Dossier de premsa

La Fundació ”la Caixa” presenta les seves propostes per al curs 2020-2021

La xarxa CaixaForum presenta l’oferta
cultural més àmplia amb 34 exposicions
»

La Fundació ”la Caixa” presenta les seves propostes expositives
per a la temporada 2020-2021: 25 mostres als vuit centres culturals
CaixaForum de Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma,
Girona, Tarragona i Lleida, més nou exposicions itinerants que
recorreran el territori espanyol i portuguès. Dels 34 projectes, 11
són estrenes absolutes.

»

Hi destaquen les novetats interactives, com l’última proposta del
col·lectiu internacional teamLab, que fusiona art i tecnologia; el
viatge sensorial que proporcionarà una gran producció pròpia
sobre els videojocs, o una nova experiència de realitat virtual que
sortirà a la llum després de quatre anys de treball de la mà amb el
director d’orquestra Gustavo Dudamel.

»

Altres estrenes reuniran noms essencials de l’art pop com Warhol,
Johns o Rauschenberg; ens descobriran la figura del dissenyador i
constructor francès Jean Prouvé; analitzaran la imatge de l’ésser
humà des de l’antiguitat i fins als nostres dies, i oferiran una
reflexió contemporània sobre el futur indígena amb Pedro Neves.
Dues noves apostes de divulgació científica, sobre l’Àrtic i els
planetes, iniciaran un periple per tot el territori.

» L’entitat ha treballat intensament en els últims mesos per adaptar la
temporada vinent al nou context. La programació combina de forma
transversal cultura i divulgació científica, i integra noves
tecnologies i formats immersius. Inclourà exposicions dedicades al
cinema i a la creació contemporània, i propostes amb grans
institucions internacionals, com el British Museum, el Centre
Pompidou, la Cinémathèque Française o el Museo del Prado, que
recorreran passat, present i futur de l’art.
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Barcelona, 8 de setembre de 2020. La directora general adjunta de la
Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, i el director de l’Àrea de Cultura i Divulgació
Científica de la Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró, han presentat aquest matí la
programació de la institució per a la temporada 2020-2021. En l'acte també hi
han participat el director de l'Àrea d'Acció Comercial i Educativa de la Fundació
"la Caixa", Xavier Bertolín, i el director corporatiu de Territori i Centres de la
Fundació "la Caixa", Rafael Chueca.
Per primera vegada, la Fundació ”la Caixa” ha volgut mostrar en un únic acte
tota la programació cultural per als dotze mesos vinents. Així, s’han donat a
conèixer tant les 25 exposicions que es podran veure a la xarxa més important
de centres culturals privats d’Espanya, com els nous projectes itinerants que
l’entitat durà per tota la geografia espanyola i portuguesa.
La xarxa CaixaForum constitueix un model únic de divulgació del coneixement,
la cultura i la ciència com a motor de millora i progrés de la societat. Una
aposta decidida de la Fundació ”la Caixa” que, en un moment d’incertesa com
l’actual, esdevé més necessària que mai. CaixaForum tornarà a ser un agent
actiu i activador de la vida cultural de les nostres ciutats en aquesta etapa de
recuperació de la normalitat.
Després de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, la Fundació ”la Caixa” ha
treballat intensament en els últims mesos per reprogramar la temporada vinent
d’exposicions i adaptar-la al nou context, incorporant-hi nous continguts
relacionats amb el moment actual. Cal destacar la complicitat de l’extensa
xarxa de col·laboradors que té per tirar endavant aquesta programació en unes
circumstàncies que no sempre han estat fàcils.
Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, resumeix així
la nova programació: «Des de fa anys parlem d’un model CaixaForum
participatiu, obert i transversal. Uns valors que adquireixen un relleu especial
en aquesta nova temporada, que navegarà entre la continuïtat i la innovació.
Continuïtat perquè, malgrat els canvis que ha comportat la pandèmia, hem
adaptat les exposicions i les activitats al nou context, juntament amb els
nostres socis nacionals i internacionals; i innovació perquè el nou entorn ens
obliga a inventar noves formes d’aproximació a la cultura».
És un programa multidisciplinari i rigorós, sempre amb una mirada global, que
des de perspectives molt diverses recull els temes que històricament ha anat
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tractant l’entitat: art modern i contemporani, arqueologia, cinema i fotografia,
arquitectura i disseny, i ciència i natura.

Sis àmbits temàtics travessen tota la programació
Una novetat important és que la programació de la Fundació ”la Caixa” redobla
els esforços per integrar cultura i divulgació científica, dos mons que se solen
tractar per separat, tot i que, en la vida, es connecten, es complementen i
conviuen. La ciència i la tecnologia són a tot arreu, i el seu coneixement afecta
la nostra vida quotidiana.
Les 34 exposicions que componen la programació s’agrupen en sis àmbits
temàtics: noves tecnologies i nous formats; natura i ciència; la cultura del
cinema; una Col·lecció d’Art Contemporani de referència; grans acords amb
grans institucions, i reflexions sobre el passat i el present.
» Noves tecnologies i nous formats
La Fundació ”la Caixa” aquesta temporada fa una aposta decidida per
projectes que uneixen art, cultura i ciència, i que proposen als visitants
experiències immersives: participar per conèixer.
Trobem aquí tres estrenes destacades per als pròxims mesos, dues de les
quals són produccions pròpies: Symphony, un viatge al cor de la música
i Homo ludens. Videojocs per entendre el present. La primera, que es
presentarà la setmana que ve a CosmoCaixa, és el resultat de quatre anys
de treball de la Fundació ”la Caixa” amb Gustavo Dudamel. Ofereix una
experiència emocional, gràcies a la tecnologia de realitat virtual, que
recorrerà la geografia espanyola i portuguesa els anys vinents.
El segon projecte es presentarà a CaixaForum Madrid i oferirà una nova
perspectiva sobre el concepte gamer. Així, mostrarà un món videoludificat
en el qual la vida i el joc tendeixen a coincidir cada dia més. Inclourà més
de 40 peces entre videojocs i obres d’art, en un entorn interactiu que
convertirà la mateixa exposició en una experiència de joc col·lectiva.
No menys especial serà el tercer d’aquests projectes en aquesta categoria.
Per primera vegada a Barcelona, es podrà veure el treball del col·lectiu
artístic internacional teamLab, nascut el 2001 a Tòquio com a laboratori de
creació col·laborativa i experimentació. teamLab. Art, tecnologia, natura
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explorarà els vincles entre art, tecnologia, disseny i natura. Es presentaran
dues grans instal·lacions immersives, Born from the Darkness a Loving,
and Beautiful World i Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn, peces
interactives que s’activen i actualitzen constantment gràcies a la implicació
dels visitants, i que té com a grans protagonistes la natura i la relació que
hi mantenim.
» Natura i ciència
La ciència i el medi ambient han constituït històricament una de les línies
prioritàries de la Fundació ”la Caixa”, que fomenta la divulgació del
coneixement científic i la sensibilització sobre la importància de protegir el
planeta. Els set projectes de natura i ciència, dos dels quals de nova
creació, responen al compromís de l’entitat amb la conservació i la
conscienciació de la necessitat de preservar la biodiversitat, fortament
amenaçada per l’acció humana.
De pol a pol és una nova exposició del programa Art al carrer que, a partir
de l’octubre, viatjarà pel territori espanyol i portuguès per mostrar alguns
dels espais naturals més espectaculars de la Terra, des de l’Àrtic fins a
l’Antàrtida, a partir de les imatges de National Geographic, per reflexionar
sobre els efectes de l’elevada taxa d’extinció d’espècies. En aquesta
mateixa línia s’emmarca el gran projecte Gènesi, del reconegut fotògraf
brasiler Sebastião Salgado, «una oda visual a la majestuositat i fragilitat de
la Terra; un advertiment de tot el que correm el risc de perdre», en
paraules del fotògraf mateix.
La ciència ha adquirit un paper primordial en els canvis socials i en la
millora de la qualitat de vida de les persones i el creixement de la societat.
Diverses propostes científiques aprofundiran en els fonaments de la
ciència. Són mostres com ara Miralls, dins i fora de la realitat, que
acosta el coneixement matemàtic i els fonaments de la llum; Talking
Brains. Programats per parlar, que presenta i explica el cervell des del
punt de vista del llenguatge, o Apollo 11, que rememora una de les gestes
més importants de la història de la humanitat, l’arribada a la Lluna, i
aprofundeix en el que va suposar per al progrés de la societat i de les
ciències de l’espai.
Un altre dels projectes que veuran la llum per primera vegada aquesta
temporada és Altres mons. Viatge pel sistema solar amb Michael
Benson. Es tracta d’un recorregut cientificoartístic pel nostre sistema solar
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a través de 40 fotografies de gran format obtingudes per diverses missions
planetàries de les principals agències espacials i que han estat tractades
pel cineasta, fotògraf i escriptor nord-americà Michael Benson. El resultat
són unes imatges de gran bellesa compostes a partir de fotografies
aconseguides al llarg de sis dècades d’exploració planetària i que el seu
autor situa en el camp de les arts.
Aquesta unió entre el món artístic i el científic marca també l’experiència
Leonardo da Vinci. Observa. Qüestiona. Experimenta. En aquest
projecte, es presenta Leonardo no sols com un geni, sinó com una actitud
davant la vida, com una forma de mirar i interactuar amb la realitat en la
qual la curiositat va ser el motor que va deixar volar la seva genialitat. Un
espectacle audiovisual connecta el pensament de Leonardo amb el nostre
dia a dia, i quatre grans maquetes reprodueixen fidelment algunes de les
seves idees més modernes i premonitòries.
» La cultura del cinema
El cinema ocupa un lloc important en les programacions de la Fundació
”la Caixa”, entès com una de les manifestacions artístiques fonamentals en
la formació de la sensibilitat contemporània. Fins a quatre projectes
relacionats amb la cultura del cinema coincidiran aquesta pròxima
temporada.
Una de les noves exposicions és, en realitat, un retrobament entre Pixar
Animation Studios i CaixaForum. Sevilla estrenarà aquest novembre la
mostra Pixar. Construint personatges, una actualització del projecte que
ja es va poder veure en alguns centres de l’entitat el 2014 i el 2015. Ara,
passarà per Sevilla i Girona en una versió actualitzada, amb més de 130
dibuixos originals i 50 maquetes. L'exposició aprofundirà en el
desenvolupament visual dels personatges de Pixar Animation Studios.
Els altres tres projectes inclosos en la programació han estat organitzats
juntament amb la Cinémathèque Française, soci en coproduccions amb la
Fundació ”la Caixa”. Després de passar per Madrid, aquesta temporada
arribarà als centres CaixaForum de Barcelona, Saragossa i Sevilla
Vampirs. L’evolució del mite. La mostra proposa un recorregut
transversal per la història d’aquesta figura, popularitzada pel cinema i més
viva que mai en la cultura popular, amb més de 360 obres entre
fotografies, dibuixos, vestuari de pel·lícules, manuscrits, llibres, còmics,
cartells, pintures, gravats, documents i objectes diversos.
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També continuen en exposició Cinema i emocions. Un viatge a la
infància, que repassa aquesta relació amb títols i materials vinculats a la
infantesa, i Comença l’espectacle. Georges Méliès i el cinema del 1900.
Després de l’organització d’una gran retrospectiva sobre el cineasta
francès que es va poder veure a diferents centres CaixaForum, aquest
innovador projecte expositiu itinerant trasllada els visitants als anys en què
el cinema es va convertir en un espectacle popular, gràcies en gran part als
invents i les tècniques desenvolupats per Georges Méliès.
» Una Col·lecció d’Art Contemporani de referència
Amb 35 anys d’història, la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani
constitueix un dels signes d’identitat de la Fundació ”la Caixa” i un dels
fons privats més complets de tot Europa. En els últims anys, a més de
l’organització d’exposicions per mostrar els seus fons i el préstec constant
d’obres per tot el planeta, s’han impulsat dues convocatòries d’ajuts dirigits
a artistes i comissaries. Amb aquestes convocatòries, l’entitat es converteix
en motor de la creació jove i contemporània.
Aquest suport als sectors més actius de la creació cristal·litzarà en tres
projectes a CaixaForum Barcelona. A On som. On podríem ser (ja en
exhibició), s’hi sumarà al novembre So lazy. Elogi del malbaratament, a
càrrec dels joves comissaris Beatriz Escudero i Francesco Giaveri. La
mostra proposa una crítica a la hiperactivitat contemporània i introdueix
l’esperança d’una redistribució de recursos i temps capaç de repensar el
que és comú.
El maig del 2021 arribarà la nova mostra YWY. Visions, a càrrec de
l’artista lisboeta Pedro Neves Marques, amb la col·laboració de l’actriu i
activista Zahy Guajajara. El projecte va guanyar una de les ajudes a la
creació de la Fundació ”la Caixa” per a la producció de l’obra, que es podrà
veure per primera vegada a CaixaForum Barcelona, en col·laboració amb
el Centre d’Art Dos de Maig de la Comunitat de Madrid.
L’art contemporani també tindrà parada a CaixaForum Girona amb
Poètiques de l’emoció, exposició que recorre els últims 400 anys de la
història de l’art per presentar algunes formes de representació de les
emocions humanes en les arts visuals. Ho farà relacionant peces
contemporànies —amb una representació significativa de la Col·lecció
”la Caixa”— amb obres d’altres èpoques i contextos diversos.
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» Grans acords amb grans institucions
La Fundació ”la Caixa” ha traçat aliances a llarg termini amb alguns dels
museus i les col·leccions més importants del món, com el British Museum,
el Centre Pompidou o el Museu del Prado. Aquests grans acords amb
institucions culturals permetran presentar aquesta temporada noves
exposicions de referència, com La imatge humana.
Aquesta mostra, organitzada juntament amb el British Museum, s’estrenarà
a CaixaForum Madrid el mes d’abril del 2021. L’exposició viatja per la
representació del cos humà al llarg de la història de l’art a partir de les
esplèndides peces del museu britànic, que es combinen amb una selecció
d’obres de la Col·lecció ”la Caixa”. En total, més de 140 obres sobre les
quals sobrevolen conceptes universals, com l’ideal de bellesa, la
intencionalitat del retrat, la divinitat, el poder o la transformació del cos.
Dues exposicions més organitzades juntament amb el British Museum
viatjaran per diversos centres CaixaForum. A CaixaForum Saragossa s’hi
pot veure encara Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran, que descriu
com l’opulència va definir el poder econòmic i polític dels imperis de
l’Orient Mitjà antic. I, després de passar per CaixaForum Tarragona,
viatjarà fins a Santiago de Compostel·la —en el marc del Xacobeo 2021—
la mostra Faraó. Rei d’Egipte, que explora el simbolisme i l’ideari de la
monarquia egípcia.
El novembre del 2020 arribarà a CaixaForum Barcelona una de les
exposicions que era previst d’inaugurar la primavera passada, però que es
va haver de posposar. Es tracta d’Art i mite, exposició organitzada pel
Museu del Prado amb la col·laboració de la Fundació ”la Caixa”. La mostra
aprofundirà en la mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la
història de l’art a partir d’una curosa selecció d’obres de les col·leccions del
Museu Nacional del Prado que inclou pintures de Rubens, Ribera i
Zurbarán, entre molts d’altres.
Juntament amb el Centre Pompidou, aquesta temporada arribarà a
CaixaForum Palma la gran mostra Càmera i ciutat. La vida urbana en la
fotografia i el cinema, actualment a CaixaForum Madrid.
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» Reflexions sobre el passat i el present
A les aliances estratègiques, a les col·laboracions puntuals, a les
exposicions en sala, als projectes itinerants… A tot, la Fundació ”la Caixa”
hi vol aportar nous enfocaments sobre les cultures del passat i del present,
amb una atenció especial al segle XX, un període crucial que permet
aprofundir en els fonaments del món actual.
CaixaForum Madrid inaugurarà El somni americà. Del pop a l’actualitat,
una nova exposició juntament amb el British Museum que, posteriorment,
viatjarà a Barcelona i Saragossa. Es tracta d’una aproximació a l’art gràfic
dels Estats Units a través de figures clau com Lichtenstein, Warhol, Johns,
De Kooning o Rauschenberg, des dels anys seixanta fins a l’actualitat.
Una altra de les estrenes, en aquest cas juntament amb el Museu Nacional
d’Escultura, és Non finito. L’art de l’inacabat, que es podrà veure a
CaixaForum Palma. Les peces que formen part d’aquesta exposició estan
unides entre si per un «aspecte», el del non finito, concepte que s’atribueix
a Miquel Àngel, buscador incansable del model ideal. Escultures, plànols,
dibuixos, partitures, pintures, manuscrits i fotografies s’agrupen en una
constel·lació d’obres inacabades que al·ludeixen a la condició fragmentària
de la modernitat.
Un altre nou projecte és L’univers de Jean Prouvé. Arquitectura /
Indústria / Mobiliari, una nova col·laboració amb el Centre Pompidou que
s’endinsa en l’univers d’aquest dissenyador i constructor clau en la
modernitat de l'arquitectura. Així, explora els seus inicis com a ferrer, els
seus primers treballs amb arquitectes moderns i els seus edificis
prefabricats, amb els quals tenia l’ambició de crear productes per al màxim
nombre possible de persones.
Juntament amb l’arquitectura, el disseny protagonitza altres projectes en
curs, com ara Objectes de desig. Surrealisme i disseny. 1924-2020 o
Herois ocults. Invents genials. Objectes quotidians. El primer es
presentarà als centres de Madrid i Sevilla després de passar per
Barcelona, i explorarà la relació entre les dues disciplines del títol des de fa
un segle. El segon projecte, en format itinerant, convida a explorar la
innovació, la producció, l’evolució i la inspiració de clàssics quotidians com
el clip, el bolígraf, la bombeta, la llauna o els llumins, entre molts altres
objectes. Totes dues exposicions estan organitzades juntament amb el
Vitra Design Museum.

Dossier de premsa

Nombrosos projectes prestaran atenció a uns anys decisius per entendre
l’evolució de l’art, els quals transcorren entre finals del segle XIX i principis
del XX. Són, per exemple, L’esperit de Montmartre en temps de
Toulouse-Lautrec, una producció pròpia centrada en els aspectes
essencials de l’art francès de finals del segle XIX, o Blau. El color del
Modernisme, que repassa la paleta de blaus que va influir tant en aquest
moviment artístic i els seus significats poètics. Juntament amb aquesta
exposició, en exhibició a Palma fins al mes d’octubre, es pot gaudir de la
mostra permanent H. Anglada-Camarasa. Una revisió pictòrica de la
Col·lecció ”la Caixa”, que reuneix algunes obres essencials del pintor
modernista que formen part dels fons de l’entitat.
Si viatgem una mica més endavant en el temps, fins a les primeres
dècades del segle XX, trobem el projecte Construint nous mons. 19141945, dedicat a les avantguardes que van sorgir en aquells moments, a
partir de la col·lecció de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). També,
Picasso. El viatge del Guernica, un espai itinerant innovador que
aprofundeix en la història d’una de les obres més emblemàtiques de l’art
del segle XX a partir dels seus viatges i usos.
Així mateix, continuarà recorrent la geografia espanyola i portuguesa
l’exposició Terra de somnis, que mostra el treball de la reconeguda
fotògrafa espanyola Cristina García Rodero a l’Índia. Organitzada
juntament amb la Fundació Vicente Ferrer, les seves fotografies
reflecteixen la vida quotidiana dels habitants d’Anantapur, a l’estat
d’Andhra Pradesh, una de les zones més pobres d’aquest país.

Més enllà de les exposicions i més enllà del centre cultural
L’experiència CaixaForum anirà més enllà de les exposicions, amb una oferta
àmplia o variada que inclourà —sempre que la situació d’emergència sanitària
ho permeti— música, arts visuals i escèniques, humanitats, ciència, tecnologia
i medi ambient, com també les seves interseccions.
Les propostes convertiran els centres de la Fundació ”la Caixa” en espais de
trobada i intercanvi, en què la divulgació i l’experimentació amb les arts i el
coneixement científic i humanístic afavoreixen el pensament crític,
l’aprenentatge, la interacció i la cohesió social.
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Aquests són alguns dels conceptes i àmbits essencials que travessen la
programació de les activitats per a la temporada vinent:
» Experimentació. Per al públic escolar i familiar, es programaran entorns
d’aprenentatge significatiu a través de la relació amb professionals de
l’àmbit cultural i científic, en forma de tallers d’arts visuals, de ciències
de la naturalesa, de teatre, de disseny, de tecnologia o de
matemàtiques, entre d’altres.
» Innovació i creativitat. S’ajudarà i es donarà a conèixer el talent creatiu
nacional a través de diferents propostes que uneixen art, ciència i
tecnologia en programes com ara Trobades amb creadors o Nits d’estiu.
» Divulgació. S’organitzaran conferències, diàlegs i Live Talks sobre
història i pensament, art i disseny, cinema i literatura, música, ciència
bàsica, ciència i societat, medi ambient, alimentació i salut amb
investigadors i pensadors de referència, tant nacionals com
internacionals.
» Noves mirades a les exposicions. Una sèrie de propostes
complementen la visita a l’exposició, amb recorreguts temàtics,
intervencions artístiques, espais d’experimentació, visites dinamitzades i
visites familiars.
» Cinema i literatura. Es consolida una programació estable de cinema
amb cicles com Petits Cinèfils o Sala C, debats, tallers o el projecte
Participa Méliès; i en l’àmbit literari, amb tallers i el cicle de conferències
Universos Literaris.
» Música. S’aborda la música de la forma més amplia possible, explicantne la història, acostant-la als més petits, fomentant projectes
participatius i oferint una programació de concerts completa i variada,
que va des de la clàssica fins a l’electrònica, passant pel jazz i les
músiques del món.
A més, es consolidarà una de les iniciatives que la Fundació ”la Caixa” ha
impulsat aquests mesos de confinament, l’Àgora Digital, que se seguirà
enriquint amb nous continguts culturals audiovisuals, digitals i participatius.
Des de fa anys, les programacions dels centres CaixaForum han inclòs
continguts en xarxa i formes de participació en línia, i en el nou context es
potenciarà aquesta línia de treball amb continguts amb vida pròpia més enllà
del que passa de forma presencial al mateix centre.
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En aquest sentit, per a aquesta nova temporada, la Fundació ”la Caixa” també
posarà en marxa projectes de teleassistència en les exposicions i les activitats,
com una nova forma d’arribar als col·lectius, en especial el dels infants, que
tenen més dificultats per desplaçar-se als centres CaixaForum.
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teamLab
Art. Tecnologia. Natura
» CaixaForum Barcelona: del 21 d’abril al 29 d’agost de 2021

teamLab, Graffiti Nature: Lost, Immersed and
Reborn 2018. Instal·lació digital interactiva. So:
Hideaki Takahashi. © teamLab. Gentilesa de Pace
Gallery

A partir de dues grans instal·lacions, CaixaForum
proposa una experiència immersiva en transformació
constant
CaixaForum mostrarà per primera vegada a Barcelona
una proposta del col·lectiu artístic teamLab. Per a
aquesta exposició proposa dues experiències immersives
en transformació contínua: són obres obertes,
interactives, que s’activen i actualitzen constantment
gràcies a la implicació dels visitants.

Organització i
producció: Fundació
”la Caixa” i teamLab

Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World
convida els espectadors a interactuar amb els
ideogrames projectats a la paret per crear noves imatges.
Com en la naturalesa, les possibilitats són infinites i el
que passi en un instant determinat no tornarà a passar
mai de la mateixa manera. Graffiti Nature: Lost, Immersed
and Reborn acull un ecosistema habitat per una diversitat
de criatures que apareixen quan els visitants les dibuixen.
En aquest entorn exuberant, cal mantenir l’equilibri entre
flora i fauna, tenint en compte que les criatures sorgides
d’aquests dibuixos s’alimentaran les unes de les altres.
teamLab és un col·lectiu artístic internacional sorgit al Japó
el 2001, format per professionals de diferents disciplines:
art, programació, matemàtica i arquitectura. Investiga les
vinculacions entre l’art, la tecnologia, el disseny i la natura,
amb l’objectiu d’explorar la relació dels individus amb el
món que els envolta.

Dossier de premsa

Homo ludens
Videojocs per entendre el present
» CaixaForum Madrid: del 16 de juliol al 31 d'octubre de 2021

Imatge del projecte Craftea (Arsgames, 2018)
elaborada a partir de Minecraft (Mojang, 2009).
Creative Commons BY-NC-SA

CaixaForum Madrid presenta una exposició que, des
de l’antropologia, reivindica el videojoc com un
element troncal de la cultura contemporània
L’exposició Homo ludens. Videojocs per entendre el
present oferirà una nova perspectiva del concepte gamer
(jugador de videojocs) mostrant un món videoludificat en
el qual la vida i el joc tendeixen a coincidir cada dia més.
A partir d’una visió antropològica del joc, i entenent el
videojoc com la seva expressió contemporània més
estesa, l’exposició posa en relleu com el videojoc
transcendeix l’acte de jugar, ja que representa una
indústria, un mitjà cultural i una proposta creativa a través
de la qual podem comprendre millor el nostre present.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”
Comissariat: Luca
Carrubba, director
d’Arsgames

El recorregut, articulat en sis àmbits, inclourà més de 40
peces entre videojocs i obres d’art, en un entorn interactiu
que convertirà la mateixa exposició en una experiència de
joc col·lectiva. Al llarg de les diferents sales, els visitants
descobriran que els videojocs són una eina per entendre
el present perquè, conscientment o inconscientment, hi
convivim en molts àmbits de la nostra vida quotidiana.
L’exposició es planteja com una experiència participativa i
ludificada.

Dossier de premsa

Symphony
Un viatge al cor de la música
» Del setembre del 2020 a l’agost del 2021 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal:

Pel·lícula en 3D dirigida per Igor Cortadellas, amb
la col·laboració especial de Gustavo Dudamel

Una experiència immersiva pionera amb tecnologia
de realitat virtual condueix els espectadors a un
viatge emocional a l’interior de la música
Sota la batuta de Gustavo Dudamel i acompanyats dels
més d’un centenar de músics integrants de la prestigiosa
Mahler Chamber Orchestra, els espectadors poden viure i
sentir la música d’una manera inèdita i única que, fins i
tot, els permetrà entrar a l’interior d’un instrument.
Dues grans unitats desplegables acolliran tecnologia en
360 graus per guiar el públic en un viatge emocional a
l’ànima de la música gràcies al gran director veneçolà.
Aquest recorregut estarà protagonitzat per les
composicions de Ludwig van Beethoven, de qui aquest
any se celebra el 250è aniversari del seu naixement, i per
peces de Gustav Mahler i Leonard Bernstein.

Concepció, direcció i
producció: Fundació
”la Caixa”
Idea original, guió i
direcció artística: Igor
Cortadellas
Direcció musical:
Gustavo Dudamel

Aquest projecte itinerant, ideat i impulsat per la Fundació
”la Caixa”, i sota la direcció d’Igor Cortadellas, ofereix
l’oportunitat d’entendre, a través de la imatge i de la
música, com, des de la simplicitat d’un tros de fusta o des
de la rudesa d’un tros de metall, es construeix un univers
tan sofisticat i bonic com el d’una orquestra simfònica. La
iniciativa persegueix l’ambició de contribuir a divulgar la
música clàssica a través de les composicions simfòniques
i portar-la al gran públic, així com a tots els amants de la
música, que també es poden sentir atrets per aquesta
experiència inèdita.

Dossier de premsa

Leonardo da Vinci
Observa. Qüestiona. Experimenta
» Del setembre del 2020 a l’agost del 2021 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Leonardo da Vinci, Home de Vitruvi, c. 1490.
© Album / John Parrot / Stocktrek Images

Aquesta exposició itinerant presenta l’«home del
Renaixement» no com un geni, sinó com una actitud
davant la vida
En el projecte Leonardo da Vinci. Observa. Qüestiona.
Experimenta, s’hi destaca la capacitat d’observació i
interacció amb la realitat d’aquest artista polifacètic, en
què la curiositat va ser el motor que va alliberar tota la
seva genialitat.

Organització i
producció: Fundació
”la Caixa”, amb la
col·laboració de Château
du Clos Lucé - Parc
Leonardo da Vinci
Assessor científic:
Pascal Brioist

La mostra, en què col·labora el Château du Clos Lucé Parc Leonardo da Vinci, es desenvolupa en dos espais: a
l’interior, un audiovisual connecta el pensament de
Leonardo amb el nostre dia a dia i set jocs interactius —
analògics i digitals—ens proposen jugar per comprendre,
experimentar i crear; i a l’exterior, quatre grans maquetes
reprodueixen fidelment algunes de les seves idees més
modernes i premonitòries.
Leonardo da Vinci va ser pintor, escultor, dibuixant,
enginyer, arquitecte, urbanista, naturalista, anatomista,
músic, filòsof i inventor; un autèntic polímata les idees del
qual continuen sent, cinc-cents anys després, modernes i
premonitòries. La mostra connecta aquesta mateixa
metodologia de treball de Da Vinci amb la nostra vida
quotidiana, i ho fa mitjançant un llenguatge contemporani
i proper al públic més jove, amb l’objectiu últim
d’estimular la creativitat i fomentar la curiositat.
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Apollo 11
L’arribada de l’home a la Lluna
» CaixaForum Lleida: del 10 de febrer al 25 de juliol de 2021

Enlairament de la missió Apollo 11, 16 de juliol de
1969. © NASA

La mostra commemora una de les grans efemèrides
de la història de la humanitat: quan es va trepitjar la
Lluna per primera vegada
Neil Armstrong va ser qui va fer els primers passos sobre la
superfície lunar i va pronunciar la històrica frase: «És un petit
pas per a un home, però un gran salt per a la humanitat».
L’esdeveniment va ser rebut al centre de control i retransmès al
món sencer. L’ésser humà sortia del planeta Terra per
emprendre el primer dels viatges tripulats cap a altres cossos
celestes. Es va creure que això suposaria l’inici de la
colonització espacial, però no va ser així.
L’exposició, que commemora aquesta proesa, va des de
l’observació de la Lluna per Galileu, fins que per fi es va poder
deixar la petjada humana al satèl·lit, moment clau en la història
de la conquesta de l’espai. Entre les peces destacades hi ha la
reproducció de la secció de comandaments del mòdul lunar; la
rèplica de l’escafandre d’Emilio Herrera; aliments utilitzats en
Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”

viatges espacials, productes d’higiene i de primera necessitat,
així com documents sonors i gràfics sobre el projecte Apollo 11
abans, durant i després de l’arribada a la Lluna, i el que va

Assessor científic:
Rafael Clemente

significar per al progrés de la societat i de les ciències de
l’espai.
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Miralls
Dins i fora de la realitat
» CaixaForum Sevilla: del 25 de febrer al 6 de juny de 2021

El calidoscopi gegant de l’exposició Miralls.
© Fundació ”la Caixa”

Mostra imaginativa que utilitza el potencial dels
miralls per demostrar que la realitat es pot observar
des d’òptiques diferents
L’exposició convida a travessar literalment un mirall, com
va fer Alícia al País de les Meravelles. A partir d’aquest
moment comença el recorregut expositiu, que
aprofundeix, en primer lloc, en les propietats d’aquests
objectes per descobrir-ne els aspectes matemàtics i
començar a preguntar-se sobre allò que reflecteixen.
Un calidoscopi construït a escala humana permet al
públic passar a l’altre costat del mirall, el segon àmbit de
la mostra, en el qual la llum es converteix en la
protagonista.
Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”
Assessorament: Museu
de Matemàtiques de
Catalunya i Institut de
Ciències Fotòniques

Amb la ciència com a base conceptual, l’exposició suscita
preguntes que poden semblar insòlites: La realitat és el
que reflecteix un mirall? On és la realitat, dins o fora del
mirall? I, si ho podem veure, és més real? Amb aquest
plantejament de realitats confrontades, la mostra convida
a replantejar-se el món aplicant el mètode científic i a
descobrir alguns dels secrets que ens envolten.

Dossier de premsa

Sebastião Salgado
Gènesi
» Del setembre del 2020 a l’agost del 2021 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Sebastião Salgado, Regió oriental de la serralada
de Brooks. Refugi Nacional de la Fauna i la Flora
de l’Àrtic. Alaska (Estats Units), 2009.
© Sebastião Salgado/Contacto

Gènesi és un mosaic on la natura s’expressa en tota
la seva grandesa; «una oda visual a la majestuositat i
fragilitat de la Terra»
Entre 2004 i 2012, el reconegut fotògraf brasiler va portar
a terme aquest projecte, centrat en la natura del nostre
planeta. Salgado va fer un total de 32 viatges per fer
aquest recorregut pel món verge, amb aturades a
l’Antàrtida, Madagascar, Botswana, el Parc Nacional de
Kafue a Zàmbia, l’altiplà del Colorado als Estats Units,
Alaska, l’arxipèlag de les Galápagos a l’Equador, Sibèria i
la selva de l’Amazones, entre d’altres.
El resultat es pot veure en aquesta mostra formada per
38 fotografies en blanc i negre. Sebastião Salgado.
Gènesi forma part del programa Art al carrer, a través del
qual la Fundació ”la Caixa” vol aproximar l’art a les
persones fora del marc habitual de museus i sales
d’exposicions.
Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”
Comissariat: Lélia
Wanick Salgado

Al principi el projecte va ser concebut com a denúncia de
la desaparició d’espais únics del planeta, però les
vivències quotidianes de la finca de la vall del riu Doce
van portar Salgado a canviar el signe de la seva
investigació.
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De Pol a Pol
Un viatge als grans paradisos
naturals amb National Geographic
» Del setembre del 2020 a l’agost del 2021 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal:

Illa de Baffin, Nunavut (Canadà).
© Brian J. Skerry / National Geographic

Imatges espectaculars des de l’Àrtic fins a l’Antàrtida
que revelen la bellesa i la fragilitat del nostre planeta
Un recorregut per alguns dels espais naturals més bonics
de la Terra, des de l’Àrtic fins a l’Antàrtida, és el
sorprenent viatge que proposa aquesta mostra a través
de les 52 imatges espectaculars que la componen. Són
espais naturals increïbles, molts dels quals són coneguts
com a hotspots, ecoregions terrestres reconegudes per
l’elevada biodiversitat que presenten i que estan
greument amenaçades per l’activitat humana.
Més de la meitat de les espècies de plantes del món i
més d’un terç dels mamífers, aus, rèptils i amfibis habiten
en només el 2,3 % de la superfícies terrestre, en hàbitats
que estan desapareixent. La pèrdua de diversitat
biològica és alarmant i augmenta molt ràpidament.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració de
National Geographic

La mostra vol conscienciar sobre la importància de
protegir el planeta i, alhora, reflexionar sobre els efectes
de l’elevada taxa d’extinció d’espècies i la destrucció
d’hàbitats a conseqüència de les nostres accions.
Les imatges, que provenen dels arxius del National
Geographic, de fotògrafs de natura com ara Frans
Lanting, Paul Nicklen o Tim Laman, entre d’altres, ens
revelen la bellesa i la fragilitat del nostre planeta.
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Altres mons
Viatge pel sistema solar de la mà
Michael Benson
» Del setembre del 2020 a l’agost del 2021 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Panoràmica sobre les regions septentrionals de
Saturn. Cassini, 20 de gener de 2007.
© NASA/JPL/Michael Benson, Kinetikon Pictures

Mosaics de gran bellesa compostos per imatges
obtingudes al llarg de sis dècades d’exploració
planetària
Recorregut cientificoartístic pel nostre sistema solar a
través de 40 fotografies de gran format, obtingudes per
diverses missions planetàries, de les principals agències
espacials, que han estat escollides i tractades pel
cineasta, fotògraf i escriptor nord-americà Michael
Benson.
Després de mil·lennis d’especulacions sobre aquells
punts de llum mòbils que els antics grecs anomenaven
πλανήτης ('vagabunds'; en llatí, planētēs), per primera
vegada gran part del sistema solar s’exposa als ulls
humans.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”
Assessor científic:
Kike Herrero, de l’Institut
d’Estudis Espacials de
Catalunya

Apassionat de la ciència, Benson escull i tracta centenars
d’imatges originals en blanc i negre, i les compon per
produir mosaics en color, sense discontinuïtats, que
permeten contemplar panoràmiques de gran bellesa i que
encara a dia d’avui es troben més enllà de l’experiència
humana directa. El resultat d’aquest treball confirma de
manera gràfica la veracitat d’aquella afirmació utòpica de
caràcter programàtic que va fer Konstantin Tsiolkovski, el
visionari rus dels vols espacials, el 1912: «La Terra és el
bressol de la humanitat, però no es pot viure en un
bressol per sempre».
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Talking Brains
Programats per parlar
» CaixaForum Saragossa: del 22 d’abril al 15 d’agost de 2021

Exposició innovadora i inclusiva per experimentar i
descobrir el repte més important de la investigació
del segle XXI: el cervell
Visitant de l’exposició Talking Brains.
© Fundació ”la Caixa”

L’exposició contempla el llenguatge com a objecte natural
arrelat al cervell, inseparable del que som els éssers
humans. Però, què significa «llenguatge humà»? Els
ximpanzés, que són els nostres familiars més propers, es
comuniquen, però, tenen llenguatge? Com i quan el vam
desenvolupar els humans? Aquestes i altres preguntes es
plantegen a Talking Brains, una innovadora exposició
interactiva en la qual els visitants podran viure una
experiència personalitzada gràcies a la tecnologia
d’identificació per radiofreqüència.
La realitat virtual, les noves tècniques com ara
l’encefalografia i diversos experiments de psicolingüística
se citen en aquesta exposició, que permet als visitants
observar què és capaç de fer un cervell en mig segon i
què el pot afectar quan presenta una patologia. També es
podran posar en la pell d’una persona que pateix un
trastorn lingüístic.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”
Assessorament:
Wolfram Hinzen,
investigador ICREA

La importància de la investigació puntera per poder
diagnosticar i tractar problemes mèdics amb la finalitat
d’avançar en el coneixement del cervell és un dels punts
destacats de la mostra. Talking Brains, a més, és una
aposta inclusiva per la diversitat funcional de les
persones.
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Vampirs
L’evolució del mite
» CaixaForum Barcelona: del 30 d’octubre de 2020 al 31 de
gener de 2021
» CaixaForum Saragossa: del 26 de febrer al 13 de juny de
2021
»

CaixaForum Sevilla: del 9 de juliol al 31 d’octubre de 2021

CaixaForum proposa un recorregut fascinant per
l’evolució d’aquesta criatura mítica, avui més viva
que mai en la cultura popular
Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu, 1922.
Gentilesa de Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

Organització i
producció:
Cinémathèque Française
i Fundació ”la Caixa”
Comissariat: Matthieu
Orléan, col·laborador
artístic a la
Cinémathèque
Française, amb la
col·laboració de Florence
Tissot

El vampir és un ésser terrorífic i fascinant, que encarna el
nostre anhel de ser immortals i, a la vegada, és un reflex del
nostre costat més fosc i monstruós. Des del segle XIX, els
vampirs han exercit una gran fascinació sobre escriptors,
poetes i artistes. A partir del segle XX han estat objecte
d’innumerables recreacions cinematogràfiques, han
protagonitzat còmics i sèries de televisió, i han atret
creadors plàstics de diferents èpoques: des de pintors
romàntics fins a artistes conceptuals.
Aquesta mostra estableix connexions entre les múltiples
facetes del vampir a partir de peces de museus i
col·leccions privades d’Europa i els Estats Units, com també
muntatges audiovisuals que recullen una filmografia d’un
centenar de pel·lícules i sèries. La mostra inclourà des del
vestit utilitzat per Klaus Kinski en el rodatge de Nosferatu de
Werner Herzog o els de Sandy Powell per al film Entrevista
amb el vampir de Neil Jordan, fins a documents referents no
solament a la novel·la escrita per Bram Stoker, sinó als
guions de diferents films sobre Dràcula o vampirs, passant
per algunes visions artístiques fetes sobre aquest mite i la
seva repercussió mediàtica i cultural, com les de Mike
Kelley, Joachim Koester, Wes Lang o Claire Tabouret.

Dossier de premsa

Comença l’espectacle
Georges Méliès i el cinema de
1900
» Del setembre del 2020 a l’agost del 2021, a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Vers les étoiles [Cap a les estrelles], 1906. La
Cinémathèque Française. © Georges Méliès,
VEGAP, Barcelona, 2020. Foto Stéphane
Dabrowski.

És un viatge en el temps que trasllada els visitants
als anys en què el cinema es va convertir en
espectacle popular, gràcies a Méliès

Organització i
producció: Fundació
”la Caixa”, amb la
participació de la
Cinémathèque Française
Comissariat: Sergi
Martín, guionista i
escriptor

El cineasta francès va ser dibuixant, mag, director de
teatre, actor, decorador i tècnic, i també productor,
realitzador i distribuïdor de més de 500 pel·lícules entre
1896 i 1912. Va regnar en el món del gènere fantàstic i
del trucatge cinematogràfic durant gairebé vint anys,
abans de caure en l’oblit i la ruïna econòmica, que el van
empènyer a destruir els negatius de totes les seves
pel·lícules.
L’exposició es pot veure en un format itinerant que, en un
espai de 200 metres quadrats, trasllada els visitants a
l’ambient de principis del segle XX per explicar com es va
produir el naixement del cinema com a fenomen popular.
La mostra inclou reproduccions d’aparells, maquetes,
objectes d’època i còpies de fotografies, com també la
projecció de diversos films, amb una atenció especial a
Le voyage dans la Lune (1902).
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Pixar
Construint personatges
» CaixaForum Sevilla: del 26 de novembre de 2020 al 21 de
març de 2021
» CaixaForum Girona: del 15 d’abril al 22 d’agost de 2021

Ricky Nierva, Mike i Sulley. Monstruos University,
2013. © Pixar

A través de 130 dibuixos originals i 50 maquetes,
l'exposició aprofundirà en el desenvolupament visual
dels personatges de Pixar Animation Studios
Després de la reeixida exposició de 2015 que va mostrar
l'art i l'animació de Pixar, arriba una nova mostra del
reconegut estudi d'animació, en aquesta ocasió centrada
en el procés de creació dels personatges d'una de les
grans factories de fantasia de nostre temps.

Concepció i producció:
Exposició organitzada
per Pixar Animation
Studios, amb la
col·laboració de la
Fundació ”la Caixa”
Comissariat: Maren
Jones, gerent sènior del
Programa Museum +
Exhibitions de Pixar
Animation Studios

Durant els anys de treball i esforç que representa la
producció de cada pel·lícula, l'equip de Pixar no deixa res
a l'atzar. Tot està al servei d'una història. Cadascun dels
personatges han estat dissenyats per transmetre una
idea i fer avançar la història, a més d'encaixar amb la
gramàtica cinematogràfica de la pel·lícula.
Al llarg de la mostra, els visitants podran descobrir
l'evolució del procés de disseny dels personatges, des del
concepte inicial fins als dibuixos finals i els storyboards
que mostren els personatges en el context d'una escena.
El públic aprendrà sobre l'enfocament creatiu aplicat pels
artistes de Pixar per donar vida a aquests personatges i
històries.
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Cinema i emocions
Un viatge a la infància
» Ciutat de la Cultura, Santiago de Compostel·la: fins al 10 de
gener de 2021, en el marc del Xacobeo 2021

Charles Chaplin, The Kid (1921). © Roy Export
S.A.S.

Experiència que connecta l’imaginari infantil del
públic adult amb la mirada dels infants a partir de la
creació cinematogràfica
La creació cinematogràfica ha travessat des del
començament infinitat de mons reals i imaginaris partint
de la mirada dels infants. L’exposició descobreix les
emocions dels personatges, i també dels espectadors, en
set àmbits a l’entorn de les emocions que sentim al llarg
de la nostra vida, però a les quals ens enfrontem per
primera vegada en la infància: l’alegria, la ràbia, el riure,
la pena, la por, la valentia i la il·lusió. Cada àmbit va
acompanyat de fragments de pel·lícules que daten des de
l’origen del cinema fins a l’actualitat.
Organització: Fundació
”la Caixa” i la
Cinémathèque Française
Comissariat: Gabrielle
Sébire, directora adjunta
d’Acció Cultural i
Educativa de la
Cinémathèque Française

La mostra crea una experiència a partir de les projeccions
en pantalles de diferents mides i les reproduccions de
personatges tan representatius com King Kong. Aquesta
exposició, amb prop de 230 peces de la Cinémathèque
Française i de fons personals de cineastes —entre els
quals destaca la col·laboració del cinèfil i col·leccionista
de Figueres Lluís Benejam—, permetrà als adults
compartir amb els infants els seus records i el seu
imaginari infantil, i als infants, seguir creixent en el seu
camí a l’edat adulta.
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Col·lecció ”la Caixa”
Programa de Suport a la Creació
Artística. Convocatòria de Comissariat
» On som. On podríem ser. CaixaForum Barcelona: fins a l’1
de novembre de 2020
» So lazy. Elogi del malbaratament. CaixaForum Barcelona:
del 27 de novembre de 2020 al 18 d'abril de 2021

Samuel Labadie, Just do nothing, 2020 © Samuel
Labadie

La Fundació ”la Caixa” obre la seva col·lecció d’art a
comissaris emergents perquè ofereixin lectures
innovadores sobre els fons de l’entitat
En el marc del seu Programa de Suport a la Creació, la
Fundació ”la Caixa” presentarà les propostes seleccionades
a càrrec de comissaris emergents. El programa ofereix a
joves professionals l’oportunitat de dur a terme un
comissariat a partir dels fons de la Col·lecció ”la Caixa” i la
Col·lecció del MACBA, amb l’ajuda de professionals de
l’entitat i tutors externs.
Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
MACBA, Museu d’Art
Contemporani de
Barcelona
Comissariat:
On som. On podríem ser:
Diana Guijarro
Comissariat:
So lazy. Elogi del
malbaratament:
Beatriz Escudero i
Francesco Giaveri

So lazy. Elogi del malbaratament llança una crítica a la
hiperactivitat
contemporània
proposant-ne
una
aproximació irònica i utòpica a través de la reivindicació
de la mandra com a finalitat última i més ambiciosa de la
nostra existència. Planteja una ficció que anhela
malgastar el temps en lloc d’utilitzar-lo de manera
productiva i destruir la riquesa abans que acumular-la. On
som. On podríem ser reflexiona sobre el mateix fet
expositiu i sobre la forma en què se situa el públic, i convida
a repensar la relació dels espectadors amb l’art
contemporani. Els proposa de ser participants actius de
l’obra d’art a través de peces de fotografia, vídeo,
instal·lació, escultura i obra gràfica.
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Pedro Neves Marques
YWY Visions
» CaixaForum Barcelona: del 14 de maig al 26 de setembre
de 2021

Pedro Neves Marques, YWY, A Androide, 2017. ©
Pedro Neves Marques

L’artista portuguès convoca un imaginari futurista
sobre gènere, tecnologia, ciència-ficció i la població
indígena
El maig del 2021 arribarà la nova mostra YWY Visions, a
càrrec de l’artista lisboeta Pedro Neves Marques, amb la
col·laboració de l’actriu i activista Zahy Guajajara. El
2017, l’artista va crear un personatge, una androide
indígena anomenada YWY, terme que significa ‘terra’ o
‘territori’ en l’idioma indígena tupí-guaraní, i que interpreta
Zahy Guajajara.
Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
Centro de Arte Dos de
Mayo
Comissariat: Rosa Lleó

A les seves pel·lícules i instal·lacions assistim a un
escenari futurista, tot i que familiar, en què el Brasil ha
estat conquerit per grans corporacions i indústries
d’extracció minera i agrícola.
L’exposició, que s’inaugurarà de manera simultània a
CaixaForum Barcelona i al Centro de Arte Dos de Mayo
de la Comunitat de Madrid, inclou, entre altres obres, la
peça que Neves Marques ha pogut produir gràcies al
suport econòmic que ha rebut de la Fundació ”la Caixa”.
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Poètiques de l’emoció
» CaixaForum Girona: del 21 d’octubre de 2020 al 14 de març
de 2021

El diàleg d’obres contemporànies de la Fundació
”la Caixa” amb peces d’altres fons i èpoques desvela la
importància de l’emoció en la història de l’art

Esther Ferrer, Estranyesa, menyspreu, dolor i un
largo etc., 2013. Col·lecció ”la Caixa” d’Art
Contemporani. © Esther Ferrer, VEGAP,
Barcelona, 2018

Organització: Fundació
”la Caixa”
Comissariat: Érika
Goyarrola

Poètiques de l’emoció vol fer ressaltar la capacitat de
commoure de l’art contemporani. Les obres que
componen la mostra, tant de la mateixa Col·lecció
”la Caixa” d’Art Contemporani com préstecs d’altres
institucions i artistes, tracen un recorregut històric per la
representació de les emocions en l’art, incidint en les
similituds que han perviscut al llarg de diferents gèneres i
períodes.
L’exposició presenta tres formes diferents en què
l’emoció s’ha mostrat en la història de l’art: en primer lloc,
l’emoció del subjecte a partir de la representació
expressiva dels personatges protagonistes; en segon lloc,
la translació de l’emoció del subjecte al paisatge i
l’arquitectura, i, finalment, la forma en què l’art s’apropia
de l’emoció que vertebra el camp social, des dels
moviments socials i la política fins a l’àmbit de la festa o
les
celebracions
populars.
Entre
els
artistes
contemporanis presents a la mostra, figuren Bill Viola,
Manuel Miralles, Gunther Förg, Pipilotti Rist, Esther Ferrer
i Colita, que estaran en contacte amb l’emoció
representada en obres de diferents períodes.
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Faraó
Rei d’Egipte
» CaixaForum Tarragona: fins al 14 de març de 2021
» Ciutat de la Cultura, Santiago de Compostel·la: del 16 de març
al 15 d’agost de 2021, en el marc del Xacobeo 2021

Viatge apassionant pel món dels faraons a partir dels
prestigiosos fons del British Museum, que conviden a
descobrir aquesta antiga civilització

Cap del faraó Tuthmosis III. Limolita verda,
c. 1479-1457 aC. Karnak, Tebes, Egipte.
© Trustees of the British Museum

Organització: Fundació
”la Caixa”, amb la
col·laboració del British
Museum
Comissariat: Marie
Vandenbeusch,
comissària cap, i Neal
Spencer, comissari
adjunt i conservador del
Departament de l’Antic
Egipte i el Sudan del
British Museum

Els faraons van governar a Egipte des d’aproximadament
el 3000 aC fins a la conquesta romana l’any 30 aC. Eren
els representants dels déus a la Terra, s’encarregaven de
mantenir l’ordre universal, protegien Egipte dels seus
enemics i feien rituals per complaure els déus.
L’exposició no tan sols explora el simbolisme i la
ideologia de la reialesa egípcia, sinó que també vol
descobrir les realitats que s’amagaven rere aquests
personatges. Mentre que alguns van ser venerats —com
Amenhotep I, que va manar construir les tombes de la
Vall dels Reis—, la memòria d’altres governants va ser
esborrada oficialment. Molts dels objectes d’aquell
moment que han perviscut projecten la imatge que el
faraó volia que es transmetés d’ell mateix. Però en
aquesta exposició també s’exploren les realitats i els
reptes de governar a l’antic Egipte.
La mostra està constituïda per prop de 140 peces
procedents del British Museum, des d’imponents bustos,
relleus de pedra bellament tallada i joies d’or, fins als
objectes més inusuals.
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La imatge humana
Art, identitats i simbolisme
» CaixaForum Madrid: del 29 d’abril al 29 d’agost de 2021

CaixaForum Madrid viatja per la representació del cos
humà al llarg de la història amb 140 obres de valor
excepcional

© The Trustees of the British Museum (2020). All
rights reserved

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
British Museum
Comissariat: Brendan
Moore, conservador del
Departament
d’Exposicions
Internacionals al British
Museum

En col·laboració amb el British Museum, l’exposició
presenta un viatge a través del temps i de les cultures, un
recorregut que no distingeix ni èpoques ni fronteres per
mostrar-nos un tema universal: com l’ésser humà s’ha
representat i es representa a ell mateix. Les esplèndides
peces del museu britànic es combinen amb una selecció
d’obres de la Col·lecció ”la Caixa” per gaudir-les i
reflexionar sobre conceptes tan actuals com l’ideal de
bellesa, la intencionalitat del retrat, la divinitat, el poder o
la transformació del cos.
L’exposició reuneix obres figuratives extraordinàries amb
el propòsit d’explorar-ne les funcions, les formes i els
significats. I ho fa mitjançant un conjunt de peces d’alt
valor artístic, que cronològicament abraça des de la
prehistòria fins als nostres dies, des de l’antic Egipte,
Grècia i Mesopotàmia fins a representacions del Japó,
l’Àfrica i Oceania.
La mostra celebrarà la imatge humana amb tots els seus
significats i aprofundirà en la importància que té en el
camp de l’art i en la gran capacitat i gran imaginació
creativa dels artistes al llarg de la història.
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Luxe
Dels assiris a Alexandre el Gran
» CaixaForum Saragossa: fins al 25 d’octubre de 2020

Placa d’or, originalment amb incrustacions de
pedres de colors. Iran, 600-400 aC. Or. © The
Trustees of the British Museum

Viatge apassionant, a partir dels fons del British
Museum, per la importància del luxe des dels assiris
fins el vast imperi creat per Alejandre el Gran

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
British Museum
Comissariat: Thomas
Kiely, conservador de la
galeria d’A. G. Leventis
de Xipre Antic al
Departament de Grècia i
Roma del British
Museum

Els antics imperis assiri, babilònic, fenici i persa van tenir
en comú amb Alexandre el Gran el propòsit d’estendre el
seu poder més enllà dels seus propis límits. Aquests
imperis ocupaven una àrea compresa entre l’actual
Espanya i l’Índia, i formaven un corredor de comunicació
entre el Mediterrani i Àsia. Aquests territoris van ser
escenari de lluites incessants, conquestes i saquejos de
tota índole, però també d’un intens comerç de primeres
matèries, pedres precioses i objectes manufacturats.
De tot això, en queda testimoni en l’excepcional qualitat
de les possessions adquirides per aquells imperis i la
seva relació amb el poder. A partir de més de 200
objectes procedents del British Museum, la mostra
descriu el que va suposar el luxe en un moment de la
història —entre el 900 i el 300 aC, una època sense
precedents
en
el
desenvolupament
d’objectes
sumptuosos— en què l’opulència va definir el poder
econòmic i polític d’aquests antics imperis. L’exposició a
CaixaForum Saragossa forma part de la col·laboració
estable que mantenen la Fundació ”la Caixa” i el British
Museum.
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Art i mite
Els déus del Prado
» CaixaForum Barcelona: del 16 d'octubre de 2020 al 14 de
març de 2021
» CaixaForum Tarragona: del 14 d’abril al 26 de juliol de 2021

A partir de noms essencials de la història de l’art,
com ara Rubens, Ribera o Zurbarán, la Fundació
”la Caixa” aprofundeix en els mites dels déus grecs
José de Ribera, Detall del cap del déu Bacus,
1636. Oli sobre tela. © Museo Nacional del Prado.

Organització i
producció: Fundació
”la Caixa” i Museo
Nacional del Prado
Comissariat: Fernando
Pérez Suescun, cap de
Continguts Didàctics,
Àrea d’Educació, Museo
Nacional del Prado

Organitzada conjuntament amb el Museo Nacional del
Prado, la mostra ofereix una àmplia mirada sobre la
mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la
història de l’art, a través de pintures, escultures i medalles
datades entre els anys centrals del segle I aC i finals del
segle XIX.
L’exposició s’articula temàticament seguint les principals
fonts literàries que narren els mites grecs, per explicar les
gestes i les accions dels déus. Aquests déus no solament
regeixen el destí dels homes, sinó que baixen a la Terra i
interactuen amb ells, per donar origen d’aquesta manera
a mites molt complexos en els quals s’entrellacen
històries d’herois o semidéus.
Es tracta d’una proposta diacrònica, a partir de més de 50
obres de les col·lecciones del Museo del Prado, que
inclou noms essencials de la història de l’art, com ara
Rubens, Ribera o Zurbarán, entre molts d’altres. La
mostra ofereix simultàniament diferents representacions
de déus o diferents interpretacions d’un episodi mitològic,
cosa que permet apreciar al mateix temps la riquesa
iconogràfica, geogràfica i cronològica de les col·leccions
del Museo del Prado.
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Càmera i ciutat
La vida urbana en la fotografia i el
cinema
» CaixaForum Madrid: fins al 12 d’octubre de 2020
» CaixaForum Palma: del 12 de novembre de 2020 al 7 de
març de 2021

Peter Emanuel Goldman, Ciutat pestilent, 1965.
Centre Pompidou, París. Musée National d’Art
Moderne - Centre de Création Industrielle. ©
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Hervé
Véronèse/Dist. RMN-GP © Drets reservats

Organització i
producció: Centre
Pompidou i la Fundació
”la Caixa”
Comissariat: Florian
Ebner, responsable del
Departament de
Fotografia del Centre
Pompidou, amb la
col·laboració de Marta
Dahó, doctora en Història
de l’Art, investigadora i
docent, per a la selecció
de peces de les
col·leccions nacionals

La mostra explora la fotografia urbana des de
principis del segle XX i fins a l’actualitat, a partir de
les grans icones del gènere
Arriba a CaixaForum Palma la primera exposició fruit de
l’acord signat recentment entre la Fundació ”la Caixa” i el
Centre Pompidou per a l’organització conjunta
d’exposicions els anys vinents. Aquesta mostra explora la
intensa relació de fotògrafs i cineastes amb la ciutat
moderna durant l’últim segle. Els diferents àmbits detallen
com la fotografia ha documentat l’eufòria de la metròpoli i
la soledat de la ciutat moderna, des de ciutats en plena
expansió fins a la melancolia generada pel seu declivi.
Entre els autors de les obres, destaquen els noms de
Paul Strand, Marc Riboud, Lisette Model, Valérie Jouve,
Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus, László Moholy-Nagy,
William Klein, Brassaï, Robert Doisneau, Joan Colom,
Manel Armengol, Pilar Aymerich, Francesc Català Roca o
Carlos Pérez de Rozas.
La mostra inclou fotografies, pel·lícules, vídeos i material
imprès del museu francès, en un diàleg amb fotografies i
pel·lícules d’algunes de les principals col·leccions de
fotografia espanyoles. També incorpora un àmbit
específic amb reflexions sobre el període de la COVID-19
per part d’alguns fotògrafs de l’exposició.
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Terra de somnis
Cristina García Rodero
» CaixaForum Sevilla: del 30 de setembre de 2020 al 24 de
gener de 2021
» Del setembre del 2020 a l’agost del 2021 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Tejasre i Prameela, de 12 i 10 anys, actuant
després de finalitzar les manifestacions del Dia de
la Dona, el 8 de març. El teatre és una eina
educativa molt poderosa: en aquest cas, l’obra vol
conscienciar la població del problema dels
avortaments selectius per raó de gènere. ©
Cristina García Rodero.

A través de 40 fotografies, la fotògrafa reflecteix la
vida quotidiana dels habitants d’una de les zones
més pobres de l’Índia des d’una mirada compromesa
Aquesta exposició és fruit del treball que desenvolupen
conjuntament la Fundació ”la Caixa” i la Fundació Vicente
Ferrer a l’Índia per millorar de manera substancial les
condicions de vida dels més vulnerables.

Organització i
producció: Fundació
”la Caixa”, amb la
col·laboració de la
Fundació Vicente Ferrer
Fotografies i
comissariat: Cristina
García Rodero.

Es va convidar Cristina García Rodero a documentar les
condicions de vida de les comunitats d’Anantapur. Durant
un mes i mig, García Rodero va visitar hospitals, centres
d’acollida de dones víctimes de maltractaments, tallers,
escoles i cases, i va aconseguir retrats que donen veu a
les persones que sovint són oblidades: nens i nenes,
persones amb discapacitat i, molt especialment, dones.
Mares, camperoles, costureres, núvies de diferents
confessions, professores, infermeres i estudiants tenen
un paper destacat en aquest projecte, i representen un
dels motors principals de la transformació de les
comunitats d’Anantapur.
La mostra aprofundeix en allò que és més sensible i
màgic del món femení, i en la força i la capacitat de
superació de les dones d’Anantapur, a les quals s’ha
apropat amb un respecte reverencial.
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Blau
El color del Modernisme
» CaixaForum Palma: fins al 12 d’octubre de 2020

Paul Mathey, Retrat de la senyoreta Besançon.
1918. © Musées d’art et d’histoire, Genève.
Fotografia: Bettina Jacot-Descombes

CaixaForum Palma transita, en un viatge oníric, per
totes les tonalitats del color blau que van definir el
moviment modernista

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
Museu Nacional d’Art de
Catalunya i els Musées
d’Art et d’Histoire de
Ginebra
Comissariat: Teresa-M.
Sala, professora titular
d’Història de l’Art de la
Universitat de Barcelona

L’exposició Blau. El color del Modernisme recorre tota la
paleta de blaus —des del blau d’ultramar (el lapislàtzuli),
passant per l’anyil indi o el blau cobalt, fins a l’aparició
dels pigments sintètics, el blau d’ultramar francès, el blau
de Prússia i el ceruli— i els significats poètics als quals
van ser associats pel Modernisme. Es planteja com una
experiència estètica que arrenca amb la sensibilitat
romàntica i transita pel simbolisme. La mostra també
s’atura en l’incipient ús del color als inicis del cinema,
amb alguns films acolorits en blau de cineastes com
Segundo de Chomón.
Organitzada per la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració
amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya i els Musées
d’Art et d’Histoire de Ginebra, aquest viatge pel blau té
com a protagonistes Gustave Courbet, Pablo Picasso,
Ferdinand Hodler, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir,
Maurice de Vlaminck, Joaquim Torres-García i Isidre
Nonell, entre d’altres.
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Hermen Anglada-Camarasa
Una revisió pictòrica de la
Col·lecció ”la Caixa”
» CaixaForum Palma: fins al 29 d’agost de 2021

Hermen Anglada-Camarasa, Cap amb els cabells
al vent, c. 1930. © Col·lecció ”la Caixa” AngladaCamarasa

L’espai permanent dedicat a Anglada-Camarasa ofereix
una visió general i pròxima a l’artista, i integra un espai
educatiu
La Col·lecció ”la Caixa” Anglada-Camarasa està
composta per 328 obres i 194 objectes personals que
formen part de la col·lecció de l’artista. Des del 1993,
CaixaForum Palma disposa d’un espai permanent
d’exposició de l’obra de l’artista, molt a prop dels
paisatges que tant va apreciar i que li van proporcionar
inspiració per a moltes de les seves pintures.

Organització: Fundació
”la Caixa”
Comissariat: Silvia
Pizarro AngladaCamarasa

Aquesta exposició de caràcter permanent vol mostrar el
conjunt pictòric d’Anglada-Camarasa des d’una visió més
personal i propera a l’artista. S’hi exhibeixen obres que,
agrupades per temes i per l’ús del color, assenyalen
alguns dels motius que més el van interessar,
especialment a l’entorn de la figura femenina, el paisatge i
les flors. Començant per la impactant figura femenina de la
Sibil·la, el recorregut convida a passejar per altres
interpretacions femenines, passant després pels apreciats
paisatges de l’entorn de Pollença, per tancar amb la màgia
de les composicions florals, que va cultivar amb dedicació
en la dècada del 1930, abans d’haver de marxar cap a
l’exili. Per primera vegada, l’exposició incorpora un
innovador espai educatiu per fer conèixer als més petits el
pintor i el seu ús del color.
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L’esperit de Montmartre
en els temps de Toulouse-Lautrec
» CaixaForum Sevilla: fins al 25 d’octubre de 2020
» CaixaForum Saragossa: del 27 de novembre de 2020 al 14 de
març de 2021

Aquesta exposició de producció pròpia mostra
l’eclosió de Montmartre com a motor cultural del
París bohemi a cavall dels dos segles

Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, La
Goulue, 1891. Col·lecció particular

Aquest barri parisenc, marginal el 1880, es va convertir
ràpidament en el lloc de confluència dels moviments
artístics que van desafiar l’establert. Toulouse-Lautrec i
els seus contemporanis van donar peu a l’«esperit de
Montmartre», que va contribuir de manera molt
significativa a definir l’estètica avantguardista de l’època.
A través de més de 300 obres —amb préstecs
internacionals de col·leccions públiques i privades—, la
mostra proposa una immersió en l’irresistible encant de la
mentalitat avantguardista que van practicar nombrosos
artistes a l’entorn del 1880 al barri de Montmartre,
convertit en centre literari i artístic de la capital francesa.
Així, el discurs expositiu posarà l’accent en el paper
fonamental que Montmartre, com a centre geogràfic de
molts artistes, va tenir en el desenvolupament de l’art
modern a finals del segle XIX i principis del XX.

Organització: Fundació
”la Caixa”
Comissariat: Phillip
Dennis Cate, director
emèrit del Zimmerli Art
Museum de Nova Jersey

L’exposició representa un viatge pel París del tombant de
segle, en el qual Toulouse-Lautrec es converteix en comú
denominador de tots els artistes inclosos a la mostra: des
del mateix Toulouse-Lautrec i els pintors Paul Signac,
Pierre Bonnard i Henri-Gabriel Ibels, i els escriptors Émile
Goudeau, Alphonse Allais i Alfred Jarry, fins al músic Erik
Satie, els cantants Aristide Bruant i Yvette Guilbert, i les
ballarines Jane Avril i Loïe Fuller.
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Les avantguardes
històriques, 1914-1945
Construint nous mons
» CaixaForum Lleida: de l’1 de juny de 2020 al 10 de gener de
2021
Kurt Schwitters, Kleine Dada soirée (Petita vetllada
dadà), 1922. © Kurt Schwitters, VEGAP,
Barcelona, 2020

La mostra reuneix les figures principals de l’escena
creativa de les primeres dècades del segle XX, a partir
d’una de les col·leccions més singulars d’Espanya

Organització: Exposició
produïda per l’IVAM,
Institut Valencià d’Art
Modern, amb la
col·laboració de la
Fundació ”la Caixa”
Comissariat: José
Miguel G. Cortés,
director de l’IVAM, i
Josep Salvador,
conservador de la
col·lecció de l’IVAM

A través d’una curosa selecció d’obres de la col·lecció del
Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), la mostra ofereix
una relectura de les primeres dècades del segle XX que
inclou, d’una banda, un ampli nombre d’obres centrades
en visions poètiques i oníriques, estretament relacionades
amb autors adscrits a moviments dadaistes i surrealistes;
i, d’altra banda, obres que abracen un conjunt de
pràctiques artístiques d’ordre analític materialitzades en
formes abstractes, amb Marcel Duchamp com a clara
referència. A més, incorpora un nombre significatiu de
creacions vinculades a l’art de la propaganda, la crítica
social i el compromís polític.
La mostra està formada per 145 obres, i entre els artistes
representats hi ha André Breton, Marcel Duchamp, Juan
Gris, Man Ray, Joan Miró, Walter Gropius, George Grosz,
Francis Picabia, Paul Klee, Alexander Rodchenko, Olga
Rozanova, Valentina Kulagina, El Lissitzky, László
Moholy-Nagy, Julio González, Jean Arp, Alexander
Calder, Natalia Pinus, Grete Stern, Robert i Sonia
Delaunay, Max Ernst, Josep Renau i Ella Bergmann
Michel, entre d’altres.
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Picasso.
El viatge del Guernica
» De setembre del 2020 a l’agost del 2021 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Pablo Picasso dret treballant en el Guernica al seu
taller dels Grands-Augustins, maig-juny del 1937
Foto: Dora Maar. Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid. © Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2020

L’exposició aprofundeix en la història d’aquesta gran
obra mestra a partir dels seus viatges i usos en la
història

Organització i
producció: Fundació
”la Caixa” i Museo
Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
Comissariat: Rosario
Peiró, directora de l’Àrea
de Col·leccions del
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, i
Rocío Robles,
investigadora
especialista en Pablo
Picasso

Guernica (1937) de Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) és,
sens dubte, una de les obres més importants de l’art del
segle XX. Emblemàtic per la seva història i pels valors
simbòlics que representa, tant artístics com polítics, ja en
el moment de la seva creació, es va reconèixer el
Guernica com a símbol antibel·licista i de lluita per la
llibertat, valors que encarna encara als nostres dies.
La mostra descobreix el context històric de l’època, com
també les claus per comprendre la importància i el
significat del Guernica. Inclou audiovisuals, reproduccions
fotogràfiques i de cartells de l’època, i facsímils de
documents i dibuixos que pretenen explicar la història de
la creació i els viatges d’una de les obres més
representatives de l’artista més important del segle
passat.
Els visitants podran descobrir el procés creatiu que va dur
a terme el cèlebre a artista espanyol per fer la seva obra,
com també el seu significat de denúncia antibèl·lica i els
motius pels quals l’obra va viatjar per tot el món durant
més de quaranta anys.
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Non finito
L’art de l’inacabat
» CaixaForum Palma: del 8 d’abril al 15 d’agost de 2021

Joseph Beuys, Spur I (Petjada I), 1974. Museo de
Bellas Artes de Bilbao. Museo Nacional de
Escultura, Valladolid. Foto: Javier Muñoz i Paz
Pastor

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
Ministeri de Cultura i
Esport, Museo Nacional
de Escultura (Valladolid)
Comissariat: María
Bolaños, directora del
Museo Nacional de
Escultura

CaixaForum Palma se submergeix en una
constel·lació d’obres inacabades que fan al·lusió a la
condició fragmentària de la modernitat
Les obres d’art presenten formes diferents d’existència.
La història se sol fixar en les que tenen una existència
més completa, però ens ha deixat innumerables
exemples d’obres inacabades, en plena metamorfosi,
interrompudes —per atzar o intencionadament— o en ple
procés creatiu. El gust modern se sent atret per aquesta
condició fragmentària en què moltes obres del passat ens
han arribat, i considera que l’obra inacabada és més
vivaç i autèntica, més emocionant i plena de
suggeriments.
Les peces que formen part d’aquesta exposició estan
unides entre elles per un «aspecte», el del non finito,
concepte que s’atribueix a Miquel Àngel, buscador
incansable del model ideal. Escultures, plans, dibuixos,
partitures, pintures, manuscrits i fotografies s’agrupen a
mode de constel·lacions, i estableixen entre si relacions
de contigüitat o de semblança, sense necessitat d’estar
històricament associades, de manera que els
espectadors poden crear traços imaginaris entre elles. De
manera semblant a les cambres de les meravelles del
segle XVI, s’organitzen com un microcosmos de
composició variada sotmès a ordenacions, procedències i
categories heterogènies.
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Objectes de desig
Surrealisme i disseny. 1924-2020
» CaixaForum Madrid: del 13 de novembre de 2020 al 21 de
març de 2021
» CaixaForum Sevilla: del 28 d’abril al 22 d’agost de 2021

Més de 280 peces, entre obres d’art surrealista i
peces de disseny, revelaran paral·lelismes fascinants
i poc estudiats fins avui
Ingo Maurer. Porca miseria!, 1994. © Ingo Maurer
GmbH, Múnic

Organització i
producció: Fundació
”la Caixa” i Vitra Design
Museum
Comissariat: Mateo
Kries, director del Vitra
Design Museum, i Tanja
Cunz, assistent del
comissari

El moviment surrealista va qüestionar els límits de la
realitat física explorant el subconscient, la psique humana
i la metafísica com a fonts de la pràctica artística. Des del
principi, es va inspirar en el disseny i en els objectes
quotidians. Al mateix temps, el surrealisme va tenir un
impacte decisiu en el disseny, alliberant-lo del dogma
funcionalista segons el qual «la forma segueix la funció».
El surrealisme va obrir nous camins que abordaven les
emociones, les fantasies, les pors i altres qüestions
existencials.
Juxtaposant obres d’art surrealista i objectes de disseny
destacats dels últims cent anys, l’exposició projectarà
nova llum sobre aquest fascinant i continuat diàleg
creatiu. Aquesta exposició exhaustiva inclourà obres de
Gae Aulenti, Björk, Claude Cahun, Achille Castiglioni,
Giorgio de Chirico, Le Corbusier, Salvador Dalí, Marcel
Duchamp, Ray Eames, Front Design, Frederick Kiesler,
Shiro Kuramata, René Magritte, Carlo Mollino, Isamu
Noguchi, Meret Oppenheim, Man Ray i Jerszy Seymour,
entre molts d’altres.
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L’univers de Jean Prouvé
Arquitectura, indústria, mobiliari
» CaixaForum Madrid: del 5 de març al 13 de juny de 2021
» CaixaForum Barcelona: del 15 de juliol al 31 d’octubre de 2021

Jean Prouvé, Cadira inclinable, 1924. Donació de
la família Prouvé, 1993. Col·lecció Centre
Pompidou, París. Musée National d’Art Moderne Centre de Création Industrielle. © Adagp, París

CaixaForum s’endinsa en l’univers de Jean Prouvé,
enginyer clau en la modernitat i un dels creadors més
innovadors del segle XX
Aquesta retrospectiva segueix cronològicament els inicis
de Jean Prouvé com a ferrer, els seus primers treballs
amb arquitectes moderns com Robert Mallet-Stevens,
Eugène Beaudouin i Marcel Lods, Le Corbusier i Pierre
Jeanneret, fins a les seves creacions de mobiliari per a
comunitats i els seus edificis prefabricats més coneguts
com la Maison Métropole, la Maison Coque o la Maison
des Jours Meilleurs.

Concepció i producció:
Exposició organitzada
amb la col·laboració del
Centre Pompidou
Comissariat: Marjorie
Occelli i Olivier
Cinqualbre

Al capdavant de la seva empresa, treballa enfocat a un
objectiu: la industrialització de la construcció i la
producció en sèrie de mobles. L’univers de Prouvé és el
taller, el treball en equip, el domini de les tècniques, la
passió pels materials, la col·laboració amb els
arquitectes, la possibilitat de compartir amb els seus
estudiants d’enginyeria i l’ambició de crear productes per
al màxim nombre de persones.
Gràcies a una donació de la família, el Centre Pompidou
ha conservat els arxius de Jean Prouvé, de manera que
moltes de les seves obres formen part de les col·leccions
d’arquitectura i disseny del centre.
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Herois ocults
Invents genials. Objectes
quotidians
» Del setembre del 2020 a l’agost del 2021 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Bombeta. © Vitra Design Museum; Foto: Andreas
Sütterlin.

L’exposició descobreix les reveladores històries que
s’amaguen darrere de 13 elements quotidians
indispensables, com ara el llapis, els llumins o el clip
Es tracta d’una mostra de divulgació del disseny dels
elements que componen la nostra rutina i els nostres
costums. Elements ideats per fer-nos la vida quotidiana
més pràctica i còmoda, i que han perdurat en el temps,
alguns dels quals pràcticament sense modificacions, i que
han transcendit amb tota seguretat les mateixes
pretensions dels seus creadors. Són invents, tots, que
ens passen desapercebuts en el nostre dia a dia,
acostumats com estem al seu ús habitual, però que han
modulat la nostra existència de manera concloent i
evident.
Concepció: Vitra Design
Museum
Producció i
organització: Fundació
”la Caixa”

Ens envolten centenars d’estris que han estat fabricats
milions de vegades i que han esdevingut indispensables
en el nostre dia a dia, com ara el llapis, el clip o la
bombeta. Són clàssics quotidians, però que, com a
productes industrials, encarnen ideals de la modernitat
que encara avui són rellevants: economia de materials,
funcionalitat i durabilitat.
L’exposició també detalla què s’amaga rere alguns
objectes propis de la cultura espanyola, com el càntir, el
pal de fregar o el setrill antidegoteig.
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El somni americà
Del pop a l’actualitat
» CaixaForum Madrid: del 9 d’octubre de 2020 al 31 de gener
de 2021
» CaixaForum Barcelona: del 3 de març al 13 de juny de 2021
» CaixaForum Saragossa: del 14 de juliol al 14 de novembre
de 2021

Robert Rauschenberg, Sky Garden, de la sèrie
Stoned Moon, 1969. © Estate of Robert
Rauschenberg/VAGA, New York/VEGAP,
Barcelona, 2020

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
British Museum
Comissariat: Catherine
Daunt, conservadora
d’art gràfic modern i
contemporani, i Stephen
Coppel, conservador de
la col·lecció moderna,
ambdós del Departament
de Gravats i Dibuixos del
British Museum

CaixaForum s’apropa a l’art gràfic dels Estats Units a
través de figures clau com Warhol, Johns o
Rauschenberg
Els anys seixanta del segle XX van ser testimoni d’un canvi
revolucionari i durador en la producció, el màrqueting i el
consum d’art gràfic. Durant els cinc segles precedents, la
majoria de gravats eren a petita escala i estaven pensats
per ser observats de prop. Aquesta intimitat es va alterar
radicalment en aquella dècada, quan una jove generació
d’artistes nord-americans es va interessar per l’ús de l’obra
gràfica. Acostumats a treballar a gran escala amb teles i
escultures, les obres resultants estaven pensades per
estar situades al mateix nivell que els quadres, als quals
imitaven en mida, colors cridaners i imatges impactants.
El fet que el gravat tingués un públic cada vegada més
ampli va motivar que artistes com Lichtenstein,
Rauschenberg, Ruscha, Johns, Bourgeois, Warhol i De
Kooning utilitzessin aquest mitjà com a vehicle per
demostrar la seva visió crítica, a vegades dissident, sobre
les grans qüestions socials del seu temps, des dels drets
civils fins al paper del govern.
L’impuls creatiu que es va desencadenar a la dècada del
1960 persisteix encara avui, quan els artistes nordamericans continuen explorant el potencial vital i expressiu
de l’obra gràfica com a part integral de la seva estètica.
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CaixaForum
Barcelona

Art i mite. Els déus del Prado
Vampirs. L’evolució del mite
So lazy. Elogi del malbaratament
El somni americà. Del pop a l’actualitat
teamLab. Art, tecnologia, naturalesa
YWY. Visions
L’univers de Jean Prouvé. Arquitectura / Indústria / Mobiliari

16/10/2020 – 14/03/2021
30/10/2020 – 31/01/2021
27/11/2020 – 18/04/2021
03/03/2021 – 13/06/2021
21/04/2021 – 29/08/2021
14/05/2021 – 26/09/2021
15/07/2021 – 31/10/2021

CaixaForum
Madrid

El somni americà. Del pop a l’actualitat
Objectes de desig. Surrealisme i disseny. 1924-2020
L’univers de Jean Prouvé. Arquitectura / Indústria / Mobiliari
La imatge humana
Homo ludens. Videojocs per entendre el present

09/10/2020 – 31/01/2021
13/11/2020 – 21/03/2021
05/03/2021 – 13/06/2021
29/04/2021 – 29/08/2021
16/07/2021 – 31/10/2021

CaixaForum
Palma

Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema
Non finito. L’art de l’ìnacabat

12/11/2020 – 07/03/2021
08/04/2021 – 15/08/2021

CaixaForum
Sevilla

Terra de somnis
Pixar. Construint personatges
Miralls, dins i fora de la realitat
Objectes de desig. Surrealisme i disseny. 1924-2020
Vampirs. L’evolució del mite

30/09/2020 – 24/01/2021
26/11/2020 – 21/03/2021
25/02/2021 – 06/06/2021
28/04/2021 – 22/08/2021
09/07/2021 – 31/10/2021

CaixaForum
Saragossa

L’esperit de Montmartre en temps de Toulouse-Lautrec
Vampirs. L’evolució del mite
Talking Brains. Programats per parlar
El somni americà. Del pop a l’actualitat

27/11/2020 – 14/03/2021
26/02/2021 – 13/06/2021
22/04/2021 – 15/08/2021
14/07/2021 – 14/11/2021

CaixaForum
Girona

Poètiques de l’emoció
Pixar. Construint personatges

21/10/2020 – 14/03/2021
15/04/2021 – 22/08/2021

CaixaForum
Tarragona

Art i mite. Els déus del Prado

14/04/2021 – 26/07/2021

CaixaForum
Lleida

Apollo 11

10/02/2021 – 25/07/2021

Proyectos
itinerantes
(España y
Portugal)

Symphony, un viatge al cor de la música
De pol a pol
Sebastião Salgado. Gènesi
Altres mons. Viatge pel sistema solar amb Michael Benson
Leonardo da Vinci. Observa. Qüestiona. Experimenta
Comença l’espectacle. Georges Méliès i el cinema del 1900
Picasso. El viatge del Guernica
Terra de somnis
Herois ocults. Invents genials. Objectes quotidians
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