
  

 

 

 

L’esperit bohemi de Montmartre 
s’instal·la a CaixaForum Sevilla 

 
 

• ”la Caixa” presenta L’esperit de Montmartre en temps de Toulouse-

Lautrec, una mostra sense precedents per conèixer els aspectes 

essencials de l’art francès radical de finals del sigle XIX.  

 

• Amb més de 300 obres, proposa una immersión per l’irresistible 

encant de la mentalitat avantguardista que van practicar 

nombrosos artistes al voltant del 1880 al barri de Montmartre, 

convertit en centre literari y artístic de la capital francesa. 
 

• L’exposició mostra el paper que van tenir a la trajectòria de 

Toulouse-Lautrec i els seus coetanis — Pierre Bonnard, Pablo 

Picasso, Georges Bottini, Henri-Gabriel Ibels, Henri Rivière, Louis 

Valtat, Jules Chéret, Suzanne Valadon o Édouard Manet- les 

produccions artístiques efímeres. 
 

• Cartells, dibuixos, gravats, pintures, diaris i objectes d’època 

conformen aquesta mostra que acull referents únics que han 

trascendit la història de l’art. 

 

 

 

 

 

  

L’esperit de Montmartre en temps de Toulouse-Lautrec. Dates: del 13 de febrer al 

31 de maig de 2020. Lloc: CaixaForum Sevilla (Centro Comercial Torre Sevilla C/ 

López Pintado, s/n). Concepció i producció: ”la Caixa”. Comissariat: Phillip Dennis 

Cate, crític d’art i comissari independent.  

 

      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum #ToulouseCaixaForum 
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Sevilla, 12 de febrer de 2020. El director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, 

i el crític d’art i comissari independent Phillip Dennis Cate han presentat avui a 

CaixaForum Sevilla l’exposició L’esperit de Montmartre en temps de Toulouse-

Lautrec.  

 

Dins de la seva programació, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 

especial a l’art dels segles XIX i XX, amb l’objectiu de promoure la divulgació al 

voltant d’una època clau per entendre la sensibilitat contemporània. Amb 

L’esperit de Montmartre en temps de Toulouse-Lautrec, l’entitat incideix en la 

voluntat de donar a conèixer entre el gran públic l’efervescència artística de 

finals del segle XIX, clau per entendre tot el que va arribar en dècades 

posteriors. En aquest sentit, cal recordar l’exposició dedicada a Joaquín Sorolla 

y la de Blau, el color del Modernisme.  

 

L’exposició que estrena CaixaForum Sevilla fa parada en un moment únic en 

els últims cent cinquanta anys d’història d’Europa. L’eclosió del barri parisenc 

de Montmartre com a centre literari i artístic radical i «modern» representa la 

conquesta de la llibertat davant les convencions, el triomf de la creació i la 

vocació contra les seguretats de la vida burgesa, la bellesa del moment davant 

els valors intemporals, però morts, de les acadèmies. 

 

L’esperit de Montmartre en temps de Toulouse-Lautrec és una producció de 

l’Obra Social ”la Caixa” sense precedents al nostre país, que aplega una 

col·lecció extraordinària de 305 obre entre cartells, dibuixos, gravats, pintures, 

diaris i diferents objetes d’època. La mostra ha 

estat possible gràcies a la col·laboració de 

desenes de museus i col·leccionistes 

internacionals, així com a la tasca curatorial del 

comissari Phillip Dennis Cate, que, tal com ell 

mateix explica al catàleg que acompanya la 

mostra, va començar a investigar sobre l’art de 

Toulouse-Lautrec i el seu cercle al començament 

dels anys setanta del segle passat. 

 

L’exposició contextualitza l’esperit de Montmartre 

a l’època de Toulouse-Lautrec, tots ells 

«conspiradors anti-establishment», i mostra els 

intercanvis fructífers entre artistes de mentalitats 

similars.  

 

 

Henri de Toulouse-Lautrec, Programa de 
Un fallo de Le Théâtre Libre, 1893.  
© Colección particular / Fotógrafo: Elsevier 
Stokmans Fotografie 
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La mostra també aprofundeix en la funció tan important que van tenir les 

produccions artístiques efímeres en les trajectòries de Toulouse-Lautrec i els 

seus col·legues: l’estampació, el cartellisme, la il·lustració de llibres i revistes, el 

disseny de partitures i altres obres en paper, que eren els mitjans amb els quals 

els artistes arribaven a una audiència més gran i que els permetien guanyar-se 

la vida fora del restrictiu sistema acadèmic. 

 

Montmartre: radical, anti-establishment y antiburgués 

 

Situat als afores de París en direcció nord, Montmartre era el 1880 un lloc 

habitat per la misèria i la marginació. Aviat, no obstant això, va començar a 

atreure joves artistes d’avantguarda, com Henri de Toulouse-Lautrec, Paul 

Signac, Pierre Bonnard i Henri-Gabriel Ibels; intèrprets com Aristide Bruant i 

Yvette Guilbert; escriptors com Émile Goudeau, Alphonse Allais i Alfred Jarry, i 

músics i compositors com Erik Satie, Vincent Hyspa i Gustave Charpentier. 

 

A finals del 1881, l’artista frustrat Rodolphe Salis va fundar a Montmartre el 

cabaret Le Chat Noir. Le Chat Noir i els seus parroquians, sobretot els artistes i 

escriptors afins a Les Arts Incohérents (Les Arts Incoherents), una mena de 

protodadaistes o protosurrealistes, van ser els qui van influir més a l’hora de fer 

del Montmartre del començament del decenni del 1880 un focus d’atenció de la 

vida artística i literària de l’avantguarda parisenca. 

 

En un període relativament breu, Montmartre es va transformar en el centre 

literari i artístic de París. A finals del segle, ja hi havia més de quaranta locals 

d’entreteniment: cabarets, cafès concert, sales de ball, music-halls, teatres, 

circs, etc. Amb el temps, aquest ambient cultural i lúdic va acabar sent 

comercialitzat pels seus propis creadors, fins al punt que, irònicament, la 

bohèmia es va convertir en una gran atracció turística internacional. 

 

Montmartre era radical, anti-establishment i antiburgès per definició. Lluny dels 

espais tradicionals, els artistes, intèrprets, poetes i escriptors presentaven les 

seves obres en cabarets, cafès concert, circs, teatres experimentals, al carrer 

(cartells i processons) i en llibres i revistes populars.  

 

La comunitat artística de Montmartre va adoptar de forma innovadora algunes 

eines antiacademicistes, com l’humor, els calembours visuals, la ironia, la 

sàtira, la paròdia, la caricatura i els titelles, per criticar la societat del seu temps 

i la condició humana, en general. El tema preferit d’aquests artistes era la vida 

moderna que els envoltava al mateix Montmartre: carrers, cabarets, sales de 

ball, intèrprets, artistes, prostitutes, rodamons… Els membres de la comunitat 
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artística de Montmartre proclamaven la seva independència, el seu compromís 

social i polític, i les seves preferències artístiques mitjançant la manipulació de 

les tècniques artístiques en pintura, escultura, estampació, música, teatre i, 

també, cinema. 

 

Estructurada en nou àmbits, la mostra s’endinsa en les importants 

contribucions que tots aquests artistes van fer a l’art de fin-de-siècle. Comença 

mostrant els paisatges de Montmartre; continua amb una secció sobre el 

cabaret Le Chat Noir —centrant-se especialment en el teatre d’ombres i el grup 

de Les Arts Incoherents, que preludia el moviment dadà—, la premsa, els 

cartells i la relació de l’art amb els procediments de reproducció seriada i la 

comunicació de masses, i acaba amb la vida nocturna, els espectacles, el circ i 

la imatge de la dona.  

 
Com és habitual, l’exposició es completa amb l’edició d’una publicació a càrrec 

de l’Obra Social ”la Caixa” que inclou textos del comissari Phillip Dennis Cate, 

així com dels especialistes Saskia Ooms, Michela Niccolai, Laurent Bihl i Ricard 

Bru, que detalla la relació de Montmartre amb els artistes catalans. A partir de 

la mostra, també es desplega un programa d’activitats per a tots els públics que 

inclou una conferència a càrrec del comissari, així com el cicle de conferències 

Montmartre, paisatge de la bohèmia, coordinat per la revista Historia y Vida. 

Les visites comentades per al públic general i els cafès tertúlia es 

complementen amb la visita en família a l’Espai Familiar i Educatiu El Petit Chat 

Noir i la visita en família Una nit a Montmartre. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ 

 

 

PÚBLIC GENERAL     

 

DIJOUS 13 DE FEBRER, 19:00 h 

CONFERÈNCIA DEL COMISSARI 

L’ESPERIT DE MONTMARTRE EN TEMPS DE TOULOUSE-LAUTREC 

Phillip Dennis Cate, crític d’art i comissari independent 

 

 

 

CICLE DE CONFERÈNCIES: MONTMARTRE, PAISSATGE DE LA BOHÈMIA 

Coordinació del cicle: 

 

 

 

DIMECRES 4 DE MARÇ, 19:00 h 

TERRA D’ARTISTES I D’ENRENOU 

A càrrec d’Eliseu Trenc, professor emèrit de la Universidad de Reims 

 

DIMECRES 11 DE MARÇ, 19:00 h 

FIGURES FEMENINES A MONTMARTRE 

A càrrec de Victòria Combalia, historiadora de l’art i professora d’Història de l’Art 

a la Universitat de Barcelona 

 

DIMECRES 18 DE MARÇ, 19:00 h 

MONTMARTRE MÉS ENLLÀ DE LAUTREC 

A càrrec de Francesc Fontbona, doctor en Història, membre de l’IEC  i acadèmic 

de Sant Jordi 

 

DIMECRES 25 DE MARÇ, 19:00 h 

MAPA SONOR DE MONTMARTRE 

A càrrec de Marta Espinós, pianista, comissària musical i codirectora artística de 

Lo Otro 
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VISITES COMENTADES 

Dimecres i dijous, a les 17:30 hores 

Divendres, dissabtes i diumenges, a les 18 hores 

Dissabte, a les 11:30 hores 

Dissabtes i diumenges, a les 12:30 hores 

 

VISITA AMB CAFÈ TERTÚLIA 

Dies i horaris a convenir. Inscripcions: 955 65 76 34 

rcaixaforumsevilla@magmacultura.net 

 

MICROVISITES: L’ESPERIT DE MONTMARTRE EN ELS TEMPS DE 

TOULOUSE-LAUTREC 

Divendres 28 de febrero, de 12.30 a 14.30 h i de 17.30 a 19.30 h 

Dissabte 16 de maig de 19 a 21 h 

Aquestes visites de curta duració ofereixen una introducció a peces seleccionades 

i una visió general de l’exposició, donant als visitants la possibilitat de descobrir i 

explorar la mostra d’una forma propera i diferente. Conduïdes per un dels nostres 

mediadors i mediadores, les microvisites tenen una duració de 20 minuts 

aproximadament.  

 

VISITES COMENTADES PER A GRUPS 

Disponibles per a grups sota demanda. També disponibles en anglès i francès. 

 

 

PÚBLIC FAMILIAR     

 

ESPAI FAMILIAR I EDUCATIU 

EL PETIT CHAT NOIR 

Convida a experimentar el dibuix del moviment e intenta atrapar aquello que es 

mou, dintre d’un espai composat per una zona de dibuix interactiu. La proposta 

rendeix homenatge al Chat Noir, el local de Montmartre que va atraure tant a 

artistes, músics i escriptors. Moltes obres de Toulouse-Lautrec i els seus 

contemporanis s’inspiren en la vida nocturna d’aquesta sala i se centren en 

dibuixar el moviment del cos al ballar.  

De 10:00 a 20:00 hores. 

 

Horaris especials: 

Divendres 28 de febrer de 13 a 14h i de 18 a 19h 

Dissabte 16 de maig de 19 a 20 h 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcaixaforumsevilla@magmacultura.net
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VISITA EN FAMÍLIA +7 

UNA NIT A MONTMARTRE  

Dissabtes a les 13 y 18.30 h i diumenges a les 13.15 h 

Una visita especialment pensada per a famílies que inclou un recorregut per la 

mostra i activitats participatives dintre 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. 
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L’esperit de Montmartre en temps 

de Toulouse-Lautrec  

 
 

Del 13 de febrer al 31 de maig de 2020 
 

 

 

CaixaForum Sevilla 

Centro Comercial Torre Sevilla (Calle 

López Pintado , s/n) 

41092 Sevilla 

Tel. 955 657 611 

 

Horari 

De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 

20 h  

Servei d’Informació de ”la Caixa” 

Tel. 900 223 040  

 

Venda d’entrades 

Taquillas de CaixaForum y 

www.CaixaForum.es  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Àrea de Comunicació de “la Caixa” 

Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  
Sala de Premsa: http://premsa.lacaixa.org/ 

       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum #ToulouseCaixaForum 

 

http://www.caixaforum.es/
http://premsa.lacaixa.org/

