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Els centres CaixaForum reobriran les portes
l’1 de juny
 Els vuit centres culturals de la Fundació ”la Caixa” reobriran les
portes per tornar a acollir el públic a partir del dilluns vinent, dia 1
de juny, seguint tots els protocols que garanteixen la seguretat
sanitària.
 Els centres CaixaForum de Barcelona, Madrid, Saragossa, Sevilla,
Palma, Girona, Lleida i Tarragona reprendran l’activitat de manera
coordinada, amb un terç de l'aforament.
 Les sales d’exposició tindran educadors per a fer tasques de
mediació en determinades franges horàries.
 «Aquest esforç per posar de nou en marxa tots els nostres centres
culturals respon a la voluntat d’oferir a la ciutadania, després
d’aquesta dura etapa, espais per recuperar el pols cultural i el
benestar personal», ha declarat la directora general adjunta de la
Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán.

Barcelona, 27 de maig de 2020. La Fundació ”la Caixa” ha anunciat la
reobertura de la xarxa de centres CaixaForum a partir de dilluns vinent, dia 1 de
juny. D’aquesta manera, els centres de Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa,
Palma, Lleida, Tarragona i Girona reprendran l’activitat de manera coordinada i
amb el triple objectiu de garantir la seguretat sanitària, reforçar la
confortabilitat del públic durant la seva visita i refermar la qualitat que
caracteritza tots els projectes de l’entitat.
Per la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, «aquest
esforç per posar de nou en marxa tots els nostres centres culturals respon a la
voluntat d’oferir a la ciutadania, després d’aquesta dura etapa, espais per
recuperar el pols cultural i el benestar personal. Durant aquesta crisi s’ha
demostrat que la cultura és més necessària que mai com a eina per obrir
finestres al món en un moment en què la nostra realitat s’ha vist reduïda».

Els centres culturals de la Fundació ”la Caixa” tornaran a acollir visitants
complint tots els requisits previstos per les autoritats sanitàries a conseqüència
de la crisi de la COVID-19 i reforçant les tasques de neteja i desinfecció.
L’accés als centres es podrà dur a terme també a través de la venda anticipada
d’entrades en línia.
Gràcies a l'excel·lent relació amb museus i prestadors, les exposicions de tots
els centres CaixaForum s'han pogut allargar més enllà de la seva data inicial de
finalització, i es podran visitar, la gran part d'elles, fins després de l'estiu. A
més, CaixaForum Lleida i CaixaForum Girona obriran estrenant noves
exposicions: Construint nous mons. Les avantguardes històriques a la
col·lecció de l’IVAM, 1914-1945, a Lleida, i Apollo 11. L’arribada de l’home a la
Lluna, a Girona.
A les sales, clausurades des del 14 de març passat a conseqüència de la crisi
sanitària, s’hi reforçarà la presència d’educadors en determinades franges
horàries per tal d’orientar els visitants i resoldre els dubtes que puguin sorgir
respecte del contingut de les exposicions.
Per accedir a les sales d’exposició, serà obligatori l’ús de màscares i de
dispositius de gel hidroalcohòlic, que se situaran a l’entrada dels centres.
Seguint la normativa marcada per les autoritats sanitàries, els visitants podran
accedir al centre de manera individual o per grup familiar, mantenint sempre
una distància de seguretat de dos metres. No funcionaran els serveis de
consigna, guarda-roba, cafeteria, botiga i audioguies. Tampoc no hi haurà
visites guiades, ni les activitats programades abans de la crisi del coronavirus.
En aquesta primera fase, tots els centres reobriran amb l’horari habitual.
Així mateix, la Fundació ”la Caixa” ha anunciat que l’1 de juny també
obriran les portes els Jardins de Cap Roig. Pel que fa a CosmoCaixa,
la reobertura haurà d’esperar que la ciutat de Barcelona entri a la fase 2
del pla de desescalada dictat pel Govern central.

Surrealisme i disseny, a Barcelona, i vampirs, a Madrid
Aquestes són les exposicions que es podran veure als centres CaixaForum a
partir del dia 1 de juny, amb les noves dates de tancament:
CaixaForum Barcelona
- Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020, coorganitzada per
”la Caixa” i el Vitra Design Museum, explora el diàleg entre totes dues
disciplines des de fa un segle.
Fins al 27 de setembre de 2020
-

On som. On podríem ser, comissariada per l’alacantina Diana Guijarro,
s’emmarca en el programa Convocatòria de Comissariat de la Col·lecció
”la Caixa” i qüestiona la posició dels espectadors respecte de l’art.
Fins a l’1 de novembre de 2020

CaixaForum Madrid
- Vampirs. L’evolució del mite, mostra coorganitzada amb La
Cinémathèque Française, és un recorregut transversal per la història
d’aquesta figura, popularitzada pel cinema i més viva que mai en la
cultura popular.
Fins al 6 de setembre de 2020
CaixaForum Saragossa
- Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran proposa un recorregut
apassionant per la història del luxe a l’Orient Mitjà antic, en aquesta
exposició organitzada amb la col·laboració del British Museum.
Fins al 25 d’octubre de 2020
CaixaForum Sevilla
- L’esperit de Montmartre en temps de Toulouse-Lautrec, exposició de
producció pròpia i sense precedents al nostre país, per conèixer els
aspectes essencials de l’art francès radical de finals del segle XIX.
Fins al 25 d’octubre de 2020
-

Poètiques de l’emoció recorre algunes maneres de representar les
emocions humanes en les arts visuals en els últims 500 anys de la
història de l’art, amb una representació molt significativa de la Col·lecció
”la Caixa” d’Art Contemporani.
Fins al 30 d’agost de 2020

CaixaForum Palma
- Blau. El color del modernisme, plantejada com una experiència estètica,
recorre tota la paleta de blaus i els significats poètics als quals el
Modernisme els va associar.
Fins al 12 d’octubre de 2020
-

H.Anglada-Camarasa. Una revisió de la Col·lecció ”la Caixa” ret
homenatge al pintor modernista.
Exposició permanent

NOVETAT

CaixaForum Girona
- Apollo 11. L’arribada de l’home a la Lluna reviu l’efemèride del 50è
aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna, des de la perspectiva dels
mateixos astronautes que van fer realitat la conquesta de l’espai fent el
primer pas de l’espècie humana sobre la Lluna i canviant el curs de la
ciència i de la societat.
Fins al 20 de setembre de 2020
NOVETAT

CaixaForum Lleida
- Construint nous mons. Les avantguardes històriques a la col·lecció de
l’IVAM, 1914-1945 proposa una nova lectura sobre el desenvolupament
dels moviments artístics de les primeres dècades del segle passat i en
subratlla la llibertat, el misteri i la utopia.
Fins al 10 de gener de 2021
CaixaForum Tarragona
- Faraó. Rei d’Egipte, recorregut a través d’una col·lecció d’objectes
procedents del British Museum per explorar els ideals, el simbolisme i la
ideologia dels faraons, com també les realitats de la vida a la vall del Nil.
Fins al 14 de febrer de 2021
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