració irònica dels gestos i el joc de la repetició que 

fa l’artista provoquen un desplaçament crític entre aquest 

signe i el significat de les expressions, indicant que 

l’emoció també s’articula lingüísticament i que, per tant, 

pot donar lloc a la manipulació. 

 

I’m Not The Girl Who Misses Much. Pipilotti Rist (1986) 

[No soc la noia a qui se li passin per alt gaire coses] 

 

A partir de la repetició obsessiva d’una adaptació de la 

primera frase de la cançó Happiness is a Warm Gun dels 

Beatles, Pipilotti Rist balla bojament al ritme de la melodia 

que ha creat. La manipulació de la música i de la veu, la 

modificació dels colors i l’acceleració i l’alentiment del 

vídeo contribueixen a generar la imatge d’una mena 

d’exorcisme tragicòmic encarnat en el cos de l’artista. Rist, 

que va fer aquest vídeo quan encara era estudiant d’art, 

es presenta com un titella posseït per la histèria, i ridiculitza així els estereotips emocionals 

atribuïts històricament a les dones. 
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Diversos títols. Colita  

 

Les fotografies de Colita mostren la relació entre la 

potència de reconfiguració que implica la revolta i 

l’exaltació col·lectiva que provoca la música. D’una banda, 

a les manifestacions es comparteixen reivindicacions —

com la lluita pels drets de les dones i els homosexuals que 

es mostra aquí— gràcies a l’exteriorització i la posada en 

comú dels afectes. De l’altra, el flamenc, inscrit 

normalment en l’àmbit festiu —com s’observa a les 

imatges de La Perrata o La Fernanda y la Bernarda—, 

regira i commou tant l’intèrpret com la comunitat o públic que l’acompanya. 

 

 

Acid Brass. Jeremy Deller (2012) 

 

El 1997, Jeremy Deller va demanar a la banda tradicional 

Williams Fairey Brass Band que interpretés un repertori de 

música acid house, combinant així dues expressions de la 

cultura popular en principi dispars. L’entusiasme envers el 

projecte per part dels membres de la banda va anar 

creixent a mesura que el públic acollia cada vegada amb 

més fervor les diferents actuacions. Per a Deller, aquest 

treball va suposar el descobriment de la creació artística 

com a trobada amb el públic. Cada actuació de la banda és, doncs, la construcció d’una 

nova narrativa en què les emocions, tant per part del públic com de la banda, es 

manifesten i es retroalimenten, i enllacen així amb una tradició de pràctiques religioses 

mitjançant les quals un grup o comunitat allibera emocions. 

 

 

 

Sense títol. Francesca Woodman 

 

«Les meves fotos depenen del meu estat emocional», 

afirmava Francesca Woodman. El corpus artístic 

d’aquesta artista gira entorn de la translació de les seves 

emocions (desitjos, pulsions, pors) a la imatge fotogràfica, 

ja que la seva finalitat és mostrar allò que no veiem: «la 

força interior del cos». Aquest cos, símbol principal del jo, 

té un paper clau en el treball de Woodman a través de la 

mimesi, de la identificació amb els espais que habita i del 

joc entre absència i presència. Els escenaris abandonats i 

en ruïnes, com també les formes ingràvides i sinuoses del 

cos, apunten a una estètica del sublim que busca la tensió 

emocional en la representació. 
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Geometría de ecos. Carla Andrade (2013) 

[Geometria d’ecos] 

 

Davant de l’espectacle del mar i de la muntanya, els 

artistes del romanticisme van mirar de representar a la tela 

l’experiència directa i les emocions sentides al lloc. D’una 

manera similar, els paisatges delicats i subtils de Carla 

Andrade volen captar les impressions després de la 

contemplació de la natura. D’una banda, el vertigen i 

l’angoixa són representats a partir de la blancor, la boira i 

la quietud dels llocs, que alhora accentuen la sensació de 

buit. De l’altra, la por o allò inquietant es trasllada a la imatge a través del dinamisme de 

les formes i els colors amenaçadors dels núvols. La figura de l’home ínfim enfront de la 

immensitat de la natura reforça, a més, les característiques pròpies del que és sublim. 

 

 

Paisatge 17. Perejaume (1985) 

 

La reflexió sobre la representació de l’experiència del lloc 

que habita l’artista marca la trajectòria artística i poètica de 

Perejaume. Per bé que Paisatge 17 se situa 

cronològicament just abans de la inflexió crítica d’obres 

com Gran Teatre del Liceu (1986), en les quals Perejaume mostra la desnaturalització que 

produeix l’espectacularització del paisatge, aquí ja s’observa un qüestionament d’aquest 

concepte. En accentuar-ne i expandir-ne l’horitzontalitat, el paisatge es redueix al seu tret 

diferencial, pur horitzó en què el perfil del que és recognoscible desapareix. Indeterminat, 

crepuscle o alba, tot es redueix a llum i boira, velar i desvelar, per així posar l’accent en 

l’experiència de l’aparèixer, que és al seu torn la d’una tonalitat específica (Stimmung, 

estat d’ànim), és a dir, un acord de subjectivitat i exterioritat. 

 

Posta de sol. Joaquim Mir (1903) 

 

L’any 1900, el pintor Joaquim Mir es va traslladar a Mallorca per 

passar-hi uns quants anys, i la seva pintura hi va experimentar una 

important renovació i va forjar un estil propi, anunciat tímidament a 

l’època de Barcelona. Aquest nou llenguatge, de vegades proper a 

les formes abstractes, es configura a partir de colors vibrants i 

formes efervescents que reprodueixen les llums canviants dels 

paisatges mallorquins. Des de racons abruptes i gairebé 

inaccessibles, el pintor observava fascinat la transformació de la 

llum als penya-segats, les coves i les cales de l’illa. L’atracció 

gairebé mística que li provoquen aquests llocs és traslladada a la 

tela mitjançant poderoses i enèrgiques pinzellades. 
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Sense títol (núm. 74/88) i Sense títol (núm.       .   nther   rg (1988) 

 

Transgredint diferents disciplines i estils, Günther Förg va 

experimentar amb una gran varietat de materials al llarg 

de la seva carrera. Aquestes obres desafien la noció 

clàssica de la tela mitjançant l’ús del bronze com a suport, 

i també pel fet d’estar penjades a la paret malgrat tenir un 

pes considerable. Els solcs violents, el color fosc, la 

monumentalitat i l’aspecte fred i sobri dels relleus reforcen 

el seu caràcter immersiu, la corporalitat, ampliant 

l’espectre de l’emoció pel que és hàptic, és a dir, una 

percepció en què la visió recrea allò tàctil. 

 

 

Davallament de la Creu. Anònim (1500-1510) 

 

Aquesta pintura de l’escola hispanoflamenca, feta a partir d’un model 

de Rogier van der Weyden, il·lustra una de les escenes de la passió en 

la qual el cos de Crist és desclavat i davallat de la creu. A mesura que 

la iconografia del davallament incorpora nous personatges, s’hi 

afegeixen nous recursos que emfatitzen el dramatisme i l’aspecte 

sentimental. La imatge teatralitzada destaca els rostres afligits i les 

llàgrimes dels personatges, alhora que ressalta, al centre de la 

composició, la ferida al costat de Crist, que fa referència 

metonímicament al patiment de la passió. 

 

Plor sobre Crist mort.. Esteban Jordán (1567-1600)  

 

Es creu que aquest relleu renaixentista formava part d'un 

retaule de l'església de la Magdalena de Valladolid. 

L'escena, realitzada en un estil manierista que assumeix 

els postulats de la Contrareforma, representa el moment 

en què el cos de Crist reposa sobre el sudari després de 

ser descendit de la creu. El dramatisme del tràgic episodi 

s'aconsegueix a través de la individualització de les 

emocions, el dinamisme del conjunt i l'intens colorit. Els gestos de dolor i tristesa es 

repeteixen en les figures que ploren la mort de Crist, com s'aprecia als braços sobre el pit 

de la Verge (en el centre de la composició), en la mirada cap al cel i la mà en la gola de 

sant Joan (a l'esquerra de María) o el paper de les planyívoles que assumeixen les Santes 

Dones.  
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Homenatge a Joan Prats / Les agulles del pastor / Claca / Homenatge a Joan Prats.  

Joan Miró (1971-1972) 

 

Durant els anys setanta i vuitanta, Miró va realitzar una 

sèrie de gravats on va plasmar, igual que en els llenços, el 

seu enèrgic i elèctric traç. Obeint al dictat d'un gest lliure, 

les litografies es converteixen en una afirmació o una sort 

de celebració de la figuració i reconfiguració de l'acte 

pictòric. El dinamisme de les formes, la llibertat de l'ús del 

color, la vitalitat dels gestos –com la pròpia petjada de les 

seves mans-, i el gust per l'accident i l'atzar donen compte 

de la intensitat expressiva i poètica de la seva obra. 

 

 

Ballarina. Joan Miró (1981) 

 

A partir de diversos objectes quotidians, fàcilment recognoscibles —

una rosca de pa, una llauna, unes canyes, un tros de fang modelat i 

un ganxo—, Miró compon la figura d’una ballarina, els braços alçats 

de la qual remeten als gestos de celebració i protesta que apareixen a 

les fotografies de Colita o a la pintura de Darío de Regoyos. La 

simplicitat de les formes i el caràcter humil dels objectes amb què 

s’articula l’escultura fan palesa la capacitat expressiva d’una 

gestualitat que trasllada de manera immediatament recognoscible la 

força de l’emoció. 
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Del 28 de novembre de 2019 al 29 de març de 2020 
 

 

 

 

 

CaixaForum Sevilla 

Centre Comercial Torre Sevilla  

C/ López Pintado, s/n 

41092 Sevilla 

Tel. 955 657 611  

icaixaforumsevilla@magmacultura.net 

 

Servei d’Informació de ”la Caixa” 

Tel. 900 223 040  

De dilluns a divendres, de 9 a 17 h 

www.lacaixa.org 

 

Venda d’entrades 

Taquilles de CaixaForum i 

www.CaixaForum.es  

 

Horari 

De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 

20 h  

 

Horari especial 

Tancat el 25 de desembre i l’1 i 6 de 

gener 

El 24 i 31 de desembre, i el 5 de gener, 

l’horari és de 10 a 18 h 

 

Dies d’entrada gratuïta  

28 de febrer 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
Àrea de Comunicació de ”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 #PoètiquesCaixaForum 
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