CaixaForum Barcelona
De l’11 de juliol al 23 d’octubre de 2022

Dossier de premsa

L’exposició acosta al públic l’intercanvi creatiu produït entre totes dues
indústries des de l’experiència del dissenyador de moda francès

Jean Paul Gaultier plasma la seva
mirada sobre el cinema i la moda
a CaixaForum Barcelona
•

Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier, coorganitzada per la
Fundació ”la Caixa” i La Cinémathèque française, proposa un viatge
eclèctic que entrellaça cinema i moda amb grans creadors i artistes,
des de l’òptica personal de l’enfant terrible com a dissenyador de
vestuari i com a cinèfil.

•

Amb un enfocament sociològic i més enllà de la mitomania, la mostra
aprofundeix en el context de creació del vestuari per a films, posant
l’accent en aspectes clau com l’empoderament femení i el seu reflex
en la moda i en la filmografia del segle XX.

•

L’exposició aplega obres de dissenyadors de la talla de Coco Chanel,
Balenciaga, Pierre Cardin i Sybilla, així com prop de 70 looks icònics
del cinema amb vestits de Sharon Stone, Grace Jones, Grace Kelly,
Catherine Deneuve o Madonna; els vestits de Superman, La màscara
del Zorro o Rocky, a més de projeccions audiovisuals, cartells
originals i fotografies.

•

Per a la seva arribada a CaixaForum Barcelona, Gaultier ret
homenatge al cinema i la moda espanyols amb mencions a figures
de referència per a ell com Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Sara
Montiel, Balenciaga, Paco Rabanne i, fins i tot, el Quixot.

Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier. Organització i producció: Fundació ”la Caixa” i La
Cinémathèque française. Direcció artística: Jean Paul Gaultier, dissenyador de moda.
Cocomissaris: Florence Tissot i Matthieu Orléan, experts en cinema de La Cinémathèque
française. Dedicada a la memòria de la cineasta Tonie Marshall. Dates: De l’11 de juliol al 23
d’octubre de 2022. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)
@FundlaCaixa @CaixaForum #JeanPaulGaultierCaixaForum
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Barcelona, 11 de juliol de 2022. La directora general adjunta de la Fundació
”la Caixa”, Elisa Durán; el dissenyador de moda i director artístic de la mostra,
Jean Paul Gaultier, i l’experta en cinema de La Cinémathèque française i
cocomissària de la mostra, Florence Tissot, han presentat avui a CaixaForum
Barcelona l’exposició Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier.
Coorganitzada per la Fundació ”la Caixa” i La Cinémathèque française,
proposa un viatge eclèctic, a través de diferents gèneres i estils, unint cinema i
moda en una sumptuosa desfilada amb grans dissenyadors i estrelles de cinema.
Tot això, des de la visió personal i subjectiva del modista Jean Paul Gaultier,
que, més enllà de les seves obsessions cinèfiles i fetitxes de la moda, reflexiona
sobre el paper de totes dues indústries en la societat com a potencials
motors de transformació. Després del seu pas per La Cinémathèque française,
a París, la mostra arriba per primera vegada a Espanya. Ara es pot veure a
CaixaForum Barcelona fins el 23 d’octubre, després de visitar CaixaForum
Madrid.
Dins de la seva programació cultural, la Fundació ”la Caixa” dedica una atenció
preferent a les manifestacions artístiques més característiques del segle XX. En
aquesta línia s’emmarquen les exposicions dedicades al cinema. Així, l’entitat
ha dedicat retrospectives a grans noms del món del cinema, com Charles
Chaplin, Federico Fellini i Georges Méliès, i a companyies pioneres com Pixar o
Disney. Gràcies a la col·laboració amb La Cinémathèque française, s’han
presentat amb anterioritat projectes conjunts com Art i cinema o Vampirs.
L’evolució del mite.
Dividida en cinc àmbits diferenciats, l’exposició d’autor Cinema i moda. Per Jean
Paul Gaultier revisa la presència del món de la moda en el cinema, les
col·laboracions de grans modistes en el vestuari de pel·lícules i la creació
d’arquetips masculins i femenins. L’enfant terrible de la moda posa l’accent
en aspectes clau com l’empoderament femení, prestant atenció a figures
heterodoxes de guerrers i guerreres, andrògins i transvestits, així com a la
influència de les cultures rock, punk i queer que tant han marcat la moda en
els últims anys.
L’exhibició, dedicada a la memòria de la cineasta Tonie Marshall, aplega un
conjunt heterogeni de més de 100 peces d’indumentària que es mostren en
prop de 70 looks, fragments de més de 90 pel·lícules i 125 representacions
gràfiques (cartells, esbossos, fotogrames i fotografies), entre originals i
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reproduccions, procedents en la seva major part de la prestigiosa col·lecció de
La Cinémathèque française i complementades amb obres de més de vint
prestadors nacionals i internacionals.
Entre els prop de 70 looks icònics del cinema, es troben vestits que van portar
Grace Jones a Panorama para matar (1985); Catherine Deneuve a La sirena
del Misisipi (1969) i a 8 mujeres (2002); Grace Kelly a La finestra indiscreta
(1954); Sharon Stone a Instint bàsic (1992); Marilyn Monroe a Tot sobre Eva
(1950); Seven Sinners de Tay Garnett (1940); Brad Davies a Querelle (1982),
o la cotilla que va portar Madonna a la seva gira Blond Ambition World Tour, del
1990 (dissenyada pel mateix Jean Paul Gaultier).
També, els vestits de Superman (que va vestir Christopher Reeve) i La màscara
del Zorro (1998), amb Antonio Banderas; el short que va portar Sylvester
Stallone a Rocky, o el vestuari de Victoria Abril a Kika (1993), que, juntament
amb el d’altres pel·lícules com La mala educación (2004) o El cinquè element
(1997), va ser dissenyat per Gaultier. En aquesta línia, també s’exposen
dissenys d’alta costura de Coco Chanel, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy,
Manuel Pertegaz, Balenciaga i Sybilla, entre d’altres.

Pedro Almodóvar, Victoria Abril i Jean Paul Gaultier en el rodatge de Kika, el 1994. © Nacho Pinedo

Dossier de premsa

Falbalas (1945) i ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966)
Hi ha dues pel·lícules que ocupen un lloc d’honor a l’exposició. La primera és
Falbalas, melodrama de Jacques Becker (1945) ambientat en l’enrenou d’una
casa de costura durant la postguerra. Aquesta va ser la pel·lícula iniciàtica que
Gaultier va descobrir quan tenia 13 anys, i les imatges de la qual va transformar
en creacions de moda. El dissenyador repeteix sovint: «Sense la desfilada de
Falbalas, mai no m’hauria dedicat a aquest ofici».
El segon llargmetratge és ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966), del fotògraf
americà resident a França William Klein, que en el film analitza la seva època
amb una mirada aguda, despullant els reality shows, incipients en aquell
moment. Es tracta d’una sàtira dels deliris egocèntrics del món de l’alta
costura, on en aquella època dominava l’era espacial en la qual van caure tots,
des del modista misantrop fins a la redactora en cap més versàtil.

Fotografia darrere les càmeres de la pel·lícula ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966). © William Klein / Films Paris New York

Pocs anys després de l’estrena de la pel·lícula de Klein, el 1970, Pierre Cardin,
conegut per les seves creacions futuristes unisex, acull a casa seva el jove
Gaultier, que considera que aquesta va ser la seva segona escola de moda.
Blow-Up, de Michelangelo Antonioni (1966); Barbarella, de Roger Vadim
(1968), i 2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick (1968), entre
d’altres, són testimonis d’aquest moviment utòpic a la cruïlla entre el disseny, la
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ciència i la música. Al començament del segle XX, moltes pel·lícules van intentar
caricaturitzar les models, el món del tabloide o la clientela adinerada de les
primeres files de la passarel·la. Una d’aquestes cintes és Mujeres, de George
Cukor (1939), en la qual la desfilada de moda es mostra com una pausa
extasiada en color dins d’una pel·lícula rodada encara en blanc i negre.
Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier no és una història exhaustiva de les
relacions entre la moda i el cinema, sinó una immersió en les representacions
dels rols de gènere a la gran pantalla, i a través del vestuari. Hi desfilen dones
fatals ultrafeminitzades de Hollywood, com Marilyn Monroe, amb els seus
vestits ajustats d’escots vertiginosos, però també l’estrella francesa Brigitte
Bardot, tantes vegades acusada d’atemptar contra els bons costums, a
l’avantguarda d’una moda prêt-à-porter simple, jove i despreocupada.

Romy Schneider i Gabrielle Chanel, 1961. © Giancarlo Botti / GAMMA-RAPHO

Davant d’elles, els gàngsters, els vaquers i els superherois encarnen virilitats
conquistadores: el profundament masclista John Wayne, el brutalment musculat
Sylvester Stallone o els més ingenus primers intèrprets de Superman, amb les
seves famoses malles. Entre ells, Marlon Brando aparenta constituir una
veritable ruptura: amb Un tramvia anomenat desig (Elia Kazan, 1951), es
converteix en la figura més famosa d’una nova masculinitat proletària a la vegada
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amenaçadora i fortament erotitzada, desagradable i desitjable. L’actor, com a
icona del cinema, influeix en la moda masculina del carrer dels anys cinquanta i
en tota una generació de joves bojos pel rock and roll que, per primera vegada
en la història de la moda, ja no vesteixen com els seus pares.
Trencant els esquemes en la moda… i també fora
El credo del modista és sexualitzar els cossos, feminitzar les siluetes masculines,
donar rellevància a les dones poderoses. Tot això, impregnat de cultura camp
angloamericana: des de The Rocky Horror Picture Show fins a Divine, amb
pel·lícules com Pink Flamingos (1972), i en sintonia amb les avantguardes
emergents i els moviments d’emancipació, defensant en tot moment que per a
ell no existeix un únic tipus de bellesa.
«El 1976, quan vaig presentar la meva primera col·lecció a París, em van
considerar un iconoclasta, apartat del bon gust chic parisenc. De fet, només els
periodistes anglesos i japonesos van parlar i van escriure bé sobre la meva
desfilada. És cert que no estava d’acord amb el dictat que les dones han de ser
tant sí com no “hiperfemenines”. Però, què significa això exactament? Portar
vestits amb volants o amb motius, amb flors, amb ocells estampats? Doncs
aquest no és el meu estil! A Londres era al revés, jo veia les dones en actituds
rebels. També n’hi havia alguns al Palace, a París, però a Londres aquesta
excentricitat era pertot: al carrer, els estils eren increïbles, amb un marcat gust
per la diferència i, a més, sempre amb sentit de l’humor», recorda Jean Paul
Gaultier.
A imatge del mariner de Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982), símbol
homoeròtic, o del bohemi look androgin de Jane Birkin, exacerbat a Je t’aime…
moi non plus (Serge Gainsbourg, 1976), a Cinema i moda. Per Jean Gaultier es
descriu la manera com la roba troba una magnífica cambra de ressonància en el
cinema, mitjà que tampoc mai no ha deixat de trencar tabús. Tot això, en un gran
gresol de referències, de canvi radical de codis i de dissolució de les fronteres.
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Backstage, desfilada de Jean Paul Gaultier, col·lecció Barbès, 1984, prêt-à-porter femení tardor-hivern 1984-1985. © William Klein

Els cinc àmbits en què es divideix l’exposició són: Falbalas, film que va marcar
la trajectòria de Jean Paul Gaultier; ♂ ♀, que examina els arquetips masculins i
femenins a la gran pantalla; Transgressions, sobre els inicis de l’androgínia a
Hollywood; Pop i metall, que posa en relleu la moda revolucionària dels anys
seixanta, coincidint amb l’era espacial i l’underground, i Desfilades, com a
celebració última de la moda i la seva representació en el cinema.
Un homenatge al cinema i la moda a Espanya
Per a Gaultier, l’ecosistema del cinema i la moda a Espanya ha estat sempre una
inspiració. L’estreta relació que hi manté es remunta a la seva infància, quan va
començar a estiuejar amb la seva família al País Basc. Va conèixer de primera
mà una gran part d’Espanya, els costums, l’idioma, i reconeix que certs aspectes
de l’estètica tradicional dels anys seixanta formen part del seu univers creatiu.
Per això, per a aquesta ocasió, a CaixaForum Barcelona, ret homenatge al
cinema espanyol amb mencions a figures de referència per a ell com Pedro
Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Antonio Banderas i, fins i tot, el
Quixot, i també a dissenyadors com Balenciaga i Paco Rabanne.
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El dissenyador Jean Paul Gaultier ha associat sovint les seves creacions amb
el setè art. De mirada entusiasta i curiosa, Gaultier es disposa a guiar-nos en el
descobriment de la multiplicitat de nexes entre cinema i moda: tots dos
transgredeixen els gèneres, inventen noves icones i en renoven els cossos.
L’exposició la dedica a la seva amiga i directora de cinema Tonie Marshall (19512020). Marshal era filla de l’actriu Micheline Presle, a qui Jean Paul Gaultier va
descobrir amb tretze anys quan va veure a la televisió la pel·lícula Falbalas, de
Jacques Becker. Falbalas explica la història d’un famós modista parisenc, de
caràcter apassionat i perfeccionista, que es dedica a seduir les seves models el
temps just perquè li renovin la inspiració creativa, però que un dia sucumbeix a
un amor impossible. Es tracta d’un melodrama ambientat en el bullici d’una casa
d’alta costura, i va ser una autèntica revelació per a Jean Paul Gaultier, així com
la seva primera escola de moda.
El vestuari de la pel·lícula va anar a càrrec de Marcel Rochas, un dels primers
dissenyadors que va entendre que el cinema podia ser un excel·lent ambaixador
de les seves creacions. Rochas es va implicar molt especialment en Falbalas,
fins a l’extrem d’assessorar l’actor protagonista en la gestualitat del seu
personatge. A més, la desfilada que tanca la pel·lícula és una recopilació dels
seus dissenys de més èxit. A Rochas també se l’ha considerat l’inventor de la
guêpière, l’any 1945, una peça que ha estat reformulada per Jean Paul Gaultier
a partir de les seves primeres col·leccions de prêt-à-porter, a principis dels anys
vuitanta. I és que Gaultier va quedar marcat per les cotilles de la seva àvia, i va
transformar aquesta peça interior en exterior, per acabar convertint-la en una de
les pedres angulars de la seva marca.

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ
CINE I MODA. PER JEAN PAUL GAULTIER
1. FALBALAS
El dissenyador Jean Paul Gaultier ha associat sovint les seves creacions amb el
setè art. De mirada entusiasta i curiosa, Gaultier es disposa a guiar-nos en el
descobriment de la multiplicitat de nexes entre cinema i moda: tots dos
transgredeixen els gèneres, inventen noves icones i en renoven els cossos.
L’exposició la dedica a la seva amiga i directora de cinema Tonie Marshall
(1951-2020). Marshall era filla de l’actriu Micheline Presle, a qui Jean Paul
Gaultier va descobrir amb tretze anys quan va veure a la televisió la pel·lícula
Falbalas, de Jacques Becker. Falbalas explica la història d’un famós modista
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parisenc, de caràcter apassionat i perfeccionista, que es dedica a seduir les
seves models el temps just perquè li renovin la inspiració creativa, però que un
dia sucumbeix a un amor impossible. Es tracta d’un melodrama ambientat en el
bullici d’una casa d’alta costura, i va ser una autèntica revelació per a Jean Paul
Gaultier, així com la seva primera escola de moda.
El vestuari de la pel·lícula va anar a càrrec de Marcel Rochas, un dels primers
dissenyadors que va entendre que el cinema podia ser un excel·lent ambaixador
de les seves creacions. Rochas es va implicar molt especialment a Falbalas, fins
a l’extrem d’assessorar l’actor protagonista en la gestualitat del seu personatge.
A més, la desfilada que tanca la pel·lícula és una recopilació dels seus dissenys
de més èxit. A Rochas també se l’ha considerat l’inventor de la guêpière, l’any
1945, una peça que ha estat reformulada per Jean Paul Gaultier a partir de les
seves primeres col·leccions de prêt-à-porter, a principis dels anys vuitanta. I és
que Gaultier va quedar marcat per les cotilles de la seva àvia, i va transformar
aquesta peça interior en exterior, per acabar convertint-la en una de les pedres
angulars de la seva marca.
2. ♂ ♀
De la cortesana a la superwoman, i del mascle al dandi, els arquetips femenins
i masculins de la gran pantalla evolucionen sense parar. Sovint, de fet,
reflecteixen —i, fins i tot, anticipen—, els rols d’homes i dones en la societat.
A part de només algunes actrius pioneres que, cap a finals dels anys vint,
començaven a afirmar la seva llibertat allunyant-se dels models de vestimenta
imperants (Marlene Dietrich amb pantalons; Louise Brooks amb els cabells
tallats a la garçonne), en general, els estudis cinematogràfics s’encarregaven de
convertir la majoria d’estrelles en autèntiques dones fatals. A Hollywood qui millor
representava aquest arquetip era Marilyn Monroe, tot un sex symbol que era
capaç de fondre les pantalles amb els seus vestits sofisticats a Els senyors
prefereixen les rosses (1953). Un altre exemple de sensualitat era l’estrella
francesa Brigitte Bardot (I Déu creà la dona, 1956). Bardot, amb un punt rebel
i feréstec, reivindicava una moda prêt-à-porter jove i senzilla. Al mateix temps,
les seves coetànies Delphine Seyrig, vestida per Coco Chanel, Jeanne
Moreau, per Pierre Cardin, i Catherine Deneuve, per Yves Saint Laurent,
simbolitzen la lleialtat a l’alta costura francesa.
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De manera semblant, però en la saga d’herois virils i conqueridors —com ara el
cowboy John Wayne—, el Marlon Brando amb samarreta imperi d’A Streetcar
Named Desire (estrenada a Espanya com Un tranvía llamado Deseo, Elia Kazan,
1951) representa una claríssima ruptura en l’àmbit de l’erotisme. Brando
encarna, millor que ningú, l’home objecte per a Jean Paul Gaultier, que va ser
un dels primers dissenyadors a incorporar elements del vestuari femení a la
silueta masculina. Amb la seva col·lecció James Blonde (2011), Gaultier revisita
l’elegància british del personatge de James Bond, la saga de culte en què també
participa, en una de les entregues, la poderosa Grace Jones vestida per
Azzedine Alaïa.
3. TRANGRESIONS
Jean-Paul Gaultier ha fet de la transgressió el leitmotiv de tota la seva obra, i
no només ha trencat les normes de la decència, sinó també les de gènere. A
més, ha qüestionat el cànon del «bon gust» mitjançant associacions ben
agosarades, amb les quals ha arribat a apropiar-se —amb respecte— de les
tradicions folklòriques.
El cinema, fent-se ressò dels moviments d’emancipació dels decennis del 1960
i el 1970, també va gosar ser més extravagant amb els costums, les actituds, el
llenguatge i la indumentària que mostrava. Algunes pel·lícules van començar a
popularitzar l’escàndol amb herois transvestits i amb una sexualitat desaforada
(The Rocky Horror Picture Show, 1975). L’underground es va fer més visible i va
arraconar les bones maneres, com podem veure a Querelle, de Rainer W.
Fassbinder (1982), amb els seus mariners de bellesa fàl·lica. Marcat per aquest
homoerotisme subversiu, Jean Paul Gaultier va convertir la samarreta de mariner
en l’emblema de L’Homme-objet (‘L’home objecte’), la seva primera desfilada de
prêt-à-porter masculí, l’any 1983. Gaultier va fer un replantejament d’aquesta
peça, va deixar-ne l’esquena destapada (una característica tradicionalment
associada a la roba femenina) i la va erigir com a símbol de la seva marca.
Ja sigui en l’àmbit de la moda o en el del cinema, Gaultier assumeix de vegades
un punk explosiu o un kitsch enlluernador, molt especialment en les pel·lícules
de Pedro Almodóvar. Els dos «enfants terribles» comparteixen una visió
acolorida i impertinent del món, en què les referències a l’opereta es barregen
amb les de la cultura camp sense prejudicis; i, tot plegat, amb una predilecció
pels cossos diferents i queer, com podem veure en el vestit amb el sexe dibuixat
amb granadura i decorat amb plomes d’estruç de La mala educación (2003).
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4. POP I METALL
Les peces metàl·liques, tan presents en el cinema històric, tradicionalment s’han
associat a guerrers i guerreres, com ara la icònica Joana d’Arc, interpretada en
diferents moments per Jean Seberg, Sandrine Bonnaire i Milla Jovovich.
L’any 1968 va ser Jane Fonda qui, per al paper de l’aventurera Barbarella, es
va enfundar un vestit metàl·lic i psicodèlic, especialment dissenyat per Paco
Rabanne. Dos anys abans Rabanne havia estat tot un fenòmen en presentar a
les passarel·les de París «12 vestits impossibles de portar» fets de rhodoide i
acer i soldats. La moda dels anys seixanta era revolucionària. Va ser l’època de
l’Space Age, representat per modistes visionaris com Pierre Cardin i André
Courrèges. Tots dos dissenyadors, aclamats per les seves col·leccions de prêtà-porter futuristes, van experimentar amb noves formes i materials en un diàleg
amb la ciència, el disseny i també el cinema, que va acompanyar aquest
moviment utòpic amb pel·lícules com Blow Up o Clockwork orange (estrenada a
Espanya com La naranja mecánica).
En aquest món dels sixties en plena mutació, el fotògraf i agitador cultural
William Klein, autor d’imatges exuberants, va dirigir, l’any 1966, el seu primer
llargmetratge, Qui-êtes vous Polly Polly Maggoo? (estrenada a Espanya com
¿Quién eres tú, Polly Maggoo?). Es tracta d’una sàtira poètica del món dels
mitjans de comunicació i l’alta costura, que s’obre amb l’escena d’una desfilada
de vestits metàl·lics, sorollosa, estrident i delirant. Vint anys més tard, per al seu
documental Mode in France, Klein va filmar Jean Paul Gaultier al backstage,
com a homenatge als modistes provocadors dels anys vuitanta que, emancipantse dels seus predecessors, van aconseguir convertir la moda en un espectacle
lúdic i contestatari.
5. DESFILADES
El moment de la desfilada, celebració definitiva de la moda, és un element
essencial de la majoria de les pel·lícules ambientades en el món de l’alta costura.
Ben sovint la narració de la pel·lícula queda momentàniament suspesa per
mostrar una desfilada amb tot el seu esplendor. Una de les més memorables és
la que veiem en Technicolor a The Women (estrenada a Espanya com Mujeres),
un parèntesi meravellós i acolorit en una pel·lícula rodada encara en blanc i
negre.
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Les desfilades de moda —que en els seus inicis estaven reservades a qui tenia
cita prèvia—, s’escenifiquen en salons d’ambient luxós on les models van posant.
En alguns casos elles mateixes descriuen la roba que porten i, tot seguit,
comencen a passejar per passarel·les gairebé sempre rectilínies. En molt poc
temps les ficcions cinematogràfiques es van apoderar de tot el que comportaven
aquestes desfilades: els assajos al backstage, la premsa i el públic —sobretot el
de les primeres files, ocupades per clients, periodistes, fotògrafs i famosos. Des
de Funny Face (estrenada a Espanya com Una cara con ángel), fins a El diable
es vesteix de Prada, passant per Absolument fabuleux (estrenada a Espanya
com Absolutamente fabulosas), les redactores en cap i les clientes riques
encarnen amb humor les relacions de poder del fashion world.
Als anys vuitanta, Jean Paul Gaultier i altres dissenyadors com Thierry Mugler
o Vivienne Westwood van convertir la desfilada de moda en un espectacle de
debò. L’escenografia, l’orquestració sonora i l’actitud dels models —que sembla
que interpretin un guió en una sola presa— conflueixen per convertir la desfilada
en la culminació d’una creació col·lectiva similar a la del cinema.
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ
CONFERÈNCIA A CÀRREC DE LA COMISSÀRIA FLORENCE TISSOT: CINE I
MODA
Dimarts 12 de juliol, a les 19 hores
Florence Tissot, co-comissària de Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier, introduirà
l’exposició i la seva conceptualització. La mostra reuneix un conjunt heterogeni de peces
amb indumentària, cartells, fotografies i fragments de pel·lícules que reflecteixen la
relació i influències entre les indústries del cinema i la moda, una relació creativa vista
sota la particular mirada de Jean Paul Gaultier, co-comissari i director artístic de
l’exposició
Florence Tissot és col·laboradora artística de La Cinémathèque française, crítica de
cine i escriu regularment en publicacions especialitzades.

CICLES DE CONFERÈNCIES
1. CULTURA DE MODA
En aquest cicle de conferències sobre l'exposició Cine i Moda. Per Jean Paul Gaultier,
proposem quatre sessions plantejades com a diàlegs entre creadors, artistes i experts
dedicades a reflexionar, debatre i posar llum a la relació que s'estableix entre la moda i
la música, la literatura, l'arquitectura i l'art.
Comissariat juntament amb Charo Mora, periodista, especialista en cultura de moda i
tendències, el cicle es presenta com un escenari que permet conèixer la moda des
d'una altra perspectiva i desvela la seva possibilitat com a fenomen creatiu de construir
narratives al marge de les tendències o les lleis del mercat.
LA SOCIETAT - MODA
CONFÈRENCIA A CÀRREC DE GILLES LIPOVETSKY
DIJOUS 22 DE SETEMBRE A LES 19 H
La relació entre la moda i l’art ha estat una de les més fructíferes des que les
avantguardes artístiques, en la seva revisió del fet creatiu, van mirar amb ulls nous a la
moda. El vincle entre ambdós universos ha deixat un inspirador rastre des de llavors,
testimoni de la seva enriquidora, lúdica i, en ocasions, irreverent complicitat.
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CONSTRUIR BELLESA
UNA CONVERSA DE MODA I ARQUITECTURA ENTRE MANUEL BLANCO I
ISABEL MARGALEJO
DIJOUS 29 DE SETEMBRE A LES 19 H
La relació entre moda i arquitectura no es basa tan sols en el fet que totes dues són
llenguatges visuals. La tècnica, els materials, totes les estructures invisibles que
expliquen el visible, són fases del procés en què les dues disciplines es reconeixen.
Comparteixen punts de trobada tan rellevants com la seva fidelitat a la funció, a la qual
no poden trair per respondre a la seva raó de ser. Sense oblidar la poètica, la bellesa o
l'estètica. Totes dues alberguen l'ésser humà: la moda com a segona pell que cobreix
el cos i l'arquitectura creant l'espai que l'acull.
En aquesta conferència, Manuel Blanco i Isabel Margalejo dialogaran sobre les
relacions entre totes dues disciplines, a través de figures com Cristóbal Balenciaga,
Pierre Cardin, Paco Rabanne, Tom Ford o Virgil Abloh.
Manuel Blanco és doctor arquitecte, catedràtic de Composició Arquitectònica i
director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid de la UPM. També és
CEO del Centre Superior de Disseny de Moda de Madrid i, paral·lelament, dirigeix el
grup de recerca i el programa de doctorat Arquitectura, Disseny, Moda i Societat.
Isabel Margalejo és periodista i especialista en tendències de disseny i decoració. Va
començar a treballar com a redactora de moda a Vogue, i durant anys va escriure
sobre el tema per a mitjans com ara El País Semanal, Telva o Woman, on cobria la
informació de tendències i passarel·les. Més endavant també va començar a tractar
temes de disseny, arquitectura i decoració. Va ser redactora en cap d'Architectural
Digest España del 2013 al 2021 i actualment col·labora amb Arquitectura y Diseño i
ICON Design.
PARLANT DE MODA: DE PROUST A SUSAN SONTAG
UNA CONVERSA ENTRE CARLOS PRIMO I CHARO MORA
DIJOUS 6 D’OCTUBRE A LES 19 H
La relació entre moda i literatura ve de llarg. D'una banda, alguns dels testimonis de la
riquesa d'aquesta relació fascinant els trobem a les minucioses descripcions de
vestuari de grans escriptors i escriptores: en els vestits de les heroïnes de Proust o
Flaubert, en les contínues metamorfosis d'Orlando de Virgina Wolf, en la
imprescindible Susan Sontag o en l'obra de Joan Didion, que, de fet, va començar
escrivint a Vogue. D'altra banda, la paraula com a font d'inspiració ha fet possibles
binomis únics a la moda, com ara Gabrielle Chanel i Pierre Reverdy, Sonya Delaunay i
Blaise Cendrars, Elsa Schiaparelli i Jean Cocteau, o Pierpaolo Piccioli, director creatiu
de Valentino, i Greta Bellamacina.
Totes aquestes relacions i moltes més s'exploraran en aquest diàleg amb el periodista
i especialista en el tema Carlos Primo, acompanyat per la periodista, especialista en
moda i tendències Charo Mora.
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Charo Mora és especialista en cultura de moda, llicenciada en Història de l'Art per la
UB i màster en Curator in New Media. Va ser editora de moda a Woman i a Yo Dona, i
actualment és comissària i directora artística del Festival Moritz Feed Dog, un festival
de documentals de moda.
Carlos Primo és doctor en Periodisme per la UCM. Treballa com a cap de redacció de
moda a ICON El País, i escriu sobre moda, disseny i cultura. És l'autor de Prodigiosos
mirmidones. Antología y apología del dandismo i El nuevo traje del emperador
(Capitán Swing, 2012 i 2014, tots dos juntament amb Leticia García), com també de
l'edició i el pròleg del volum d'Oscar Wilde Las leyes de la belleza. Tres conferencias
sobre moda y arte (Carpe Noctem, 2021).
VESTIR LA MÚSICA: DE LA CONTRACULTURA AL MAINSTREAM
UNA CONVERSA ENTRE SITA ABELLÁN I MARTA SALICRÚ
DIJOUS 13 D’OCTUBRE A LES 19 H
Música i moda formen una simbiosi històrica. Una simbiosi que ha generat escenes
estètiques, capaces d'expressar emocions, de construir i comunicar identitats, i que
també ha transformat radicalment la concepció de la bellesa i les lleis del gust. Avui dia,
la interacció entre totes dues disciplines s'expandeix i multiplica la seva possibilitat dins
de l'univers digital i les xarxes socials, on el talent i les noves subcultures obren el debat
entre la contracultura i les tendències, la individualitat i el mainstream.
Un diàleg a càrrec de Sita Abellán, DJ, model, estilista i dissenyadora, i Marta Salicrú,
directora de Radio Primavera Sound, acompanyades per la periodista i redactora en cap
de moda a SModa, Leticia García.
Sita Abellán és DJ, dissenyadora, estilista i model de trajectòria internacional. Forma
part d'una nova fornada de creadors de tendències culturals que empenyen els límits
entre la música, la tecnologia i l'estil. Com a música ha tocat en clubs i festivals arreu
del món. Té la seva pròpia marca de joies, Lilith, i ha col·laborat amb grans dissenyadors
i marques com ara Fendi o Nike.
Marta Salicrú és periodista musical i actualment directora de Radio Primavera Sound.
Va ser cap de redacció a Time Out Barcelona, ha coescrit Putos himnes generacionals
(Columna, 2015), ha impartit classes sobre cultura pop i podcasting i també ha punxat
com a DJ en actes i festivals nacionals.
Leticia García és periodista i redactora en cap de moda a SModa. Anteriorment, ha
treballat per a La Vanguardia o Tentaciones-El País i ha publicat dos llibres juntament
amb Carlos Primo, Prodigiosos mirmidones. Antología y apología del dandismo i El
nuevo traje del emperador (Capitán Swing, 2012 i 2014). Actualment, està acabant el
seu últim llibre, que sortirà aviat, Entretelas. Las mujeres olvidadas que construyeron la
moda.
SOBRE MODA I ART
UNA CONVERSA ENTRE PALOMO SPAIN I COCO CAPITÁN
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DIJOUS 20 D’OCTUBRE A LES 19 H
L'art ha influït la moda al llarg dels anys: són molts els dissenyadors que es refugien
en l'art com un mitjà d'inspiració. Però, com influeix la moda en l'art? El vincle entre
tots dos universos ha deixat un rastre inspirador des de l'aparició de les avantguardes
artístiques, testimoni de la seva enriquidora, lúdica i de vegades irreverent complicitat.
La influència de la moda en l'art, al final, obre un diàleg sobre el paper de la moda en
un context artístic i connecta totes dues cultures.
Una conversa a partir del treball i l'experiència de dos creadors amb unes trajectòries i
unes personalitats molt marcades: el dissenyador Palomo Spain i la fotògrafa i artista
Coco Capitán, acompanyats per l'especialista en cultura de moda Charo Mora.
Palomo Spain (Alejandro Gómez Palomo) és dissenyador de roba i modista. El 2016
va presentar a Madrid la primera col·lecció de la seva firma i, des d'aleshores, ha
obtingut reconeixement nacional i internacional per part de persones rellevants de la
indústria de la moda, com també d'institucions culturals. El 2019, paral·lelament a la
seva carrera com a dissenyador, l'Alejandro es va incorporar a TVE com a jurat al
programa de televisió Maestros de la Costura.
Coco Capitán va estudiar fotografia a la Universitat de les Arts de Londres, on es va
establir per desenvolupar el seu art, que explora a través de diferents camins,
pràctiques i mitjans. Ha exhibit obres a París o Seül, ha col·laborat amb Gucci més
d'una vegada, ha fotografiat per a Dior, Miu Miu, Maison Margiela o A.P.C. i ha publicat
a Vogue o W Magazine.
Charo Mora és especialista en cultura de moda, llicenciada en Història de l'art per la
UB, i màster en Curator in New Media. Va ser editora de moda a Woman i a Yo Dona, i
actualment és comissària i directora artística del Festival Moritz Feed Dog, un festival
de documentals de moda.
HORARIS
Dijous 20 d'octubre, a les 19 h

2. PRÊT-À… REGARDER!
DEL 20 DE SETEMBRE AL 18 D'OCTUBRE DEL 2022
UNA SELECCIÓ DE MODA I CINEMA DE ROSSY DE PALMA
Des d'una visió íntima i personal, Rossy de Palma selecciona cinc llargmetratges en els
quals per a ella la relació de la moda i el cinema resulta essencial: Kika (Pedro
Almodóvar, 1993), Prêt-à-Porter (Robert Altman, 1994), Qui êtes-vous, Polly Maggoo?
(William Klein, 1996), La dolce vita (Federico Fellini, 1960) i The Women (George Cukor,

Dossier de premsa
1939). A més, abans de cada film, es presentaran uns vídeos inèdits en què l'artista ens
explicarà el perquè de la selecció, la relació amb la moda, els fora de càmera i moltes
coses més.
El cicle acompanya l'exposició “Cine i Moda. Per Jean Paul Gaultier”, cocomissariada
pel mateix dissenyador i amb qui Rossy manté una relació de més de tres dècades. El
1993 van coincidir per primera vegada a Kika, ell com a encarregat del vestuari i ella
com a Juana, una de les actrius protagonistes. Aquest serà el començament d'una llarga
amistat plena de col·laboracions, com ara la desfilada Élection de Miss Jean Paul
Gautier 2015 o l'última desfilada de comiat, amb la qual el dissenyador deia adeu a una
llarga carrera plena d'èxits.
KIKA
Pedro Almodóvar, 1993, España. VO
DIMARTS 20 DE SETEMBRE A LES 19 H
Aquest film dona el toc de sortida al cicle de cinema comissariat per Rossy de Palma,
"Prêt-à… regarder". Es tracta d'una selecció emotiva, ja que va marcar la carrera de
l'actriu i suposa la primera col·laboració amb Jean Paul Gautier. “A Kika l'experiència va
ser brutal. No és tant que jo triés la pel·lícula, sinó que la pel·lícula em va triar a mi”.
La Kika, una maquilladora vitalista i ingènua, viu amb en Ramón, un fotògraf obsessionat
per la mort de la seva mare. S'estimen, però no s'entenen. A més, la Kika té una amiga
amb molt pocs prejudicis, l'Amparo; una enemiga acèrrima, l'Andrea "caratallada",
directora i presentadora d'un reality show; un amant americà que és el padrastre d'en
Ramón, i, per últim, una criada lesbiana i germana d'un actor porno que, després
d'escapar-se de la presó, es refugia a casa seva.
PRÊT-À-PORTER
Robert Altman, 1994, Estados Unidos. VOSE
DIMARTS 27 DE SETEMBRE A LES 19 H
L'actriu Rossy de Palma escull aquest controvertit film del director americà, que va
causar un gran renou en la indústria de la moda, però que amb els anys s'ha convertit
en una pel·lícula de culte. “Aquesta pel·lícula és l'ABC del món de les desfilades i el
prêt-à-porter parisenc… És veritat que el començament no va tenir una gran acollida,
però ara és gairebé com un quadern de bitàcola del que eren les desfilades, i s'ha quedat
gairebé com un documental del que eren en aquesta època.”
QUI ÊTES-VOUS, POLLY MAGGOO?
William Klein, 1966, Francia. VOSE
DIMARTS 4 D’OCTUBRE A LES 19 H
Rossy de Palma ens presenta un film fundacional sobre pel·lícules que tracten sobre
el món de la moda. Un retrat documental, satíric i fidedigne de la indústria en aquella
època. “Quina fantasia de pel·lícula! Crec que és de les primeres, però també de les
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més importants… crec que no hi ha hagut mai cap pel·lícula en el món de la moda que
l'hagi superat.”
LA DOLCE VITA
Federico Fellini, 1960, Italia. VOSE
DIMARTS 11 D’OCTUBRE A LES 19 H
Per a Rossy de Palma, aquest film no podia faltar en un cicle sobre moda i cinema: “He
triat La dolce vita perquè és el rien ne va plus del que és el chic, el glamur i la bellesa.”
Marcello Rubini és un paparazzi romà que es mou amb insatisfacció per les festes
nocturnes que celebra la burgesia de l'època. Ronda per diferents indrets, sempre
envoltat de tot tipus de personatges, especialment de l'elit de la societat italiana. En una
de les sortides s'assabenta que la Sylvia, una cèlebre diva del cinema, arriba a Roma i
aleshores la perseguirà fins que aconsegueixi la foto de l'any.
El 1960, la pel·lícula va guanyar la Palma d'Or i l'Oscar al millor disseny de vestuari a
Piero Gherardi.
THE WOMEN
Georges Cukor, 1939, Estados Unidos. VOSE
DIMARTS 18 D’OCTUBRE A LES 19 H
Per tancar aquest cicle de cinema i moda, Rossy de Palma selecciona aquesta
pel·lícula, en la qual només apareixen dones i la moda és el teló de fons constant. “És
veritat que en aquesta pel·lícula meravellosa no us heu de quedat tant amb la història,
que sí que ha envellit…, però m'encanta perquè no es veu en cap moment els homes,
estàs esperant a veure'ls, però no, és Woman, la dona.”
Un grup d'amigues de la classe alta de Manhattan gaudeixen compartint xafarderies en
botigues de roba i salons de bellesa fins que una d'elles, Mary Haines, revela que el seu
marit es veu en secret amb Crystal Allen, una venedora de perfums. Aquest escenari
genera un escàndol entre les altres i es produeixen alhora tant situacions de gelosia
com de riures i d'enveges.
VISITA COMENTADA:
DEL 16 DE JULIOL AL 23 D’OCTUBRE DE 2022
La visita està dirigida per un/a educador/a que, a partir del diàleg amb els participants,
presenta els temes clau de l’exposició, els contextualitza i resol els possibles dubtes o
preguntes que poden sorgir.
Horaris:
Dimecres, a les 19h, en castellà
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Dijous, a les 17.30 h, en català
Divendres, a les 18 h, en català
Dissabte, a les 10.30 h, en català
VISITA EN FAMÍLIA: MODA, CÀMERA I ACCIÓ!
DEL 17 DE JULIOL AL 16 D'OCTUBRE DE 2022
Uneix-te a una visita pensada especialment per a famílies que inclou un recorregut per
l'exposició, activitats participatives dins de l'espai expositiu i un taller al final de la visita.
Conduïdes per un educador o una educadora, les visites duren 90 minuts i es basen en
un tema principal de l'exposició que es desenvolupa a l'entorn de les obres exposades.
Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 6 anys.
HORARIS
Diumenges, a les 16.30 h
Primer i segon diumenge de mes, en castellà
Tercer i quart diumenge de mes, en català
VISITA INTERGENERACIONAL: MODES I MITES
DEL 16 DE JULIOL AL 16 D'OCTUBRE DE 2022
Per a vosaltres, quin seria un vestuari icònic A la història del cinema? Cada generació
ha tingut els seus mites i s'ha identificat amb peces de roba i modes que han traspassat
la pantalla del cinema. Atrets per l'estil dels personatges de les pel·lícules, els
espectadors els imiten o s'hi inspiren en el seu dia a dia. Vosaltres porteu samarretes
de les vostres sèries preferides? Vau copiar algun vestit de Grace Kelly? Encara
guardeu la caçadora de l'estil de Top Gun? O heu demanat mai el pentinat de Farrah
Fawcett?
Us proposem una visita a l'exposició per poder parlar d'aquest fenomen integrant els
punts de vista de persones de diferents generacions o opinions. Aprofitarem les obres i
les dades de l'exposició per reflexionar sobre les diferents cares de la moda i l'estil en
el cinema i en el nostre dia a dia, i compartirem les nostres experiències.
Activitat recomanada a partir de 10 anys.
HORARIS
Dissabtes, a les 16.30 h
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Primer i segon dissabte de mes, en català
Tercer i quart dissabte de mes, en castellà
HORARIS DE MEDIACIÓ

De dilluns a divendres, de 17.30 a 19.30 h, i dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h
i de 16.30 a 19.30 h, hi haurà un/a educador/a a la sala a la disposició del públic per a
qualsevol dubte o comentari sobre l'exposició. Servei gratuït inclòs amb l'entrada
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CINEMA I MODA.
PER JEAN PAUL GAULTIER
CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel.: 913 307 300
Horari
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h
Servei d’Informació de la Fundació ”la Caixa”
Tel.: 900 223 040
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
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