Dossier de premsa

La Fundació ”la Caixa” presenta els seus projectes per a la temporada 20212022, sota el lema Creiem en la cultura. Creixem en la cultura

La xarxa CaixaForum i CosmoCaixa acull la
seva temporada més extensa i disruptiva
amb 40 propostes
»

La Fundació ”la Caixa” presenta les seves propostes per a la
temporada 2021-2022: 31 mostres als centres culturals CaixaForum
i CosmoCaixa, més 9 exposicions itinerants que recorreran el
territori espanyol i portuguès. Dels 40 títols, 15 són estrenes.

»

Destaquen novetats com un diàleg entre la moda i el cinema firmat
per l’enfant terrible del disseny Jean Paul Gaultier; un passeig pels
millors còmics de la història; la reivindicació de la dimensió
artística dels tatuatges des d’una visió històrica i antropològica; el
descobriment de les tècniques de preservació de les mòmies, a
partir de sis exemples reals; una gran exposició sobre Magritte, i un
homenatge al geni inventor Nikola Tesla.

»

Una de les fites principals de la temporada tindrà lloc el juliol del
2022 amb la inauguració del nou CaixaForum València, que
s’incorporarà a la xarxa actual de nou centres de la Fundació ”la
Caixa”. Es tracta d’un model únic de divulgació del coneixement, la
cultura i la ciència.

»

A més, la ciència conquistarà el públic amb exhibicions sobre el Sol
o sobre els mamuts, i amb un nou espai expositiu que ens acostarà
al món microscòpic.

» La nova programació vol brindar experiències extraordinàries i
disruptives, contribuir a recuperar la il·lusió i convidar a la reflexió
per repensar el futur des d’una mirada transversal que combina
cultura i divulgació científica. Inclourà propostes amb grans
institucions internacionals, com el British Museum, el Centre
Pompidou de París, la Cinémathèque Française, el Museo del Prado
o el Science Museum de Londres, que reflexionaran sobre la
història antiga i el nostre passat recent, però també posaran el
focus en el futur de l’art i de la ciència.
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Barcelona, 7 de setembre de 2021. La directora general adjunta de la
Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, i el director corporatiu de l’Àrea de Cultura i
Ciència de la Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró, han presentat aquest matí la
programació cultural de la institució per a la temporada 2021-2022. En l’acte
també hi ha participat el director corporatiu d’Educació i Màrqueting, Xavier
Bertolín, i hi han estat presents els directors dels vuit centres CaixaForum,
com també el de CosmoCaixa.
La Fundació ”la Caixa” ha donat a conèixer, d’una banda, les 31 exposicions
que es podran veure en la xarxa més important de centres culturals privats
d’Espanya, i de l’altra, els 9 projectes itinerants que l’entitat durà per tot el
territori espanyol i portuguès.
La xarxa CaixaForum i CosmoCaixa constitueix un model únic de divulgació
del coneixement, la cultura i la ciència com a motor de progrés de la societat.
La nova temporada discorrerà sota el lema Creiem en la cultura. Creixem en
la cultura, amb la finalitat d’oferir al públic finestres que li permetin llegir el
present des d’una mirada al passat i una visió de futur. Convençuda que la
cultura permet viure experiències extraordinàries i recuperar la il·lusió després
de moments difícils, la Fundació ”la Caixa” presenta la seva temporada més
àmplia amb 31 exposicions a la xarxa CaixaForum i CosmoCaixa, 4.000
activitats i 9 exposicions que itineraran per més de 80 ciutats d’Espanya i
Portugal. Totes es convertiran en lloc de trobada, aprenentatge, diàleg, gaudi i,
en definitiva, en un espai per creure i créixer.
Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, resumeix així
la nova programació: «Estem satisfets d'oferir, enmig dels temps d’incertesa en
els quals estem immersos, una temporada expositiva marcada per la innovació
i grans temes que uneixen passat, present i futur. Es tracta de la nostra
temporada més extensa, que aquest curs transcorrerà sota el lema Creiem en
la cultura. Creixem en la cultura. Amb ella, volem brindar al públic
experiències extraordinàries i disruptives. Contribuir a recuperar la il·lusió i
convidar a la reflexió per repensar el futur des d'una mirada que combina de
manera transversal cultura i divulgació científica. A més, la temporada 20212022 suposarà la incorporació definitiva de l'àmbit digital, per proposar als
nostres visitants una experiència ampliada i híbrida que permeti acostar-se a la
cultura tant en persona com de forma virtual, sense renunciar a la qualitat de
continguts i aprofitant les oportunitats que ofereix aquesta via».
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En línia amb la programació dels últims anys, la Fundació ”la Caixa” segueix
treballant cultura i divulgació científica de forma transversal i complementària.
Així, CaixaForum i CosmoCaixa s’uneixen en una mateixa xarxa i sumaran
exposicions que es podran veure a diferents punts del territori.

Tres eixos principals per a una pregunta: Qui som i com ens relacionem
amb el món que ens envolta?
En aquesta temporada, la programació s’articula en tres eixos principals que
giren a l’entorn d’una pregunta senzilla i transcendent: Qui som i com ens
relacionem amb el món que ens envolta? La resposta a aquesta pregunta
travessarà tota la programació de la xarxa CaixaForum i CosmoCaixa en tres
apartats: Som passat, Som segle XX i Som futur.
» Som passat
El primer dels eixos sorgeix del convenciment que duem en nosaltres la
petjada del temps, de les dones i els homes que van viure abans que
nosaltres, de les grans figures de l’art, de la ciència i del pensament.
La Fundació ”la Caixa” proposarà un viatge que convidarà el públic a descobrir
els secrets del Sol. L’exposició interactiva El Sol. Vivint amb la nostra
estrella, que es podrà veure a CosmoCaixa a partir del març del 2022 i en què
col·labora el Science Museum de Londres, mostrarà al públic la fascinant
relació de l’ésser humà amb aquest astre imprescindible per a la nostra
existència.
Els mamuts es convertiran en els grans protagonistes d’una mostra que es
podrà visitar a CaixaForum Sevilla i CaixaForum Saragossa i que s’endinsa en
la vida d’aquests animals que van aparèixer a la Terra fa uns cinc milions
d’anys i que es van extingir fa uns quatre mil·lennis. A través de Mamut. El
gegant de l’edat de gel, es repassarà l’època de les glaciacions i les causes
de l’extinció d’aquests mamífers, dels quals avui dia només queda una família:
els elefants. L’últim a desaparèixer va ser el mamut llanut, del qual s’han trobat
restes molt ben conservades. La seva extinció es va deure a un canvi climàtic
o va ser exterminat pels éssers humans? Continua sent un misteri.
A Tattoo. Art sota la pell, CaixaForum Madrid i CaixaForum Barcelona
s’acostaran als orígens d’una pràctica ancestral que funciona com a marca

Dossier de premsa

identitària i que s’ha convertit en objecte de fascinació i de creació artística
contemporània. Aquesta col·laboració amb el Musée du Quai Branly Jacques Chirac abordarà el múltiple i divers paper social i antropològic dels
tatuatges, i analitzarà el ressorgiment d’aquest fenomen, que avui és
permanent i global. Per mitjà d’un enfocament etnogràfic, geogràfic i artístic,
explorarà els diferents usos i funcions del tatuatge a través de les diverses
èpoques i cultures. Reunirà més de 150 obres històriques i contemporànies
procedents de diferents regions del món, entre les quals hi ha una vintena de
models de silicona tatuats per mestres d’aquest art de tot el món. Tattoo. Art
sota la pell destacarà el gest de l’artista, l’aparició d’estils sincrètics i els
intercanvis entre tatuadors d’arreu del món.
La mostra Mòmies de l’antic Egipte. Redescobrint sis vides, que es podrà
veure a CaixaForum Madrid el juliol del 2022, aproparà al públic la vida de sis
persones amagades rere de sis cossos momificats, en una col·laboració amb
el British Museum, amb el qual la Fundació ”la Caixa” manté una aliança
estratègica de primer nivell. Gràcies al poder de les noves tècniques no
invasives, s’han pogut fer avanços extraordinaris en el coneixement de les
mòmies, de manera que ja no és necessari enretirar els embenatges per
descobrir la identitat que s’oculta rere de sis individus. Així, l’exposició revelarà
qui van ser aquells homes i dones, quina edat tenien i de què van morir. I és
que cada mòmia té una història per explicar. L’exposició reconstrueix la vida de
sis persones en un període de 400 anys: un sacerdot (c. 800 aC), una dona
tebana (c. 700 aC), un sacerdot del delta del Nil (c. 700 aC), un oficial de
Tebes (c. 600 aC), un nen (segle I) i un jove egipci del període grecoromà (c.
100 aC - 100 dC). A partir d’aquests casos particulars, el públic es podrà
endinsar en la història de les mòmies, en les tècniques de preservació del cos
entre els antics egipcis i en les seves idees sobre el més enllà.
Per tal de celebrar el 275è aniversari del naixement de Francisco de Goya, la
Fundació ”la Caixa” s’ha sumat a l’homenatge que Carlos Saura fa a una de
les obres més cèlebres de l’artista de Fuendetodos: Els afusellaments del 3 de
maig. En una col·laboració amb Aragón TV i el Govern d’Aragó, el cineasta
d’Osca ha dut a terme un curtmetratge que recrea l’escena plasmada per
Goya, i que es podrà veure, acompanyat d’una petita mostra a finals de
setembre a CaixaForum Saragossa. Filmant Goya. Una mirada de Saura
suposa la culminació del curtmetratge que es presentarà el dijous 9 de
setembre al Museo del Prado.
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La imatge humana. Art, identitats i simbolisme, col·laboració amb el British
Museum que viatjarà de CaixaForum Madrid a Sevilla i Saragossa, aporta un
recorregut apassionant per un dels grans temes —potser el més recurrent— de
l’art figuratiu: l’ésser humà. Les obres icòniques d’antigues civilitzacions del
British Museum es combinen amb una selecció d’obres d’art contemporani de
la Col·lecció de la Fundació ”la Caixa” i amb alguns préstecs importants
d’altres institucions, com el Museo del Prado. En un mateix espai es
juxtaposen peces d’èpoques, temàtiques i cultures absolutament diverses. A
tots els racons del món, les persones han creat constantment representacions
de si mateixes. Moltes d’aquestes representacions contenen un simbolisme
complex; d’altres ens remeten a la bellesa i al misteri del cos humà a través de
diferents vies, des de la més extrema estilització fins a l’hiperrealisme.
L’exposició Faraó. Rei d’Egipte, una altra col·laboració amb el British
Museum, seguirà el seu periple per CaixaForum Saragossa i CaixaForum
Palma. Els faraons, els senyors de les dues terres, eren els encarregats de
protegir Egipte dels seus enemics i de garantir la maat, l’ordre de l’univers.
Rere les imatges i els objectes de l’antic Egipte que han arribat fins als nostres
dies, s’hi amaga la realitat d’un imperi que ha fascinat l’ésser humà al llarg de
la història. Faraó presenta aquests objectes fent una atenció especial a
diferents aspectes dels monarques egipcis, com el caràcter diví dels faraons, la
simbologia de les vestidures i les joies, la religiositat, els rituals, l’organització
administrativa del país, les guerres expansives i de protecció i, per descomptat,
la vida a palau.
A Art i mite. Els déus del Prado, CaixaForum Lleida i CaixaForum Girona
aprofundiran en la manera en què la mitologia clàssica ha estat una font
constant d’inspiració per a nombrosos artistes al llarg de la història. De fet,
aquestes fabuloses narracions han quedat recollides en peces ceràmiques,
blocs de marbre, medalles, taules i llenços com els que formen part d’aquesta
exposició. Integrada exclusivament per obres del Museo Nacional del Prado,
amb el qual la Fundació ”la Caixa” manté una col·laboració molt estreta, la
mostra ofereix una àmplia mirada sobre la mitologia grecoromana i la seva
representació per part d’artistes de la talla de Francisco de Zurbarán, José de
Ribera i Peter Paul Rubens, entre d’altres. A més, l’exposició contraposa el
discurs clàssic de les peces procedents del Museo del Prado amb la
contemporaneïtat dels mites al segle XXI.
La unió entre el món artístic i el científic marca també l’experiència Leonardo
da Vinci. Observa. Qüestiona. Experimenta. Aquest projecte itinerant se
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centra sobretot en l’actitud de Leonardo davant la vida, en la seva mirada
curiosa i en la capacitat de qüestionar. El resultat d’aquesta manera
d’interactuar amb la realitat va ser un pensament diferent i innovador que
encara avui considerem com a” genial”. 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 Sala Univers de CosmoCaixa presenta un fil argumental que,
cronològicament, abraça des del big bang fins a les últimes fronteres del
coneixement. El recorregut a través dels tres àmbits de la sala (Kósmos,
Evolució i Fronteres) té com a objectiu estimular la curiositat científica dels
visitants a partir d’experiències interactives, objectes reals i reproduccions
científiques i artístiques de màxima qualitat. La Sala Univers, on art i ciència es
donen la mà gràcies a l’aportació de molts artistes, acull diversos mòduls que
aborden grans pilars per al coneixement i la ciència, entre els quals hi ha el
big-bang, la física quàntica, la taula periòdica, la posició de la Terra respecte
del Sol, la tectònica de plaques, l’impacte de les accions humanes sobre el
planeta, la llum, l’evolució humana, les llengües, l’escriptura i els robots.

» Som segle XX
Aquest eix temàtic vol aproximar els visitants a una època de canvis, que ha
superat les barreres entre les arts i les ciències i que ha obert noves
perspectives per a la humanitat. Podem entendre el nostre present sense
mirar al passat més recent? La programació de CaixaForum convidarà a
redescobrir l’art de René Magritte, l’obra pionera de l’inventor Nikola Tesla, la
dimensió cultural i social del còmic, l’arribada de l’home a la Lluna o les
relacions entre el cinema i la moda amb una exposició d’autor, a través del
creador de moda Jean Paul Gaultier.
Amb l’exposició Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier, la Fundació
”la Caixa” i la Cinémathèque Française donen continuïtat a la col·laboració
que ha permès presentar mostres de referència sobre la cultura del cinema.
Aquesta vegada s’ha invitat el dissenyador de moda Jean Paul Gaultier a fer
una mirada d’autor sobre els vincles entre la moda i el cinema a partir de les
col·leccions de la Cinémathèque Française i a través de vestits, conjunts i
peces d’alta costura, accessoris de moda, dibuixos, cartells de pel·lícules,
fotografies de rodatge, documents, reconstruccions de decorats i extractes de
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pel·lícules de més de vint prestadors internacionals. La mostra, que es podrà
veure a CaixaForum Madrid i CaixaForum Barcelona, revisa la presència del
món de la moda i les desfilades al cinema, les col·laboracions de grans
modistes en el vestuari de pel·lícules i la creació dels arquetips masculins i
femenins. I, amb un toc Gaultier, dedica una atenció especial a les figures
heterodoxes de guerrers i guerreres, andrògins i transvestits, a la influència de
la cultura rock, punk i queer, que en els últims anys tant han marcat la moda.
Una altra de les novetats de la temporada passa pel desembarcament a
CaixaForum Barcelona de l’exposició La màquina Magritte, una col·laboració
amb el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La mostra constatarà el
caràcter no sistemàtic, però sí metòdic, de l’obra del pintor belga. Les
nombroses rèpliques i variants en el treball de Magritte van ser una manera de
«precisar el misteri, de posseir-lo millor». El mateix artista reconeixia que el
seu procediment central consistia a generar variacions i combinacions a partir
d’un nombre reduït de motius. L’exposició presenta 70 pintures juntament amb
una selecció de fotografies i pel·lícules familiars, procedents de més de 50
museus i col·leccions d’Europa, el Canadà, Mèxic, Xina, els Estats Units i el
Japó.
L’estrena de l’exposició Còmic a CaixaForum Madrid reivindicarà aquest art
com a eina de reflexió sobre el present i el futur, i com a poderós mitjà de
creació de realitats paral·leles, mons imaginaris, utopies i distopies. Aquesta
exposició, de producció pròpia, presenta l’obra dels grans mestres universals
i també de clàssics del còmic del nostre país, que ha tingut guionistes i
dibuixants reconeguts internacionalment. Des dels seus orígens a principis del
segle XX, el còmic ha estat un mirall de la realitat i ha mostrat aspectes que
passaven desapercebuts en les altres arts.
Just al començament del segle XX, a l’entorn de la data màgica del 1900, el
cartell litogràfic va viure una edat d’or, fruit de la creativitat d’una generació
excepcional d’artistes de les innovacions de les arts gràfiques. Aborda aquesta
temàtica l’exposició Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art
publicitari, una col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) que s’estrenarà aquest mes de setembre a CaixaForum Sevilla, i que,
el mes de març viatjarà a CaixaForum Lleida. L’exposició permetrà reviure
l’eufòria del canvi de segle, quan els cartells, de gran format i a tot color,
transmetien la promesa d’una felicitat incomparable.
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Una altra de les estrenes de la temporada girarà a l’entorn de la figura de
Nikola Tesla, considerat un dels genis de la ciència i la tecnologia més
importants de la història i un dels inventors del segle XX. L’exposició Nikola
Tesla. El geni de l’electricitat moderna, que obrirà les portes a CosmoCaixa
aquest octubre en col·laboració amb el Nikola Tesla Museum, aprofundirà en
la vida i l’obra d’aquesta figura clau en la història de la ciència i considerada
fundadora de la tecnologia moderna.
En la línia de descobrir genis del segle XX, CaixaForum Barcelona recorre la
obra del creador francès Jean Prouvé, una figura clau en l’arquitectura i el
disseny que va treballar amb un gran objectiu: industrialitzar la construcció i
aconseguir una producció en sèrie de mobles amb materials senzills, resistents
i elegants amb finalitats socials. L’univers Jean Prouvé. Arquitectura,
indústria, mobiliari és una retrospectiva en col·laboració amb el Centre
Pompidou de París, amb el qual la Fundació ”la Caixa” manté una aliança
internacional.
Al costat de l’arquitectura, el disseny protagonitza altres projectes en curs, com
ara Objectes de desig. Surrealisme i disseny. 1924-2020, que aquest mes
de setembre aterrarà a CaixaForum Girona per presentar la gran influència que
el moviment artístic surrealista ha tingut sobre el disseny, des de mobiliari,
interiors i moda fins a pel·lícules i disseny gràfic, del 1924 a l’actualitat. Es
tracta d’una col·laboració amb el Vitra Design Museum que inclou obres
d’artistes de la talla de Salvador Dalí, Leonor Fini, Yves Tanguy, Meret
Oppenheim o Man Ray.
Uns altres protagonistes indiscutibles de la temporada tornaran a ser els
vampirs, que continuaran colonitzant CaixaForum Sevilla fins a l’1 de
novembre a través d’una exposició que recorre el mite vampíric i en mostra
l’evolució posant l’accent en les nombroses recreacions cinematogràfiques,
còmics i sèries de televisió que han viscut especialment al segle XX. Vampirs.
L’evolució del mite és una col·laboració amb la Cinémathèque Française.
De la pantalla a les sales d’exposició saltaran alguns dels grans protagonistes
de les pel·lícules de Pixar, que durant aquesta temporada ompliran de fantasia
CaixaForum Palma i CaixaForum Tarragona. Amb Pixar. Construint
personatges, els visitants podran descobrir l’origen i les vicissituds que
experimenten els personatges fins a convertir-se en els entranyables
protagonistes de pel·lícules com Toy Story, Monstres S.A., Els increïbles i Del
revés, entre d’altres.
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També en l’àmbit del cinema, continuarà recorrent el territori espanyol i
portuguès la mostra 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 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.
Juntament amb el Museo Nacional de Escultura, CaixaForum Saragossa
acollirà l’exposició Non finito. L’art de l’inacabat, que se submergeix en la
poètica de l’art inconclús. L’exposició explora obres d’art de totes les èpoques
que, per diferents motius, no s’han acabat, han restat interrompudes o han
estat concebudes de forma intencionada com a fragments. La mostra, que
reuneix 94 obres de més de 40 museus i col·leccions, subratlla la predilecció
constant dels artistes al llarg de la història per les formes fragmentàries.
El somni americà. Del pop a l’actualitat seguirà el seu camí a CaixaForum
Saragossa per submergir els visitants en sis dècades d’art gràfic als Estats
Units, que serveixen de testimoni dels canvis socials i polítics viscuts en aquest
país. Aquesta exposició ofereix una oportunitat única per veure com grans
artistes nord-americans han treballat el gravat, amb obres de Rauschenberg,
Lichtenstein, Ruscha, Jasper Johns, Bourgeois, Andy Warhol i De Kooning,
entre d’altres.
Hermen Anglada-Camarasa i Joaquim Mir a Mallorca es podrà visitar a
CaixaForum Palma fins a finals de desembre. Es tracta d’un diàleg entre tots
dos pintors paisatgistes que, en la seva cerca de la bellesa, el color i la llum,
van tenir un paper decisiu en la creació de la imatge mítica de la illa.
Amb Apollo 11. L’arribada de l’home a la Lluna, que es podrà visitar des
d’aquest setembre a CaixaForum Tarragona i, més endavant, a CaixaForum
Palma, es rememora una de les gestes més importants de la història de la
humanitat: l’arribada a la Lluna. En aquesta mostra, el públic podrà aprofundir
en el que això va suposar per al progrés de la societat i de les ciències de
l’espai.
L’exposició Picasso. El viatge del Guernica presenta un espai itinerant que
aprofundeix en la història d’una de les obres més emblemàtiques de l’art del
segle XX a partir dels seus protagonistes, viatges i usos.
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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. Les seves fotografies reflecteixen
la vida quotidiana dels habitants d’Anantapur, a l’estat d’Andhra Pradesh, una
de les zones més vulnerables d’aquest país.
» Som futur
Innovació, revolució tecnològica, creació contemporània o canvi climàtic: una
invitació a saber per opinar i a experimentar per compartir. En aquest eix, se
succeiran diferents propostes relacionades amb la tecnologia, l’art i el
pensament més contemporanis, i laboratoris creatius al servei de les idees i el
progrés. Es desglossaran temes d’actualitat com l’univers dels videojocs, en
totes les seves dimensions. Destaca també el nou espai Micrarium, que
permetrà, a través de l’experimentació, submergir-se en el món microscòpic.
L’exposició Homo ludens. Videojocs per entendre el present convertirà els
centres CaixaForum Madrid, Barcelona i Sevilla en grans espais on reflexionar
sobre el videojoc com una de les manifestacions culturals més significatives de
l’ésser humà contemporani. L’exposició aborda les aportacions d’aquesta
potent indústria en el camp de la ciència, el disseny i l’art, la manera en què els
videojocs han canviat la nostra identitat i la nostra manera de relacionar-nos, i
la forma en què han penetrat en totes les dimensiones de la vida. Inclou
mostres de videojocs i obres d’art contemporani d’artistes com Bill Viola, Daniel
Canogar i Mónica Rikić i ofereix un recorregut en el que l’espectador és el
protagonista i actua com un jugador en una experiència gamificada i
participativa.
Fins al gener del 2022, es podrà visitar a CaixaForum Barcelona la proposta
immersiva teamLab. Art, tecnologia, natura a través de dues grans
instal·lacions interactives, Born from the Darkness a Loving, and Beautiful
World y Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn. Aquestes obres, de
possibilitats infinites i que es poden considerar odes a la natura, han fascinat el
públic barceloní des que es va obrir l’exposició, el maig d’aquest any.
Continuant amb la voluntat de la Fundació ”la Caixa” de sumar projectes que
integrin art, cultura i ciència i que proposin als visitants experiències
immersives, CaixaForum Barcelona acull de manera estable una instal·lació de
Symphony, un viatge al cor de la música, sota el guiatge del prestigiós
director Gustavo Dudamel. Paral·lelament, aquesta experiència emocional, que

Dossier de premsa

aspira a acostar la música clàssica a tots els públics, es podrà ver a diferents
punts d’Espanya i Portugal, en el marc d’una gira de 10 anys. Aquesta
proposta, que ha recollit èxit de públic i crítica al seu pas per diferents ciutats
com Barcelona, Madrid, Valladolid, Santander, Màlaga, Granada, Toledo,
Castelló de la Plana i Alacant, seguirà fent ruta per ciutats com Bilbao, Múrcia i
Santiago de Compostel·la.
Amb més de 35 anys d’història, la Col·lecció Fundació ”la Caixa” d’Art
Contemporani constitueix un dels signes d’identitat de l’entitat i un dels fons
privats més complets de tot Europa. Els últims anys, a més de l’organització
d’exposicions per mostrar els seus fons i el préstec constant d’obres a entitats i
institucions de tot el món, s’impulsen dues convocatòries d’ajuts dirigits a
artistes i comissaris.
Aquest suport al comissariat cristal·litzarà en tres nous projectes a CaixaForum
Barcelona: La propera mutació, Rates! Rates! Rates! La gramàtica poètica
del hack i Digerir el món on és. La propera mutació proposa una reflexió
centrada en un món postpandèmic en transició, en el qual el repte de la
humanitat passa per la seva capacitat d’adaptació i una apreciació del que és
col·lectiu. La mostra Rates! Rates! Rates! pren el hackeigom a acte poètic i
gest polític, i explora com els artistes irrompen amb gramàtiques virtuals per
arribar a un llindar on poden imaginar alternatives a relats hegemònics. Digerir
el món on és aborda la necessitat de repensar-nos com a espècie animal i de
situar-nos dins d’una xarxa interespècie. Com els fongs que, a diferència de la
majoria d’organismes, no busquen menjar al món per després ingerir-lo i
absorbir-lo, la mostra parla de la necessitat d’observar i mimetitzar aquests
patrons com a sortida per despullar-nos de la supremacia antropocèntrica i
reinventar noves formes de vida.
A més, CaixaForum Barcelona continuarà acollint l’exposició que reflecteix un món
en transició dedicada a l’artista lisbonès Pedro Neves. YWY. Visions, amb la
col·laboració de l’actriu i activista Zahy Guajajara, va guanyar un dels ajuts a la
creació de la Fundació ”la Caixa” per a la producció de l’obra. S’ha organitzat en
col·laboració amb el Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunitat de Madrid, on
s’exposa simultàniament.
A través del nou espai permanent Micrarium, CosmoCaixa vol estimular
l’interès pel que no és visible a través de l’experimentació en un entorn en què
els usuaris són visitants però també protagonistes. Amb un microscopi de gran
envergadura, es convidarà el públic a submergir-se en les entranyes de tota
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mena de materials, naturals i artificials, orgànics i inorgànics: sorra de la platja,
minerals, micrometeorits, protozous, llevats, cianobacteris, larves i, fins i tot,
obres d’art!
També CosmoCaixa mostra el laboratori original de la Base Antàrtica Juan
Carlos I gràcies a la mirada científica de la Dra. Josefina Castellví, pionera de
l’exploració del continent blanc. Ara, i fruit d’una aliança amb National
Geographic, es renovaran les imatges d’aquesta exposició permanent sobre
l’Antàrtida, una de les zones més verges, remotes i fràgils del planeta. D’una
banda, es podran veure fotos d’algunes de les expedicions pioneres del pol
Sud i d’altres de més recents de diferents bases antàrtiques i dels científics en
acció. D’altra banda, es mostrarà la grandiositat d’aquest territori remot a
través de la seva biodiversitat, retratada per fotògrafs de renom internacional.
La mostra Print3D. Reimprimir la realitat convidarà el públic de CaixaForum
Saragossa i Sevilla a viatjar cap al futur a través de la impressió 3D. Amb més
de 200 peces impreses en 3D, l’exposició planteja un viatge exploratori a
aquesta forma de fabricació versàtil que ens desxifra de manera pràctica i
didàctica com aquesta tecnologia revolucionària ja està millorant la vida
humana en molts àmbits, com el de la salut.
Al Planetari de CosmoCaixa, els visitants es podran submergir en Postals
d’altres mons, una nova projecció a cúpula completa que convida a viatjar pel
sistema solar guiats per uns emissaris únics: sondes i naus espacials que han
solcat l’espai i ens han ofert imatges dels planetes i els seus satèl·lits. La bellesa
dels volcans gegants de Mart, els llacs de metà de Tità o els guèisers de fang a
Tritó són els protagonistes d’aquesta embolcallant projecció de divulgació
astronòmica i científica.
Pel que fa a les exposicions itinerants, cal destacar les propostes LabEmprèn i
Creactivity. LabEmprèn fa un recorregut per un espai multimèdia i amb
diferents activitats interactives per descobrir el procés d’emprenedoria i les
característiques i els valors necessaris per emprendre. D’altra banda,
Creactivity proposa un espai en què els més joves poden aprendre a través de
l’experimentació i el joc. L’objectiu? Que desenvolupin la seva capacitat
creativa individual o col·lectivament a partir de la premissa «aprendre creant»,
una nova forma de treballar amb materials quotidians, eines i taules de treball,
elements essencials per a les disciplines cientificotecnològiques i artístiques,
que se centren en la manipulació i el muntatge de materials.
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En una altra col·laboració amb National Geographic, la Fundació ”la Caixa”
oferirà un viatge als paratges més espectaculars de la Terra amb l’exposició
itinerant De Pol a Pol, que a través de fotografies espectaculars revelarà la
bellesa i la fragilitat del nostre planeta, en un recorregut des de l’Àrtic fins a
l’Antàrtida.
L’entitat també farà volar el públic gràcies a Altres mons. Viatge pel sistema
solar amb Michael Benson, una mostra fotogràfica basada en el llegat visual
de més de sis dècades d’exploració planetària robotitzada.

Més enllà de les exposicions i més enllà del centre cultural
L’experiència CaixaForum anirà més enllà de les exposicions amb una àmplia i
variada oferta que inclourà —sempre que la situació 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.
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 natura, de teatre, de disseny, de tecnologia o de matemàtiques,
entre d’altres.
» Innovació i creativitat. S’ajudarà i es farà conèixer el talent creatiu
nacional a través de diferents propostes que reuneixen art, ciència i
tecnologia en programes i activitats com Trobades amb… 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.

Dossier de premsa

» Noves mirades a les exposicions. Una sèrie de propostes
complementen la visita a les exposicions, 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 i 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 manera més àmplia possible,
explicant-ne la historia, acostant-la als més petits, fomentant projectes
participatius i oferint una programació de concerts completa i variada
que va des de la música clàssica fins a l’electrònica, passant pel jazz i
les músiques del món.
A més, es refermarà una de les iniciatives que la Fundació ”la Caixa” va
impulsar arran del confinament, l’Àgora Digital, que es continuarà 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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CaixaForum
Barcelona

La propera mutació
Homo ludens. Videojocs per entendre el present
La màquina Magritte
Rates! Rates! Rates! La gramàtica poètica del hack
Tattoo. Art sota la pell
Cinema i moda. Per Jean-Paul Gaultier
Digerir el món on és
Symphony. Un viatge al cor de la música
teamLab. Art, tecnologia, natura
L’univers de Jean Prouvé. Arquitectura, indústria,
mobiliari
YWY. Visions, en col·laboració amb Zahy Guajajara

Octubre-febrer
Desembre-abril
Febrer-juny
Març-juny
Maig-agost
Juliol-octubre
A partir de juliol
Exposició permanent
Fins al 9 de gener de
2022
Fins al 31 d’octubre
Fins al 26 de setembre

Homo ludens. Videojocs per entendre el present
Tattoo. Art sota la pell
Cinema i moda. Per Jean-Paul Gaultier
Còmic
Mòmies de l’antic Egipte. Redescobrint sis vides
La imatge humana. Art, identitats i simbolisme

Juliol-octubre
Desembre-abril
Febrer-juny
Maig-agost
Juliol-octubre
Fins al 9 de gener de
2022

CaixaForum
Palma

Pixar. Construint personatges
Faraó. Rei d’Egipte
Apollo 11. L’arribada de l’home a la Lluna
Hermen Anglada-Camarasa i Joaquim Mir en Mallorca

Setembre-gener
Febrer-juny
A partir de juliol
Fins al 31 de desembre

CaixaForum
Saragossa

El somni americà. Del pop a l’actualitat
Faraó. Rei d’Egipte
Filmant Goya. Una mirada de Saura
Print3D. Reimprimir la realitat
Non finito. L’art de l’inacabat
Mamut. El gegant de l’edat de gel
La imatge humana. Art, identitats i simbolisme

Juliol-novembre
Setembre-gener
Setembre-gener
Desembre-abril
Febrer-maig
Maig-setembre
Juny-octubre
Fins a l’1 de novembre
Setembre-gener

CaixaForum
Sevilla

Vampirs. L’evolució del mite
Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art
publicitari
Mamut. El gegant de l’edat de gel
La imatge humana. Art, identitats i simbolisme
Print3D. Reimprimir la realitat
Homo ludens. Videojocs per entendre el present

CaixaForum
Girona

Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020
Art i mite. Els déus del Prado

Setembre-gener
Març-agost

CaixaForum
Tarragona

Apollo 11. L’arribada de l’home a la Lluna
Pixar. Construint personatges

Setembre-gener
Febrer-juliol

CaixaForum
Madrid

Novembre-abril
Febrer-maig
Maig-setembre
Juny-octubre

Dossier de premsa

CaixaForum
Lleida

Art i mite. Els déus del Prado
Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art
publicitari

CosmoCaixa
Barcelona

Nikola Tesla. El geni de l’electricitat moderna
El Sol. Vivint amb la nostra estrella
Micrarium
Sala Univers
Base Antàrtica

Projectes
itinerants
(Espanya i
Portugal)

Setembre-gener
Març-juliol

Octubre-febrer
Març-octubre
Principis del 2022
Permanent
Permanent

Symphony, un viatge al cor de la música
De Pol a Pol
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
LabEmprèn
Creactivity

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”
Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org
Andrea Pelayo: 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org
Sala de Premsa de la Fundació ”la Caixa”
https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/
https://fundacionlacaixa.org/ca/home
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El Sol
Vivint amb la nostra estrella
» CosmoCaixa: del 15 de març al 16 d’octubre de 2022

Erupció solar en l’ultravioleta (composició de dues
imatges a 304 i 171 àngstroms), 31/08/2012.
NASA - GSFC - Solar Dynamics Observatory

Viatge fascinant que permetrà als visitants descobrir
els secrets del Sol i la relació de l’ésser humà amb la
nostra estrella
Amb l’exhibició de més de cent peces històriques i
contemporànies, aquesta exposició a CosmoCaixa ens
convida a conèixer més el Sol des del punt de vista físic, i
també la seva influència en el nostre dia a dia. La Terra
gira al seu voltant, un fet molt simple que determina el dia
i la nit, les estacions i la durada de l’any. A més, el nostre
planeta en rep contínuament l’energia, a la qual devem
fins i tot la nostra pròpia existència.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
Science Museum of
London

L’exposició, que inclou nombroses experiències
interactives i mòduls electromecànics, es divideix en
quatre grans àmbits temàtics: la mesura del pas del
temps gràcies als moviments aparents del Sol,
l’aprofitament de la seva energia, la relació entre el Sol i
la nostra salut i, finalment, l’estudi del Sol des del punt de
vista astrofísic.
A més, els visitants podran gaudir de primera mà d’una
trobada personal i inspiradora amb el Sol gràcies a una
impressionant instal·lació audiovisual immersiva de gran
format que mostra imatges reals d’aquesta estrella
obtingudes per satèl·lit.
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Mamut
El gegant de l’edat de gel
» CaixaForum Sevilla: del 30 de novembre de 2021 al 10
d’abril de 2022
» CaixaForum Saragossa: del 10 de maig al 4 de setembre de
2022

Detall del cap de l’esquelet d’un mamut.
© Fundació “la Caixa”

L’esquelet fossilitzat d’un mamut siberià i una
escultura hiperrealista ens ajudaran a entendre com
vivien aquests mamífers abans que s’extingissin
Els visitants podran veure de prop com i on vivien els
mamuts siberians, com també la relació que tenien amb
els humans coetanis fa milers d’anys i les possibles
causes de la seva extinció. Tot això, gràcies a l’exhibició
d’un esquelet fossilitzat de mamut siberià, una escultura
hiperrealista del seu aspecte en vida i altres peces que
complementaran l’experiència.
A més, l’exposició permet descobrir més sobre l’origen i
l’evolució dels proboscidis, ordre de mamífers a què
pertanyien els mamuts i de la qual actualment només
queda una família, els elefants. Algunes espècies, com el
mamut llanut (Mammuthus primigenius) van compartir
amb els nostres ancestres de Sibèria un ecosistema
extrem marcat per l’edat de gel.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”

Aquesta exposició indaga la vida d’aquests fantàstics
animals, que van aparèixer a la Terra fa aproximadament
cinc milions d’anys i es van extingir fa quatre mil·lennis.
Hi va haver diverses espècies de mamuts distribuïdes a
diferents àrees del planeta. L’última a aparèixer va ser el
mamut llanut, del qual s’han trobat restes molt ben
conservades i l’extinció del qual encara avui és un misteri:
Va ser deguda al canvi climàtic o a l’acció humana?
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Mòmies de l’antic Egipte
Redescobrint sis vides
» CaixaForum Madrid: del 12 de juliol al 30 d’octubre de 2022

Tapa del sarcòfag d’Ameniryirt
(600 aC aprox.)
Probablement de Tebes, Egipte
© Trustees of the British Museum

Amb la tecnologia més innovadora i puntera,
l’exposició descobrirà les vides que s’amaguen
darrere sis mòmies de l’antic Egipte
L’exposició revela la vida de sis persones que van viure
entre el 900 i 150 aC, i mostra a través de la tecnologia
més puntera els descobriments fets en aquestes sis
mòmies. Aquestes tècniques no invasives permeten
desvelar dades sobre com era la vida en una antiga terra
definida pel Nil.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa” i el
British Museum
Comissaris: Daniel
Antoine i Marie
Vandebeusch, del British
Museum

Sense la necessitat de desembolcallar les restes de les
mòmies, nous descobriments han permès crear un perfil
personal de cada individu per fer-nos una idea de qui
eren, l’edat que tenien, les seves creences i, fins i tot, les
seves malalties.
A través de sis àmbits, l’exposició explica la història que
s’amaga darrere de cadascuna de les mòmies que
componen el recorregut. A través d’aquests exemples,
introdueix la idea de momificació i la vida del més enllà,
mostra les eines que s’utilitzaven per al procés, l’estat de
salut i les receptes medicinals, revela detalls sobre la
dieta, la cosmètica i els ornaments, el paper de la música
i la diversitat cultural. En un dels casos, aborda com era
ser un infant a Egipte, com es jugava i com s’aprenia.
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Art i mite
Els déus del Prado
» CaixaForum Lleida: del 16 de setembre de 2021 al 30 de
gener de 2022
» CaixaForum Girona: del 2 de març al 28 d’agost de 2022

José de Ribera, detall del cap del déu Bacus, d’El
triomf de Bacus, 1636. Oli sobre tela. © Museo
Nacional del Prado

CaixaForum proposa un passeig per l’Olimp dels
déus a partir de noms essencials de la història de l’art
com Rubens, Ribera o Zurbarán
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 mitjans del
segle XIX.

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

L’exposició s’articula temàticament per detallar les
principals fonts literàries que narren els mites grecs com
una manera d’explicar les proeses i les accions dels
déus. Aquests déus no sols regeixen el destí dels homes,
sinó que també baixen a la terra i interactuen amb ells, de
manera que s’originen complexos mites en els quals
s’entrellacen les històries d’herois i semideus.
A través d’unes cinquanta obres de les col·leccions del
Museo del Prado i en diàleg amb la contemporaneïtat dels
mites, la mostra presenta noms essencials de la història de
l’art, com ara Rubens, Ribera o Zurbarán, entre molts
d’altres. L’exhibició ofereix de manera simultània diferents
representacions de déus i diferents interpretacions
d’episodis mitològics, cosa que ens permet apreciar al
mateix temps la riquesa iconogràfica, geogràfica i
cronològica de les col·leccions del Museo del Prado.
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Leonardo da Vinci
Observa. Qüestiona. Experimenta
» Del setembre del 2021 a l’agost del 2022, 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 es destaca la seva capacitat d’observació i
interacció amb la realitat en què la curiositat va ser el
motor que va alliberar 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 la qual ha col·laborat el Château du Clos
Lucé - Parc Leonardo da Vinci, es desenvolupa en dos
espais: a l’interior, un espectacle audiovisual connecta el
pensament de Leonardo amb el nostre dia a dia; a
l’exterior, quatre grans maquetes reprodueixen fidelment
algunes de les idees més modernes i premonitòries de
Leonardo.
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 vol connectar aquesta mateixa
metodologia de treball de Da Vinci amb la nostra vida
quotidiana, mitjançant un llenguatge contemporani i
proper al públic més jove, amb l’objectiu últim d’estimular
la creativitat i fomentar la curiositat.

Dossier de premsa

La imatge humana
Art, identitats i simbolisme
» CaixaForum Madrid: del 28 d’abril de 2021 al 16 de gener
de 2022
» CaixaForum Sevilla: del 16 de febrer al 29 de maig de 2022
» CaixaForum Saragossa: del 28 de juny al 16 d’octubre de
2022

CaixaForum viatja per la representació de l’ésser
humà al llarg de la història amb prop de 140 obres de
valor excepcional

© The Trustees of the British Museum (2021). All
rights reserved

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració amb el
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 s’ha representat i es
representa a si mateix l’ésser humà. Les esplèndides
peces del museu britànic es combinen amb una selecció
d’obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani per
gaudir i reflexionar sobre conceptes tan actuals com
l’ideal de bellesa, la intencionalitat del retrat, la divinitat, el
poder o la transformació del cos. També suma peces
prestades pel Museo del Prado, el MACBA i Antimodular
Studio.
L’exposició reuneix obres figuratives extraordinàries amb
el propòsit d’explorar-ne les funcions, les formes i els
significats. I ho fa mitjançant un ampli ventall de peces
d’alt valor artístic que abraça des de la prehistòria fins als
nostres dies, des de l’antic Egipte, Grècia i Mesopotàmia
fins a representacions del Japó, Àfrica i Oceania.
La mostra celebra la imatge humana amb tots els seus
significats i aprofundeix en la importància que té en el
camp de l’art, com també en la gran capacitat i
imaginació creativa dels artistes al llarg de la història.

Dossier de premsa

Sala Univers
»

Un dels elements estrella de la Sala Univers és el
globus terraqüi interactiu. © Fundación ”la Caixa”

CosmoCaixa: exposició permanent

Recorregut interactiu que va des del big-bang fins a
les últimes fronteres del coneixement passant per
l’evolució de les espècies
3.500 metres quadrats d’un espai expositiu acolorit i
diàfan ple d’experiències interactives, objectes reals i
reproduccions científiques i artístiques que permeten
traçar un viatge fascinant per la ciència.
El recorregut a CosmoCaixa es pot dividir en tres àmbits.
A «Kósmos», els visitants hi poden descobrir l’origen i
l’evolució de l’univers, la matèria, les lleis físiques i la
formació del sistema solar i la Terra. A «Evolució», hi
poden comprendre els mecanismes que regeixen
l’evolució dels éssers vius, des dels organismes més
simples fins als més complexos, incloent-hi els éssers
humans. Així mateix, a «Fronteres», s’hi poden descobrir
els últims avenços científics a través de la ment humana,
l’única que té la capacitat de preguntar-se per les lleis
que governen l’univers i descobrir-les.
A més, la sala inclou el Lab Math, espai dedicat a les
matemàtiques, on es desafia els participants a través de
jocs, trencaclosques, laberints i endevinalles a despertar i
fer créixer la fascinació per aquesta ciència mil·lenària
que regeix les lleis de l’univers.

Concepció i
Producció: Fundació
”la Caixa”

La Sala Univers és una de les naus capitanes de
CosmoCaixa, museu que el 2021 va rebre el premi
Kenneth Hudson, en el marc dels European Museum of
the Year Awards, per la seva capacitat de reinvenció.

Dossier de premsa

.

Faraó
Rei d’Egipte
» CaixaForum Saragossa: del 15 de setembre de 2021 al 9 de
gener de 2022
» CaixaForum Palma: del 10 de febrer al 12 de juny de 2022

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

Cap del faraó Tutmosis III. Limolita verda, c. 14791457 aC. Karnak, Tebes, Egipte.
© Trustees of the British Museum

Comissariat: Marie
Vandenbeusch,
comissària en cap, i Neal
Spencer, comissari
adjunt i conservador del
Departament de l’Antic
Egipte i el Sudan del
British Museum
Organització: Exposició
organitzada per la
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració 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 darrere d’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’aleshores
que han perviscut projecten la imatge que el faraó volia
que es transmetés de si 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 brillant, fins
als objectes més inusuals.
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Filmant Goya
Una mirada de Saura
» CaixaForum Saragossa: del 30 de setembre de 2021 al 9 de
gener de 2022

Fotograma del curtmetratge Goya 3 de mayo, del
director Carlos Saura, 2021

Amb motiu del 275è aniversari del naixement de
Goya, aquesta mostra establirà un diàleg entre el
cèlebre pintor i Carlos Saura, que ha donat vida a Els
afusellaments del 3 de maig en un curtmetratge
L’exposició és la culminació d’un homenatge dirigit a
celebrar el 275è aniversari del naixement de Goya. La
petita mostra es convertirà en una experiència
audiovisual i expositiva sobre Francisco de Goya i Carlos
Saura, tots dos nascuts a Osca, i una obra, Els
afusellaments del 3 de maig.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració amb
Aragón TV i el Govern
d’Aragó
Agraïments: Museo
Nacional del Prado

L’experiència girarà a l’entorn de la projecció, per primera
vegada davant el gran públic, del curtmetratge que Carlos
Saura ha dirigit reproduint els fets que Goya va pintar en
aquesta icònica pintura i en el qual els personatges del
quadre de Goya prenen vida. Per completar aquest treball
audiovisual, la mostra oferirà petites càpsules de
contingut que contextualitzaran l’obra dels artistes (Goya i
Saura) des de diferents punts de vista.
El disseny expositiu crea un espai en què conviuen de
manera equilibrada i equitativa dues experiències, dos
artistes, dues mirades i dues maneres de treballar.

Dossier de premsa

Tattoo
Art sota la pell
» CaixaForum Madrid: del 2 de desembre de 2021 al 17 d’abril
de 2022
» CaixaForum Barcelona: del 17 de maig al 28 d’agost de
2022

Disseny de tatuatge en una esquena masculina
Filip Leu Suïssa 2013 Silicona

Per primera vegada una exposició presenta la
dimensió artística del tatuatge i la seva història a
través de la cultura

Comissariat: Anne
Richard
Comissària associada:
Sarah Ligner
Organització: Produïda i
organitzada pel Musée
du Quai Branly - Jacques
Chirac, en col·laboració
amb la Fundació
”la Caixa”

Per mitjà de 120 obres d’art històric i contemporani de
nombrosos països, aquesta exposició presenta el
tatuatge des d’un punt de vista antropològic, geogràfic i
artístic. A més, explora els diferents usos i funcions que
ha tingut i té en totes les cultures i èpoques, fins a la
contemporaneïtat, en què s’ha convertit en objecte de
fascinació i identitat.
La mostra, que inclourà fotos, tatuatges sobre maniquins,
kakemonos i gravats, traça el recorregut dels tatuadors i
tatuats a través de la història i els continents: els
tatuatges a la tribu, al carrer, a l’exèrcit, a la presó
expressen conviccions i pertinença. Aquesta col·laboració
amb el Musée du Quai Branly - Chirac recorrerà també el
treball de 40 tatuadors de renom mundial procedents de
països com el Japó, els Estats Units, França, Suïssa,
Anglaterra o la regió Polinèsia que s’han produït
específicament per a aquesta mostra.

Dossier de premsa

Hermen Anglada-Camarasa
i Joaquim Mir a Mallorca
» CaixaForum Palma: fins al desembre del 2021

Detall de Tempesta a la platja. © Hermen AngladaCamarasa, VEGAP, Barcelona, 2021. Fundación
Enaire

CaixaForum Palma posa en diàleg els paisatges
d’Hermen Anglada-Camarasa amb La cala encantada
de Joaquim Mir en una exposició
La mostra presenta una selecció de la Col·lecció
Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa”, juntament
amb dos importants pintures de Mir i Anglada, La cala
encantada i Tempesta a la platja, totes dues cedides en
préstec
per
la
Colección
ENAIRE
de
Arte
Contemporáneo.
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.

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

L’oli de gran format La cala encantada, que Mir va
executar per encàrrec de l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner amb l’objectiu de decorar la sala menjador del
Gran Hotel de Palma, seu actual de CaixaForum, es
podrà veure de manera temporal al centre cultural, on es
va exhibir per primera vegada. Habitualment és a la Sala
d’Autoritats de l’aeroport de Palma.

Dossier de premsa

L’univers de Jean Prouvé
Arquitectura, indústria, mobiliari
» CaixaForum Barcelona: del 15 de juliol al 31 d’octubre de
2021

Jean Prouvé, Cadira reclinable, 1929. Col·lecció
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne Centre de création industrielle, París. Donació de
la Família Prouvé. © Jean Prouvé, VEGAP,
Barcelona, 2021

CaixaForum s’endinsa en l’univers de Jean Prouvé,
enginyer clau en la modernitat i un dels creadors més
innovadors del segle XX
Amb 235 obres, 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; 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:
Fundació ”la Caixa”, amb
la col·laboració del
Centre Pompidou
Comissariat: Marjorie
Occelli i Olivier
Cinqualbre

Al capdavant de la seva empresa, treballa enfocat en 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 idea de compartir amb els seus estudiants
d’enginyeria i l’ambició de crear productes per al màxim
nombre possible de persones.
Gràcies a una donació de la família, el Centre Pompidou
ha conservat els arxius de Jean Prouvé i moltes de les
seves obres formen part de les col·leccions d’arquitectura
i disseny del centre.

Dossier de premsa

Vampirs
L’evolució del mite
»

CaixaForum Sevilla: del 8 de juliol a l’1 de novembre 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: La
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 que, a la vegada, és un
reflex del nostre costat més fosc i monstruós. Des del
segle XIX, els vampirs han exercit una gran fascinació
entre escriptors, poetes i artistes, i han atret creadors
plàstics de diferents èpoques, des de pintors romàntics
fins a artistes conceptuals. Així mateix, a partir del segle
XX, han estat objecte d’innombrables recreacions
cinematogràfiques i han protagonitzat còmics i sèries de
televisió.
Aquesta mostra estableix connexions entre les múltiples
facetes del vampir a partir de peces de museus i
col·leccions privades d’Europa i dels Estats Units, com
també muntatges audiovisuals que recullen una
filmografia d’un centenar de pel·lícules i sèries. La mostra
inclou des del vestit utilitzat per Klaus Kinski en el rodatge
del Nosferatu, de Werner Herzog, fins a documents que
fan referència no tan sols a la novel·la escrita per Bram
Stoker, sinó també als guions de diversos films sobre
Dràcula o els vampirs, passant per algunes visions
artístiques sobre aquest mite i la seva repercussió
mediàtica i cultural creades per artistes com Wes Lang o
Claire Tabouret, així com vestits de Sandy Powell per al
film Entrevista amb el vampir, de Neil Jordan.
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El somni americà
Del pop a l’actualitat
» CaixaForum Saragossa: del 13 de juliol al 14 de novembre
de 2021

CaixaForum s’aproxima a l’art gràfic dels Estats Units
a través de figures clau, com ara Warhol, Johns o
Rauschenberg

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”, en
col·laboració amb el
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

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 es feien 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 posar-se al mateix nivell
que els quadres, de manera que els imitaven en mida,
colors cridaners i imatges de gran impacte.
En aquesta mostra, s’hi exhibeixen més de 180 obres, la
majoria procedents del British Museum de Londres,
d’artistes com Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert
Rauschenberg, Willem de Kooning, Donald Judd, Jasper
Johns, Jim Dine, Richard Estes, Kiki Smith o Robert
Longo. El fet que el gravat tingués un públic cada cop
més ampli va empènyer grans artistes a utilitzar aquest
mitjà com a vehicle per mostrar la seva visió crítica, de
vegades dissident, sobre les grans qüestions socials del
seu temps, des dels drets civils fins al paper del Govern.
L’impuls creatiu que va esclatar a la dècada del 1960
encara persisteix avui, quan els artistes nord-americans
continuen explorant el potencial vital i expressiu de l’obra
gràfica com a part integral de la seva estètica.
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Cartells de la vida moderna
Els orígens de l’art publicitari
» CaixaForum Sevilla: del 21 de setembre de 2021 al 9 de
gener de 2022
» CaixaForum Lleida: de l’1 de març al 24 de juliol de 2022

Jean Ubaghs, Exposition d'affiches. Cercle des
Beaux-Arts de Liége, 1896. Museu Nacional d’Art
de Catalunya. Adquisició de la col·lecció Plandiura,
1903. © Museu Nacional d’Art de Catalunya,
Barcelona, 2021

La mostra descobreix els orígens del cartell artístic
com a obra d’art i retrata l’eufòria dels inicis de la
societat moderna
La nova exposició es convertirà en una oportunitat per
reviure la data màgica del 1900, quan el cartell litogràfic
va viure la seva edat d’or com a mitjà de comunicació de
masses i transmissor de noves idees estètiques i de
canvis culturals.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa” i
MNAC
Comissari:
Ricard Bru

A través de més de 140 peces, algunes de les quals són
inèdites o estan en procés de restauració, els visitants
podran descobrir el valuós fons històric de cartells del
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
La mostra defuig una lectura cronològica per abordar
qüestions de la modernitat com el paper de la dona com a
musa i com a objecte d’atracció publicitària o la funció
transformadora de l’estampa japonesa en l’art del cartell.
Bona part dels seus àmbits se centren a mostrar els
canvis de l’època: des de la industrialització fins a
l’aparició de noves aficions, com la lectura, la festa
nocturna, la cura del cos i la publicitat de productes com
el tabac i l’alcohol.

Dossier de premsa

Terra de somnis
Cristina García Rodero
» Del setembre del 2021 a l’agost del 2022, 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 població́ del problema dels
avortaments selectius per raó́ de gènere. ©
Cristina García Rodero

Organització i
producció: Fundació
”la Caixa”, amb la
col·laboració de la
Fundació Vicente Ferrer
Fotografies i
comissariat: 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 de les persones més vulnerables.
Es va convidar Cristina García Rodero a documentar les
condicions de vida de les comunitats d’Anantapur. Durant
un mes i mig, i en múltiples viatges posteriors, García
Rodero va visitar hospitals, centres d’acollida de dones
víctimes de maltractaments, tallers, escoles i cases per
fer retrats que donen veu a les persones que sovint són
oblidades: nens i nenes, persones amb discapacitat i,
molt especialment, dones. En aquest projecte, tenen un
paper destacat mares, camperoles, costureres, núvies de
diferents confessions, professores, infermeres i
estudiants, dones que representen un dels motors
principals de la transformació de les comunitats
d’Anantapur.
La mostra aprofundeix en el 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 la fotògrafa s’ha
apropat amb un respecte reverencial.
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Comença l’espectacle
Georges Méliès i el cinema de
1900
» Del setembre del 2021 a l’agost del 2022, 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

Viatge en el temps per traslladar els visitants als anys
en què el cinema es va convertir en espectacle
popular gràcies a Méliès
El cineasta francès va ser dibuixant, mag, director de
teatre, actor, decorador i tècnic, i també productor,
realitzador i distribuïdor de més de cinc-centes 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 portar a destruir els negatius de totes les seves
pel·lícules.
Organització i
producció: Fundació
”la Caixa”, amb la
participació de la
Cinémathèque Française
Comissariat: Sergi
Martín, guionista i
escriptor

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 va
tenir lloc 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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Picasso.
El viatge del Guernica
» Del setembre del 2021 a l’agost del 2022, 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 2021

L’exposició aprofundeix en aquesta gran obra mestra
a partir dels seus viatges i usos al llarg de 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 de Arte
Reina Sofía, i Rocío
Robles, investigadora
especialista en Pablo
Picasso

El Guernica (1937), de Pablo Ruiz Picasso (1881-1973),
és sense cap mena de dubte una de les obres més
importants de l’art del segle XX, emblemàtica 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 entendre 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 hi podran descobrir el procés creatiu que va
dur a terme el cèlebre artista espanyol per fer el
Guernica, així com el significat que té 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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Pixar
Construint personatges
» CaixaForum Palma: del 14 de setembre de 2021 al 9 de
gener de 2022
» CaixaForum Tarragona: del 8 de febrer al 24 de juliol de
2022

Lou Romano. Carl. Up, 2009. Pintura digital. ©
Pixar.

A partir de 124 dibuixos originals i 48 maquetes,
l’exposició aprofundirà en el procés creatiu dels
personatges de Pixar, de Toy Story a Soul
Després de l’èxit de l’exposició que Pixar va protagonitzar
el 2015, la família d’animació retorna ampliada fins a
Soul, una de les seves creacions més recents. A
diferència de la mostra anterior, aquesta vegada
l’exposició se centra en el procés de creació dels
personatges d’una de les grans factories de fantasia del
nostre temps, ara amb nous personatges.

Concepció i producció:
Exposició organitzada
per Pixar Animation
Studios, en col·laboració
amb 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 destinada a
despertar les nostres emocions. Cadascun dels
personatges ha estat curosament definit per transmetre
una idea i un argument, a més d’encaixar amb la resta
d’elements de la pel·lícula.
Al llarg de la mostra, els visitants podran anar descobrint
la intencionalitat dels dibuixos (storyboards, esborranys,
dibuixos finals) i les maquetes, el perquè de cada detall
dels personatges i els seus entorns per aconseguir el
gran objectiu: la màgia. L’exposició inclou, a més,
testimonis dels mateixos dibuixants que analitzen els
personatges i els reptes a l’hora de definir-los.

Dossier de premsa

Objectes de desig
Surrealisme i disseny. 1924-2020
» CaixaForum Girona: del 28 de setembre de 2021 al 30 de
gener de 2022

Front, Horse Lamp (Llum cavall), 2006. © Vitra
Design Museum. Foto: Andreas Sütterlin

Més de dues-centes peces, entre obres d’art
surrealista i peces de disseny, revelaran paral·lelismes
fascinants i poc estudiats fins al moment

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
començament, el surrealisme es va inspirar en el disseny
i en els objectes quotidians. Alhora, va tenir un impacte
decisiu en el disseny, ja que el va alliberar del dogma
funcionalista segons el qual «la forma segueix a la
funció». El surrealisme va obrir nous camins que
abordaven les emocions, les fantasies, les pors i altres
qüestions existencials.
Juxtaposant obres d’art surrealista i objectes de disseny
destacats dels últims cent anys, la mostra projectarà nova
llum sobre aquest fascinant i continu diàleg creatiu.
L’exposició ofereix un passeig multidisciplinari que troba
concomitàncies formals i conceptuals surrealistes en
pintures, escultures, dibuixos, objectes, cartells, revistes,
llibres, fotografies, pel·lícules històriques i mobiliari.

Dossier de premsa

Apollo 11
L’arribada de l’home a la Lluna
» CaixaForum Tarragona: del 21 de setembre de 2021 al 9 de
gener de 2022
» CaixaForum Palma: del 6 de juliol al 16 d’octubre de 2022

La mostra commemora una de les grans efemèrides
de la història de la humanitat: el dia que es va
trepitjar la Lluna per primera vegada
Enlairament de la missió Apollo 11, 16 de juliol de
1969. © NASA

Fa 52 anys, l’ésser humà sortia del planeta Terra per
emprendre el primer dels viatges tripulats cap a altres
cossos celestes. Neil Armstrong va ser l’astronauta que
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 a través de la televisió.
L’exposició commemora aquesta gesta amb un
recorregut que va des de l’observació de la Lluna per
Galileu el 1609 fins al moment en què per fi es va poder
deixar la petja humana al satèl·lit, un instant clau en la
història de la conquesta de l’espai i que es va creure que
suposaria l’inici de la colonització espacial, però no va ser
així.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”
Assessor científic:
Rafael Clemente

Entre les peces destacades de la mostra, que analitza el
que aquesta gesta va significar pel progrés de la societat i
les ciències de l’espai, hi ha la reproducció del primer
telescopi de Galileu i la de la secció de comandaments
del mòdul lunar, la rèplica de l’escafandre d’Emilio
Herrera, i aliments i productes d’higiene i de primera
necessitat per a viatges espacials, com també documents
sonors i gràfics sobre el projecte Apollo 11 abans, durant i
després de l’arribada a la Lluna.

Dossier de premsa

Nikola Tesla
El geni de l’electricitat moderna
» CosmoCaixa: del 28 d’octubre de 2021 al 13 de febrer de
2022

Nikola Tesla. © Getty Images

Homenatge a un dels inventors clau de la història de
la ciència, Nikola Tesla, genial
pare del
desenvolupament del corrent altern com a font
d’energia
La llista d’adjectius per descriure Nikola Tesla seria
infinita. Visionari, polifacètic i brillant en són tres dels que
descriuen millor aquest inventor i enginyer, fundador de la
tecnologia moderna convertit ja en una llegenda, que va
registrar més de 280 patents a 26 països diferents.
L’exposició a CosmoCaixa ret homenatge a aquest
científic idealista, admirat per alguns i envejat per d’altres,
recordat sobretot pel fet de ser el creador del
desenvolupament del corrent altern com a font d’energia,
del motor d’inducció i de la transmissió sense fil de
l’energia.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració amb el
Nikola Tesla Museum

Tot i així, Tesla és molt més. El serbi també va ser pioner
en branques de la ciència i de la tecnologia que encara
trigaran dècades a ser preses seriosament en
consideració, com la robòtica, les energies alternatives,
l’aviònica o les comunicacions interplanetàries. Quan va
néixer Tesla, el món funcionava gràcies al vapor i a la
força física, i a la seva mort, ho feia impulsat per
l’electricitat. Sovint es diu que Tesla va inventar el
segle XX. No va ser l’únic, però les seves aportacions van
ser, sens dubte, decisives.

Dossier de premsa

Non finito
L’art de l’inacabat
» Museo Nacional de Escultura, a Valladolid: del 22 de
setembre de 2021 al 9 de gener de 2022
» CaixaForum Saragossa: del 9 de febrer al 29 de maig de
2022

La mostra se submergeix en una constel·lació
d’obres inacabades que al·ludeixen a la condició
fragmentària de la modernitat

Detall de Fantasia italiana, de José Manuel
Ballester. Sèrie «Espais ocults», 2012. Impressió
digital sobre Airtex PVC. 99 x 154 x 3 cm.
Fundación Ernesto Ventós, colección olorVISUAL,
Barcelona. © Foto: Gasull © José Manuel
Ballester, 2020

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

Les obres d’art tenen maneres diferents d’existir. La
història se sol fixar en les que presenten una existència
més completa, però̀ ens ha deixat nombrosos exemples
d’obres
inacabades,
en
plena
metamorfosi,
interrompudes —per atzar o intencionadament— en ple
procés creatiu.
A través de més de vuitanta peces, aquesta exposició
explora obres d’art de totes les èpoques que, per
diferents motius, han restat inacabades, han quedat
interrompudes o han estat concebudes intencionadament
com a fragments.
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, cercador
incansable del model ideal. Escultures, plànols, dibuixos,
partitures, pintures, manuscrits i fotografies s’agrupen
com si fossin constel·lacions per establir entre si relacions
de contigüitat o de semblança sense necessitat d’estar
històricament associades, de manera que els
espectadors poden establir traços imaginaris entre elles.
A semblança de les càmeres de les meravelles del segle
XVI, s’organitzen com un microcosmos de composició
variada i sotmès a ordenacions, procedències i categories
heterogènies.

Dossier de premsa

Cinema i moda
Per Jean Paul Gaultier
» CaixaForum Madrid: del 17 de febrer al 5 de juny de 2022
» CaixaForum Barcelona: del 5 de juliol al 23 d’octubre de 2022

Diptyque Marlène Dietrich: Masque & Narcisse
© Edouard Taufenbach et Bastien Pourtout,
collection Pierre Passebon, 2021

Concepció i producció:
Exposició coorganitzada
per la Cinemathèque
Française i la Fundació
”la Caixa”
Comissariat: Jean Paul
Gaultier, comissari
general, amb la
col·laboració de Matthieu
Orléan i Florence Tissot,
comissaris associats de
la Cinemathèque
Française.
A la memòria de la
cineasta Tonie Marshall

L’enfant terrible de la moda signa el comissariat i la
direcció artística d’aquesta mostra que analitza la
simbiosi entre dues indústries: l’alta costura i les arts
cinematogràfiques
La mostra explora les relacions i les influències entre
moda i cinema a partir de les vastes col·leccions de la
Cinémathèque Française, com també de destacats
prestadors internacionals. Sota la direcció artística de
Jean Paul Gaultier, reunirà un conjunt heterogeni de més
de 250 peces i obres que documentaran tant la història
de la moda com el context en el qual vestits i films van
ser creats.
La mostra recollirà les col·laboracions de grans noms del
món de la moda amb estrelles del cinema de totes les
èpoques, com Briggitte Bardot, Marlon Brando, James
Dean, Marilyn Monroe, Fred Niblo, Sophia Loren,
Catherine Deneuve, John Wayne i Sean Connery, entre
molts d’altres.
Aquesta visió especial del setè art, dividida en cinc
àmbits, permetrà parlar dels moviments d’emancipació,
sobretot de la dona, i de conceptes com la modernitat, el
futur i l’erotisme. Al mateix temps, l’exposició aprofundirà
en la creació d’arquetips masculins i femenins, a més de
dedicar una atenció especial a les figures heterodoxes de
guerrers, andrògins i transvestits, i a les influències rock,
punk i queer que, els últims anys, tant s’han deixat veure
en la moda.

Dossier de premsa

La màquina Magritte
» Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Madrid: del 14 de
setembre de 2021 al 30 de gener de 2022
» CaixaForum Barcelona: del 24 de febrer al 5 de juny de
2022

René Magritte L’alta societat. Col·lecció
Telefónica. © Gentilesa de Fundación Telefónica.
Gentilesa Ludion Publishers. © VEGAP 2021

Aquesta monogràfica dedicada a l’obra del geni
surrealista serà la primera mostra a Espanya en més
de 20 anys
Aquesta mostra fa un recorregut per més de 60 pintures
de l’artista belga més important del segle XX, procedents
de desenes de museus i col·leccions de tot el món, com
també fotografies i pel·lícules casolanes fetes pel mateix
Magritte.
Fruit d’una col·laboració amb el Museo ThyssenBornemisza, aquesta exposició parteix d’una hipòtesi:
l’existència de la «Màquina Magritte». S’hi havia referit el
mateix artista per parlar de la seva producció de quadres
pensants, com també la seva missió d’entendre i, fins i
tot, arribar a posseir el misteri a través de les variants que
va aplicar a les seves imatges en diferents obres.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració amb el
Museo Thyssen
Bornemisza

A través de set àmbits, l’exposició farà una parada en Els
poders del mag, comú a tots els surrealistes, i en la
relació de les imatges i les paraules, els seus jocs amb
siluetes i contorns a partir dels anys vint, la seva manera
d’abordar el quadre com una finestra, la seva obsessió
pel rostre i la mimetització que protagonitzen tots els seus
elements, com també la megalomania i els seus jocs per
alterar dimensions i mostrar enganys i trampes visuals de
la perspectiva.

Dossier de premsa

Còmic
» CaixaForum Madrid: del 19 de maig al 28 d’agost de 2022

Hergé (Georges Rémi), Tintin, vol. 17, On a
Marché sur la Lune, page 6, 1954 (Indian ink on
paper)©Moulinsart / Casterman

L’exposició farà un passeig per alguns dels millors
còmics de la història per redescobrir la seva potència
artística i la seva condició d’eina de pensament
Per què ens sedueix tant el còmic? Quins són els punts
de contacte que té amb l’art? Què ens poden dir les
historietes sobre la complexitat del món d’avui?
Des de l’origen, a principis del segle XX, el còmic ha estat
un mirall de la realitat, ha mostrat aspectes que passaven
desapercebuts a les altres arts i s’ha convertit en una
eina de reflexió sobre el present i el futur, com també un
mitjà poderós de creació de realitats paral·leles, mons
imaginaris, utopies i distopies.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”
Comissariat: Bernard
Mahé i Vicent Sanchis

Aquesta exposició s’aproparà al còmic com a eina de
pensament i mostrarà alguns dels personatges o còmics
més famosos: The Yellow Kid, de Richard Felton
Outcault; Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay;
Terry and the Pirates, de Milton Caniff; Tintin, de Hergé;
Spirou, de Franquin; Flash Gordon, d’Alex Raymond; The
Spirit, de Will Eisner; Sin City, de Frank Miller; The
Amazing Spider-Man, de John Romita; Watchmen, de
Dave Gibbons; Blueberry o Arzach, de l’historietista i
il·lustrador francès Moebius.

Dossier de premsa

Symphony
Un viatge al cor de la música
» Del setembre del 2021 a l’agost del 2022, a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal
» Espai permanent a CaixaForum Barcelona

Frame de Symphony, la 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 en un
viatge emocional a l’interior de la música
Sota la batuta de Gustavo Dudamel i acompanyats dels
més de cent músics que integren la prestigiosa Mahler
Chamber Orchestra, els espectadors poden viure i sentir
la música d’una manera inèdita i única que els permetrà
fins i tot entrar a l’interior d’un instrument.
Dos grans espais acolliran tecnologia d’avantguarda per
guiar-nos, a través del gran director veneçolà, en un
viatge emocional a l’ànima de la música, protagonitzat per
les composicions de Ludwig van Beethoven i també 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 i estable a Barcelona, ideat i
produït per la Fundació ”la Caixa”, ofereix l’oportunitat
d’entendre, a través de la imatge i de la música, la forma
en què, des de la simplicitat d’un tros de fusta o la rudesa
d’un tros de metall, es construeix un univers tan sofisticat
i bell como el d’una orquestra simfònica. L’ambició de la
iniciativa és contribuir a divulgar la música clàssica a
través de les composicions simfòniques i portar-la tant al
gran públic com a tots els amants de la música, que
també es poden sentir atrets per aquesta experiència
inèdita.

Dossier de premsa

teamLab
Art. Tecnologia. Natura
» CaixaForum Barcelona: del 17 de maig de 2021 al 9 de gener
de 2022

Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful
World. Sisyu + teamLab, 2018. Instal·lació digital
interactiva sense fi. Cal·ligrafia: Sisyu. So: Hideaki
Takahashi. © teamLab (Courtesy of Pace Gallery)

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

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració amb
teamLab
Comissariat: 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 natura, les possibilitats són infinites i el que
passa en un instant determinat no tornarà a esdevenir-se
mai més de la mateixa manera. D’altra banda, Graffiti
Nature: Lost, Immersed and Reborn acull un ecosistema
habitat per una gran varietat de criatures que apareixen
quan les dibuixen els visitants. En aquest entorn
exuberant s’ha de mantenir l’equilibri entre la flora i la
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 i format per professionals de diferents disciplines,
com ara art, programació, matemàtiques o arquitectura,
que investiguen 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 20 de juliol al 31 d’octubre de 2021
» CaixaForum Barcelona: de l’1 de desembre de 2021 al 17
d’abril de 2022
» CaixaForum Sevilla: del 30 de juny al 23 d’octubre de 2022

Neighbor, Jake Elliott, Tamas Kemenczy i Ben
Babbitt Cardboard Computer) Triennale Game
Collection, 2016

CaixaForum presenta una exposició que, des de
l’antropològic, reivindica el videojoc com un element
troncal de la cultura contemporània
La indústria del videojoc pot ser perillosa? Els videojocs
poden estimular la nostra creativitat? Es pot conèixer
realment algú jugant en xarxa? Els videojocs poden
canviar la nostra perspectiva sobre un tema? Els likes
són punts d’un joc real? Aquestes són algunes de les
preguntes que es plantegen en el recorregut d’Homo
ludens, una experiència immersiva i participativa en el
món dels videojocs com a indústria, creació i cultura.
L’exposició examina les aportacions dels videojocs en el
camp de la ciència, el disseny i l’art, com han canviat la
nostra identitat i la nostra manera de relacionar-nos i com
han penetrat en totes les dimensions de la vida.
L’exposició Homo ludens. Videojocs per entendre el
present ofereix una nova perspectiva del concepte de
gamer (videojugador) i mostra un món videoludificat en el
qual la vida i el joc tendeixen a coincidir cada dia més.

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

Articulat en sis àmbits, el recorregut inclou més de 60
peces de 36 creadors entre videojocs i obres d’art, en un
entorn interactiu que converteix els visitants en
protagonistes d’una experiència de joc col·lectiva,
participativa i ludificada.

Dossier de premsa

LabEmprèn
Un espai interactiu que fomenta les
actituds emprenedores
» Del setembre del 2021 a l’agost del 2022, a diferents ciutats
d’Espanya

Interior del LabEmprèn, 2021 © Oscar Giralt

Es tracta del primer laboratori mòbil i multimèdia per
descobrir i experimentar els valors d’una actitud
emprenedora

En els moments de crisi sorgeix l’oportunitat de
desenvolupar la creativitat i la innovació. Partint d’aquest
plantejament, el programa EduCaixa inspira un canvi de
paradigma en la societat que estimuli noves formes de
pensar i d’actuar per permetre que les noves generacions
despleguin talents i potencials al servei d’una professió
sentida, productiva i creativa.
N’és un bon exemple el LabEmprèn, un laboratori mòbil i
interactiu que ofereix activitats per aprendre de manera
directa i experiencial sobre el món de l’emprenedoria. El
bus, totalment adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda, té un format sostenible i innovador, i recorrerà tot
el territori espanyol després de l’experiència i l’èxit del
CaixaLab Experience, l’espai original, a CaixaForum
Barcelona.

Organització i
producció:
Fundació ”la Caixa”

Alumnes i famílies podran gaudir d’aquest espai a través
d’activitats amb les quals aprendran el concepte
d’emprenedoria i les característiques i els valors d’una
actitud emprenedora.

Dossier de premsa

Creactivity
Un espai per despertar l’enginy, la
destresa i la creativitat dels més
petits
» Del setembre del 2021 a l’agost del 2022, a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Reportatge de fotos durant la presentació del
Creactivity a Barcelona, 2017 © Arnau Puig

Al bus Creactivity, els nens i nenes exploren
materials, es plantegen reptes, proven, testen i
comparteixen
L’autobús Creactivity d’EduCaixa recorre diferents
localitats de tot Espanya i Portugal per oferir un espai
dissenyat per despertar l’enginy, la destresa i la creativitat
de nens i nenes. L’objectiu d’aquest projecte itinerant és
fomentar el disseny i el desenvolupament de solucions
originals per a problemes senzills.
Els escolars participen en tallers amb materials quotidians
i eines de baixa i alta tecnologia per donar vida a les
seves pròpies idees.
Es tracta d’una unitat mòbil totalment adaptada per a
persones amb mobilitat reduïda per facilitar-los tant
l’accés com la participació al llarg de tota l’activitat. El
vehicle està equipat per dins amb bancs, taules de treball
i diverses proves disposades per als escolars.

Organització i
producció:
Fundació ”la Caixa”

El sistema d’aprenentatge del Creactivity està inspirat en
el mètode tinkering de l’Exploratorium de San Francisco,
que neix del moviment Maker (o Making) i que barreja
tecnologies digitals i físiques per al disseny creatiu, la
construcció i la personalització d’objectes i ginys amb un
objectiu lúdic o utilitari.

Dossier de premsa

Col·lecció ”la Caixa”
Convocatòria de Comissariat
» La propera mutació. CaixaForum Barcelona: del 21
d’octubre de 2021 al 13 de febrer de 2022
» Rates! Rates! Rates! La gramàtica poètica del hack.
CaixaForum Barcelona: del 9 de març al 19 de juny
» Digerir el món on és. CaixaForum Barcelona: a partir del
14 de juliol

La Fundació ”la Caixa” obre la seva col·lecció d’art a
comissaris emergents perquè ofereixin lectures
innovadores dels fons de l’entitat

Tacita Dean, detall de Gellért, 1998. Col·lecció
d’Art Contemporani de ”la Caixa”. © Gentilesa de
l’artista, Frith Street Gallery, London, i Marian
Goodman Gallery, New York / Paris

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració amb el
MACBA
Comissariat:
Xavier Acarín
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En el marc del seu programa de Suport a la Creació
Artística —que promou la producció d’obres d’art i el
comissariat—, la Fundació ”la Caixa” presentarà les
propostes seleccionades a càrrec de comissaris
emergents. El programa ofereix a joves professionals
l’oportunitat de fer 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.
La propera mutació proposa una reflexió centrada en un
món postpandèmic en transició, en el qual el repte de la
humanitat passa per la seva capacitat d’adaptació i una
apreciació del que és col·lectiu. La mostra Rates! Rates!
Rates! pren el hack com un acte poètic i gest polític, i
explora la forma en què els artistes irrompen amb
gramàtiques virtuals per revelar un llindar on imaginar
alternatives a relats hegemònics. Digerir el món on és
aborda la necessitat de re-pensar-nos com a espècie
animal i de situar-nos dins d’una xarxa interespècie. Com
els fongs, que —a diferència de la majoria
d’organismes— no busquen menjar al món per ingerir-lo i
absorbir-lo, la mostra parla de la necessitat d’observar i
mimetitzar aquests patrons com a sortida per desposseirnos de la supremacia antropocèntrica i reinventar noves
formes de vida.

Dossier de premsa

Print3D
Reimprimir la realitat
» CosmoCaixa: fins al 19 de setembre de 2021
» CaixaForum Saragossa: del 15 de desembre de 2021 al 10
d’abril de 2022
» CaixaForum Sevilla: del 12 de maig al 4 de setembre de
2022

Bust imprès amb tecnologia 3D. Oleguer Serra i
Prats © Fundació ”la Caixa”

L’exposició aprofundeix en la impressió 3D, una
tecnologia ràpida, senzilla, econòmica i versàtil amb
molt camí per recórrer
Ja hi ha qui considera que la impressió 3D ens situa
davant d’una nova revolució industrial. Aquesta forma de
fabricació ha obert tot un món nou de possibilitats
gràcies, essencialment, al seu baix cost i a la seva
versatilitat, que permet fer-ne ús en múltiples camps.
A través de més de dues-centes peces impreses en 3D,
la mostra traça un viatge exploratori al present i al futur
d’aquesta tecnologia en diversos àmbits, com la salut, en
què permet, per exemple, crear pròtesis a mida de
manera econòmica o bé personalitzar les cirurgies per
obtenir millors resultats i recuperacions més ràpides dels
pacients. L’exposició dedicarà també un espai als ginys
impresos en 3D per protegir i assistir les persones
afectades durant la crisi per coronavirus.

Concepció i producció:
Fundació ”la Caixa”
Assessorament: César
García Sáez i Gianluca
Pugliese

Altres àmbits tractats en la mostra són: la moda, amb
l’exposició de peces icòniques, com el vestit Kinematics;
l’art, del qual es podran observar instruments musicals
creats amb tecnologia 3D; la llar, amb mobiliari generat
capa a capa, o el medi ambient, que pot ser un dels
principals beneficiats per aquesta revolució, ja que pot fer
canviar el model productiu i afavorir la fabricació a escala
local, per estalviar d’aquesta manera en transport i
emmagatzematge.
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Micrarium
» CosmoCaixa: espai permanent, a partir de principis del 2022

Femella de puça d’aigua (Daphnia sp.) amb ous
en el marsupi. © Rubén Duro

Un dels pocs llocs a Europa que permetran als
visitants ser observadors i protagonistes per explorar
el món microscòpic mitjançant l’experimentació
La realitat s’inverteix al nou espai permanent de
CosmoCaixa, on es crearà la il·lusió que els visitants, en
lloc de simples espectadors, són també protagonistes i
comencen a veure el món des d’una perspectiva nova,
com si s’hagués encongit. El que observaran i, sobretot,
experimentaran és aquest univers microscòpic que forma
part de la nostra vida, encara que normalment no el
puguem veure.
A través de microscopis, lupes i altres instruments, els
visitants es podran submergir en les entranyes de tot
tipus de materials, naturals i artificials, orgànics i
inorgànics, com la sorra de platja, minerals,
micrometeorits, protozous, cianobacteris, llevats, larves,
plomes, microplàstics i, fins i tot, obres d’art. A més, al
Micrarium, els visitants també es podran observar a ells
mateixos a través dels instruments de magnificació: els
cabells, la pell o fins i tot la roba seran objectes que es
podran examinar i comentar.
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Aquest espai immersiu, pioner a Espanya, és un dels
pocs d’Europa on es pot explorar el món microscòpic a
través de l’experimentació. Un autèntic homenatge al
microscopi, que va revolucionar totalment el món de la
recerca científica des que es va inventar el 1590 i que ha
influït moltíssim en el món de l’educació i de la divulgació
científica.
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Base Antàrtica
» CosmoCaixa: exposició permanent

Pingüins carablancs exhibeixen el seu
comportament de festeig. © Frans Lanting.
National Geographic Society

Imatges d’expedicions històriques a l’Antàrtida,
incloses les primeres que es van fer, i de la grandesa
d’aquesta zona del planeta tan remota i bella

En aquest espai es mostra el laboratori original de la
Base Antártica Juan Carlos I gràcies a la mirada científica
de la Dra. Josefina Castellví, primera dona cap d’una
base en la història de la recerca científica internacional.
Fins ara, els visitants havien pogut veure imatges de la
bellesa natural del pol Sud a través de les fotografies de
Sebastião Salgado. Tanmateix, l’espai es renova aquest
any gràcies a una col·laboració amb National Geographic
que permetrà conèixer altres punts de vista sobre una de
les zones més verges, remotes i fràgils del planeta.
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L’Antàrtida ha estat i és un laboratori natural, un autèntic
paradís per als científics. Per això, l’exposició mostrarà
instantànies d’algunes de les expedicions pioneres en
aquest territori, entre les quals hi ha les dirigides per
Roald Amundsen, Robert Scott, Ernest Shackleton i
Richard Byrd a principis del segle XX, com també
fotografies més recents de diferents bases antàrtiques i
dels científics en acció. D’altra banda, podrem contemplar
imatges precioses captades per reputats fotògrafs
internacionals que han retratat els paisatges canviants de
l’Antàrtida, així com la seva rica biodiversitat.
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Altres mons
Viatge pel sistema solar amb
Michael Benson
»

Del setembre del 2021 a l’agost del 2022, a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

La Terra i la Lluna. Fotografia composta. GOES
West, 25 de maig de 2015. © NOAA-NASA-GOES
Project / Michael Benson, Kinetikon Pictures

Viatge des de la Terra fins als confins del sistema
solar a través de belles 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
diferents missions planetàries de les principals agències
espacials, com ara l’ESA o la NASA. Després de
mil·lennis d’especulacions sobre els punts de llum mòbils
que
els
antics
grecs
anomenaven
πλανήτης
(‘vagabunds’), i els romans planētēs, per primera vegada
gran part del sistema solar s’exposa als ulls humans.
Les imatges han estat escollides i tractades pel cineasta,
fotògraf i escriptor nord-americà Michael Benson, que ha
demostrat que el llegat visual proporcionat per
l’exploració espacial s’ha de valorar per la seva
importància científica, però també com un capítol singular
en la història de la fotografia.
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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 que,
avui en dia, encara es troben més enllà de l’experiència
humana directa. El resultat d’aquest treball ratifica la
afirmació utòpica de Konstantín Tsiolkovski, el visionari
rus dels vols espacials, que el 1912 va afirmar: «La Terra
és el bressol de la humanitat, però no es pot viure en un
bressol per sempre».
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De Pol a Pol
Un viatge als grans paradisos
naturals amb National Geographic
»

Del setembre del 2021 a l’agost del 2022 a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

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

Espectaculars imatges 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 bells
de la Terra, des de l’Àrtic fins a l’Antàrtida, és el
sorprenent viatge que proposa aquesta mostra a través
de les 52 espectaculars imatges que la componen. Es
tracta d’espais naturals increïbles, molts dels quals són
coneguts com a hotspots, ecoregions terrestres
reconegudes per l’elevada biodiversitat que tenen i
perquè estan greument amenaçades per l’activitat
humana.
Més de la meitat de les espècies de plantes i més d’un
terç dels mamífers, aus, rèptils i amfibis de tot el món
viuen en només el 2,3 % de la superfície terrestre, en
hàbitats que estan desapareixent. La pèrdua de diversitat
biològica és alarmant i augmenta molt ràpidament.
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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 provenen dels arxius de National Geographic
i són obra de fotògrafs de natura com Frans Lanting,
Steve Winter, Paul Nicklen i Tim Laman, entre d’altres.

