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Surrealisme i disseny dialoguen a 

CaixaForum Barcelona  
 
                   

 Un total de 285 obres d’art i objectes conviuen i dialoguen en 

l’exposició Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020, que 

explora la relació entre ambdues disciplines des de fa un segle. 

 

 Coorganitzada entre ”la Caixa” i el Vitra Design Museum i amb peces 

de col·leccions i museus d’arreu del món, la mostra porta a 

CaixaForum Barcelona obres d’artistes com Salvador Dalí, Man Ray, 

Lee Miller, Giorgio de Chirico, René Magritte, Joan Miró, Marcel 

Duchamp i Meret Oppenheim, i dissenyadors i arquitectes com Gae 

Aulenti, Le Corbusier, Antoni Gaudí, Ray Eames i Achille Castiglioni. 

 

 El subsconscient, els somnis, l’erotisme, les obsessions, l’atzar i 

l’irracional van ser elements que els artistes surrealistes van 

incorporar a les seves creacions, sovint en objectes quotidians amb 

les formes alterades i subvertides. El disseny més crític amb el 

racionalisme va fer seus aquests elements.  

 

 L’exposició ofereix un passeig multidisciplinar que troba les 

concomitàncies formals i conceptuals surrealistes en pintures, 

escultures, dibuixos, objectes, cartells, revistes, llibres, fotografies, 

pel·lícules històriques i mobiliari. 

 

_______________________________________________________________ 
 

Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020. Dates: del 28 de febrer al 7 de 

juny de 2020. Producció i organització: ”la Caixa” i Vitra Design Museum. 

Comissariat: Mateo Kries, director del Vitra Design Museum, i Tanja Cunz, assistent 

del comissari. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

Patrocinada per              . Amb el suport d’ 

 

        @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT  #SurrealismeCaixaForum 

_____________________________________________________________________ 

 

 

https://twitter.com/CaixaForum
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Barcelona, 27 de febrer de 2020. La directora general adjunta de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum Barcelona, Lluís 

Noguera, i el director del Vitra Design Museum i comissari de l’exposició, Mateo 

Kries, han presentat avui a CaixaForum Barcelona l’exposició Objectes de desig. 

Surrealisme i disseny, 1924-2020, que amb 285 obres explora la fructífera relació 

entre surrealisme i disseny al llarg dels darrers cent anys. 

 

La mostra forma part de la programació expositiva consolidada de ”la Caixa” al 

voltant de l’arquitectura i del disseny, més enllà d’una aproximació d’estils i 

períodes històrics concrets. Entre les exposicions programades, destaquen les 

dedicades a grans figures com Mies van der Rohe, Le Corbusier, Richard Rogers 

i Alvar Aalto. Precisament de l’arquitecte finlandès es va poder veure una àmplia 

panoràmica en col·laboració amb el Vitra Design Museum el 2015 a CaixaForum 

Barcelona. 

 

L’exposició, coorganitzada entre ”la Caixa” i el Vitra Design Museum, és un diàleg 

entre objectes de disseny i obres d’art, que posa de manifest rics paral·lelismes 

i connexions entre ells. És una relació d’anada i tornada, ja que el surrealisme 

es va inspirar en part en els objectes quotidians i en el disseny, però, per la seva 

banda, aquest moviment artístic també va impactar en el disseny des del principi 

i va ajudar a alliberar el disseny del dogma funcionalista segons el qual “la forma 

segueix la funció”, en una clara crítica al racionalisme. Aquest influx, que va 

començar als anys 30 i es va intensificar especialment després de la Segona 

Guerra Mundial, continua sent ben vigent en una part del disseny contemporani.  

Després de presentar-se oficialment el 1924 amb la publicació del Manifest del 

surrealisme d’André Breton, el surrealisme va esdevenir ràpidament un 

moviment intel·lectual i polític internacional, els membres del qual provenien de 

diversos orígens i disciplines, entre les quals l’escriptura, el cinema i les belles 

arts. Els artistes surrealistes van utilitzar el subconscient, els somnis, les 

obsessions, l’atzar i l’irracional per a les seves creacions. El surrealisme va tenir 

especial interès en els objectes quotidians i els va alterar per fer-los més 

fantasiosos, onírics, irònics, terrorífics o emocionals.  

 

La influència del surrealisme es va estendre per tots els àmbits dels disseny del 

darrer segle: des del mobiliari i l’interiorisme fins al disseny gràfic, la moda, el 

cinema i la fotografia. Avui en dia, l’influx del surrealisme és ben viu en el disseny. 

L’enfocament subversiu, les imatges fantàstiques i el l’interès del surrealisme per 

la psique humana continuen sent inspiradors per als dissenyadors 

contemporanis. 
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L’exposició, de caràcter multidisciplinar i 

dividida en quatre àmbits temàtics, 

pretén aportar llum sobre aquest diàleg 

creatiu fascinant i continuat. S’hi 

inclouen pintures, escultures, objectes, 

cartells, revistes, llibres i fotografies, com 

també pel·lícules històriques i vídeo. 

Entre els artistes i dissenyadors 

exposats hi ha Marcel Duchamp, René 

Magritte, Shiro Kuramata, Ray Eames, 

Carlo Mollino, Gae Aulenti, Claude 

Cahun, Achille Castiglioni, Man Ray, 

Giorgio de Chirico, Joan Miró, Le 

Corbusier, Salvador Dalí, Roberto 

Matta, Isamu Noguchi i Meret 

Oppenheim. 

 

Les obres procedeixen de nombroses col·leccions, fundacions i museus del món, 

com la Fondazione Isa e Giorgio de Chirico, la Fundació Gala-Dalí de Figueres, 

el Museo Thyssen-Boremisza de Madrid, la Museo Casa Mollino, la Fondazione 

Achille Castiglioni de Milan, la Eames Collection LLC, el Design Museum Den 

Bosch i del mateix Vitra Design Museum, on ja es va poder veure la mostra. Un 

cop closa a Barcelona, l’exposició Objectes de desig viatjarà a CaixaForum 

Madrid, CaixaForum Sevilla y CaixaForum Palma. 

 

Recorregut de l’exposició 

 

Somnis de modernitat 

 

El primer dels quatre àmbits se centra en explorar el surrealisme des de la 

dècada dels anys 20 fins a la dècada dels anys 50. André Breton i els seus 

companys van aplicar els principis surrealistes d’entrada a la pintura però 

després es va estendre als objectes en una tendència que de manera general 

s’amplia als mobles, als interiors, a la moda i al cinema. Molts dissenyadors, 

crítics amb el racionalisme, troben en el surrealisme inspiració per incorporar les 

emocions humanes, les formes orgàniques i el món irracional en els objectes 

quotidians. 

 

Els ready-made de Marcel Duchamp van ser una de les fonts d’inspiració 

principals per a artistes com Meret Oppenheim i Salvador Dalí, que creen un 

tipus d’escultura totalment nova, creant objectes absurds a partir de materials i 

Plat de paret de la sèrie Tema e 
Variazioni. Piero Fornasetti. Després de 
1950. Cortesia de Fornasetti 
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objectes trobats. Les formes orgàniques creades per Antoni Gaudí en 

arquitectura i mobiliari, com la seva cadira de la Casa Calvet, també havien 

anticipat aquesta manera de fer. L’ideal de bellesa d’aquests objectes es basa 

en metàfores com la del poeta francès Lautréamont: “Bella (…) com la trobada 

fortuïta d’una màquina de cosir i un paraigua en una taula de dissecció”.  

 

L’arquitecte Le Corbusier estableix una de les primeres relacions directes entre 

surrealisme i disseny quan dissenya un apartament per al col·leccionista Carlos 

de Beistegui, a la manera d’un collage surrealista, amb mobles exuberants, 

entapissats brillants i un conducte de ventilació amb forma de periscopi. Dalí 

també va incorporar elements semblants a la seva casa de Portlligat. Als anys 

30 dissenya interiors encara més atrevits, amb objectes com el sofà amb forma 

de llavis de Mae West o un telèfon-llagosta. La importància dels objectes en 

l’univers surrealista es va fer ben evident en les exposicions d’art surrealista dels 

anys 30, molt ben documentades fotogràficament en aquesta mostra. Són 

formes que també apareixen en els olis surrealistes de Dalí.  

 

Quan molts dels surrealistes es van veure obligats a emigrar als Estats Units 

amb motiu del nazisme i la guerra, l’estil surrealista comença a inspirar 

dissenyadors a l’altra banda de l’Atlàntic com Ray Eames, Isamu Noguchi i 

Frederick Kiesler, que dissenya la galeria Art of this Century de la mecenes 

Peggy Guggenheim. El mateix Dalí dissenya els aparadors dels magatzems de 

Nova York Bonwit Teller i crea teixits, anuncis i escenografies per a la pel·lícula 

Spellbound d’Alfred Hitchcock.  

 

Imatge i arquetip 

 

El surrealisme va introduir la subversió en la vida quotidiana: és real sempre allò 

què veiem? Una cosa ha de ser sempre el que el que sembla? En el segon àmbit, 

l’exposició explora la manera com els surrealistes van analitzar els arquetips dels 

objectes quotidians i van treure importància als significats establerts de les coses 

per instaurar l’absurditat, la confusió i l’atzar. René Magritte, per exemple, tanca 

en una formatgera de vidre un petit oli que representa un tros de formatge. Molts 

dissenyadors utilitzen estratègies similars com Achille Castiglione, que realitza 

dissenys basats en la idea de l’art trobat, semblants als ready-made de 
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Duchamp: un tamboret amb selló de 

bicicleta i un barret que recorda un 

motlle de fer pastissos. L’arquitecta 

Gae Aulenti al·ludeix a la cèlebre 

roda de bicicleta de Duchamp, del 

1913, quan realitza una taula que es 

pot desplaçar sobre rodes de 

bicicleta. 

 

Des dels anys 60 la producció de 

molts tipus de plàstics van permetre 

dissenyar mobles amb qualsevol 

forma imaginable. Molt del mobiliari creat dins de l’anomenat disseny radical italià 

té proporcions absurdes i formes molt fantasioses, inspirades directament de 

l’obra dels surrealistes. D’altra banda, els artistes surrealistes no abandonen el 

disseny d’objectes com Roberto Matta amb la cadira MAgriTTA (1970), un 

homenatge a Magritte, i Man Ray amb El testimoni (1971), presidida per un gran 

ull que es refereix al paper del moble com un observador mut de la vida 

domèstica. Dissenys més contemporanis han apostat també per la 

descontextualització i la alienació d’allò aparentment ordinari com la làmpada 

amb forma de cavall, del 2006, del duet de dissenyadores Front. 

 

Surrealisme i erotisme 

 

L’amor, l’erotisme i la sexualitat van tenir un paper crucial en el surrealisme i per 

tant, els artistes i dissenyadors, inspirats en aquest moviment, van aportar una 

alta càrrega eròtica en obres d’art i també en dissenys d’interiors i mobiliari. El 

collage de Salvador Dalí La cara de Mae West (1934-35), que es pot fer servir 

com un apartament surrealista, crea un interiorisme on les parts individuals 

reprodueixen la cara de l’actriu. El dissenyador, fotògraf i arquitecte italià Carlo 

Mollino adopta aquests principis per tots els seus treballs com un sofà en forma 

de llavis, com el del geni empordanès, o una taula inspirada en el quadre de Dalí 

Dona amb cap de roses (1935). 

 

És en aquest tercer àmbit on es dedica un apartat a les dones, que a diferència 

dels seus companys homes, prenen els motius considerats propis de l’erotisme 

femení -boca, pits, cabell i sabates de taló- per fer una crítica contra l’opressió 

envers les dones i els estereotips de gènere. Ho fan, per exemple, les 

subversives fotografies de Lee Miller i Dora Maar i els autoretrats andrògins de 

Claude Cahun. En el disseny contemporani també trobem exemples d’aquesta 

Gae Aulenti, Tour, 1993 
© Vitra Design Museum.Foto: Jürgen Hans 
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denúncia com el Raspall de cabell (1999), de BLESS, en el qual el cabell fa 

inservible l’objecte. 

 

La moda no ha estat inmune al surrealisme. Artistes com Man Ray i Lee Miller 

van ser fotògrafs de moda. Dalí i la dissenyadora de moda Elsa Schiaparelli 

van col·laborar en dissenys com el Vestit esquelet (1938) i el Vestit llagosta 

(1937), així com el seu conegut Barret sabata (1937-38). La influència del 

surrealisme en la moda no ha mort mai i es fa evident en les peces que Rei 

Kawakubo va dissenyar per a la col·lecció de tardor-hivern de del 2007-2008 de 

la marca Comme des Garçons. 

 

Contraposada a la força eròtica, la pulsió de mort i violència, que tant va 

interessar als surrealistes, està present també en el disseny, sobretot en la 

representació de cos, alterat o fragmentat fragmentat de Hans Bellmer. Gaetano 

Pesce crea un sofà, La Mamma (1969), en forma de dona voluptuosa, que 

convida a seure-hi a la falda i juga amb la contradicció de sensualitat i 

encadenament. La dissenyadora Wieki Sommers dissenya una tetera amb un 

crani de porc, un gest que altera el comfort dels objectes domèstics, com havia 

fet l’artista Meret Oppenheim”. 

 

El pensament salvatge 

 

La darrera part de l’exposició es dedica al que l’etnòleg Claude Lévi-Strauss 

anomenava “pensament salvatge”, és a dir, l’interès per allò arcaic, la casualitat 

i l’irracional. En aquest sentit, els surrealistes es van inspirar sovint en els 

objectes etnogràfics de l’art africà, l’art d’Oceania i dels nadius americans i van 

incorporar tècniques que volien obrir les portes de l’inconscient i l’atzar: com fa 

Max Ernst amb els seus frottage; o com les pràctiques de l’escriptura automàtica 

i les associacions lliures. Man Ray fotografia el cap d’un model al costat d’una 

màscara africana en una de les seves imatges més emblemàtiques, Negre i 

blanc (1926). En aquest apartat s’ha inclòs la pintura Le Lion (1925), de Joan 

Miró, que pertany a la Col·lecció ”la Caixa”. 

 

L’art no occidental, en combinació amb les idees surrealistes, continua inspirant 

dissenyadors contemporanis. Els germans brasilers Fernando i Humberto 

Campana creen objectes escultòrics a partir de materials trobats aleatòriament, 

mentre que els també germans, els francesos Ronan i Erwan Bouroullec 

adopten la tècnica del flux lliure de la consciència en els seus dibuixos, que porta 

a una imatgeria nova dels objectes. Avui en dia, noves tecnologies com la 

impressió digital 3D permeten recuperar el factor atzar en el disseny, a través 

dels algoritmes, com el gerro creat per Audrey Large. 
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El surrealisme continua ben viu en molts treballs contemporanis, sobretot en 

obres que utilitzen aproximacions experimentals i especulatives per trastocar 

noves tecnologies i qüestions socials, especialment en el disseny crític. L’obra 

Dissenys per a un planeta superpoblat: els Recol·lectors (2009), de Dunne & 

Raby, reuneix una sèrie d’objectes intel·ligents del segle XXI per a un futur 

distòpic que introdueixen un element irracional. D’altra banda, el llenguatge 

visual típic del surrealisme s’introdueix directament en disciplines com el 

videoclip. La cantant islandesa Björk incorpora motius pictòrics surrealistes en 

molts dels seus vídeos, com a Hidden Place (2010), que mostra una llàgrima que 

recorre el rostre de la cantant i que és una referència directa a la fotografia de 

Man Ray, Llàgrimes (1932). És una prova de com el llenguatge visual del 

surrealisme ha penetrat en la consciència col·lectiva. 

 

De Hidrogenesse a Jordi Roca i Òscar Tusquets 

 

Com ja és habitual, en el marc de l’exposició tindrà lloc una conferència a càrrec 

del comissari, Mateo Kries, que el divendres 28 de febrer oferirà una àmplia 

mirada i explicació sobre la relació i intercanvi entre el disseny i el surrealisme. 

També se succeirà el cicle de conferències i tallers Quan el disseny supera la 

realitat, amb una conferència a càrrec de l’arquitecte i dissenyador Òscar 

Tusquets, que parlarà sobre la llarga relació creativa i d’amistat que va mantenir 

amb Salvador Dalí, mentre que el dissenyador industrial Andreu Carulla i el xef 

Jordi Roca parlaran d’afinitats i correspondències en les seves pràctiques 

creatives i els resultats sorprenents derivats. 

 

A banda, Sybilla Sorondo, artífex 

d’una de les marques de roba 

espanyoles més destacades dels 

últims 40 anys, protagonitzarà 

també una conferència sobre la 

ficció i la funció en les seves 

peces creatives. Dins del cicle, el 

científic Robert D.Thompson 

donarà eines per mirar de forma 

radicalment nova els materials 

prohibits i descobrir que poden ser utilitzats amb finalitats impensables. El duo 

de pop electrònic Hidrogenesse oferirà un concert recital del seu últim treball, 

Joterías bobas, crítica a la gravetat i una teràpia contra el desànim. Disfressats 

d'Arlequí i Pierrot com a homenatge a la pintura d'André Derain, el duo 
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presentarà les seves noves cançons en un xou en què desdibuixaran els límits 

entre la realitat i l'artifici. 

 

Sota el títol Bon dia, què desitja?, l’Espai Familiar i Educatiu convidarà a les 

famílies a treballar en una botiga de mobles surrealistes on dissenyar i fabricar 

mobles exclusius fets a mida per donar forma als somnis més anhelats. També 

s’oferiran visites en diferents formats i la proposta familiar 

Desitjar+somiar=dissenyar, conduïda per un mediador al voltant d’un tema 

principal de l’exposició.  
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ 

 

CONFERÈNCIA A CÀRREC DEL COMISSARI 

Divendres 28 de febrer de 2020 / 19 h 

Mateo Kries, director del Vitra Design Museum. 

 

CICLE DE DISSENY 

QUAN EL DISSENY SUPERA LA REALITAT 

 DALÍ I TUSQUETS: DISSENY PARANOIC I CRÍTIC. 
PER ÓSCAR TUSQUETS I JULI CAPELLA 
Dijous, 16 d’abril / 19 h 

 

Fruit de la llarga relació creativa i d'amistat entre el dissenyador Óscar Tusquets i l'artista 

Salvador Dalí, van sorgir diversos dissenys per a espais, mobiliari i altres tipus 

d'objectes. En una conversa amb el mateix Óscar Tusquets, una de les figures més 

autoritzades per parlar sobre la relació entre disseny i surrealisme, i l'arquitecte Juli 

Capella, també biògraf del dissenyador, es destacaran les col·laboracions principals 

entre Tusquets i Dalí. 

 

 MODA ENTRE LA FUNCIÓ I LA FICCIÓ.  
PER SYBILLA SORONDO I CHARO MORA 
Dimarts, 21 d’abril / 19 h 

 

Sybilla Sorondo és l'artífex d'una de les marques de roba espanyoles més destacades 

dels últims quaranta anys, la qual ha esquivat tendències passatgeres i les expectatives 

del mercat. L'inconfusible caràcter transgressor de les seves creacions representa un 

desafiament al dogma funcionalista i als convencionalismes estètics. La roba de Sybilla 

se situa entre el disseny i l'art, una zona de confluència que va ser extraordinàriament 

fèrtil en el context del moviment encapçalat per André Breton. La provocació, la 

sensualitat, l'humor i la fantasia, constants en el treball de Sybilla, són també atributs 

centrals de l'imaginari surrealista. Com coexisteixen la ficció i la funció en les peces 

d'aquesta creadora inclassificable? Comptarem amb la seva presència i amb la de a 

historiadora de moda Charo Mora per parlar-nos-en. 

 

 MATERIALS TABÚ PER A UNA NOVA REALITAT.  

PER ROBERT D. THOMPSON (MATERFAD) 

Dimarts, 28 d’abril / 19 h 

 

En un món on les evidències sobre el futur pròxim s'esfumen a un ritme vertiginós, el 

disseny ha de ser capaç de pensar de manera atrevida i radical. Una de les àrees en 

què aquesta radicalitat es mostra millor és la dels nous materials, tot i que de vegades 

el que és nou no és el material mateix sinó els usos que se'n poden fer. Podem, per 

exemple, imaginar que d'aquí a un temps els residus orgànics con els cabells, les ungles 

o la sang serveixin per fabricar objectes més sostenibles i eficients? Són tan sols tres 
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exemples de “materials tabú”, segons la determinació que proposa el científic Robert D. 

Thompson. En aquest workshop es donaran eines per mirar d'una manera radicalment 

nova els materials prohibits i descobrir que poden ser utilitzats amb finalitats 

impensables. En el camp del disseny, com en el de l'art surrealista, el que a priori pot 

semblar una provocació es pot convertir en una genialitat. 

 

 CUINA I DISSENY MÉS ENLLÀ DELS SENTITS.  
PER ANDREU CARULLA I JORDI ROCA 
Dimarts, 12 de maig / 19 h 

 

Salvador Dalí confessava que la seva vocació secreta des de la infància era ser cuiner. 

Segons ell, la cuina i la pintura són dues formes de creació absolutament afins i el 1973 

va publicar el receptari Les diners de Gala, un cant a l'erotisme del bon menjar on 

demostrava la convicció que és possible “fer real el que és fantàstic”. La llarga 

col·laboració entre el dissenyador industrial Andreu Carulla i el Celler de Can Roca es 

basa en una “experiència sensorial augmentada” que, d'alguna manera, sembla 

participar d'aquest caràcter "suprarealista". Quin paper té la imaginació, la fantasia, la 

sensualitat o l'inconscient en la relació entre cuina i disseny? En aquesta trobada, 

Andreu Carulla i Jordi Roca parlaran de les afinitats i les correspondències de les seves 

pràctiques creatives i els resultats sorprenents que se'n deriven. 

 

CONCERTS I ESPECTACLES 

 

HIDROGENESSE PRESENTA JOTERÍAS BOBAS 

 

Divendres, 6 de març / 20 hores 

En el marc de l'exposició Objectes de desig. Surrealisme i disseny, els artistes 

compartiran com van compondre les cançons i què hi ha darrere d'un projecte que es 

presenta com una crítica a la gravetat i una teràpia contra el desànim. 

 

VISITA A LES EXPOSICIONS 

 

VERMUT I TERTÚLIA 

5, 17, 19 d’abril i 3, 31 de maig / 12 h 

Una visita tranquil·la per aprofundir en els temes o els aspectes que interessin més els 

visitants i conduïda per un mediador. Una vegada acabada la visita, els participants 

podran compartir impressions en una tertúlia distesa acompanyada d'un vermut (o 

equivalent). 

 

CAFÈ I TERTÚLIA PER A GRUPS 

CaixaForum ofereix a entitats culturals, associacions, col·lectius i grups d’amics una 

visita tranquil·la per aprofundir en els temes o els aspectes que interessin més els 

visitants conduïda per un mediador. Una vegada acabada la visita, es compartiran 
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impressions sobre l'exposició en una tertúlia participativa acompanyada d'una tassa de 

cafè (o equivalent). Horaris per convenir, dins l’horari del centre.  

 

VISITA COMENTADA 

La visita està dirigida per un mediador que, a partir del diàleg amb els participants, 

presenta els temes clau de l'exposició, els contextualitza i resol els possibles dubtes o 

preguntes que hi puguin sorgir. Veure disponibilitat d’horaris a la pàgina web. 

 

VISITA COMENTADA PER A GRUPS 

CaixaForum ofereix a entitats culturals, associacions, col·lectius i grups d’amics visites 

cometades a les exposicions temporals. Amb un màxim de 30 persones per grup, la 

visita dura una hora i es pot fer en diversos idiomes. Horaris per convenir, dins l’horari 

del centre.  

 

 

 

ESPAI FAMILIAR I EDUCATIU 

VISITA EN FAMÍLIA: DESITJAR + SOMIAR = DISSENYAR 

Recomanat per a famílies amb infants a partir de 8 anys 

Diumenges 1, 8, 15, 22, 29 de març; 5, 12, 19, 26 d’abril; 3, 10, 17, 24, 31 de maig, i 7 

de juny 

Una visita pensada especialment per a famílies que inclou un recorregut per l'exposició 

i activitats participatives dins de l'espai expositiu. Conduïdes per un mediador, les visites 

es basen en un tema principal de l'exposició que es desenvolupa al voltant de les obres 

exposades. 

 

BON DIA, QUÈ DESITJA? 

Recomanat per a famílies amb infants a partir de 5 anys 

De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h 

El taller convida a treballar en una botiga de mobles surrealistes per tal de dissenyar i 

fabricar els mobles que demanarà l’exquisida clientela de CaixaForum. Mobles 

exclusius, fets a mida, que donen forma als somnis i els desitjos d'aquestes persones 

sorprenents. Es tracta d'un espai dins de l'exposició pensat principalment per al públic 

familiar, en el qual es proposa una activitat que convida a explorar de manera lliure i 

creativa algun dels aspectes de l'exposició. 

 

 

 

 

 



   

                                                                                          

 

Dossier de premsa 

 

 

 

 

 

 

Del 28 de febrer al 7 de juny 

 

 

 

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 ”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 ”la Caixa” 

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

Cristina Font: 934 046 056 / 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org 

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

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #SurrealismeCaixaForum  


