Dossier de premsa

Visions expandides

Fotografia i experimentació

» CaixaForum Madrid: de l’1 de desembre de 2022 al 26 de març de
2023
» CaixaForum Barcelona: el 26 d’abril de 2023 al 27 d’agost de
2023

Bruce Conner, Starfinger Angel (ange aux doigts en étoile),
1975. Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist.
RMN-GP. © Bruce Conner, VEGAP, Barcelona, 2022

Un viatge per la història de la fotografia experimental des de principis del segle XX fins
avui a través de més de 260 obres
Des dels orígens, la fotografia ha estat objecte de nombrosos i constants desenvolupaments
químics i tècnics. A principis del segle XX, artistes d’avantguarda com els dadaistes, els
surrealistes i els artistes moderns més propers al constructivisme van mostrar un interès
especial pel mitjà fotogràfic. Aquest es presentava com l’eina contemporània per excel·lència,
per les seves múltiples possibilitats per expressar l’esperit dels temps moderns.
A la segona meitat del segle, una nova generació va impulsar aquests experiments fotogràfics i
va difuminar les fronteres entre disciplines artístiques amb l’auge de l’abstracció pictòrica. Més
endavant, els avenços tecnològics i científics han alimentat també aquesta pràctica fins avui.
El recorregut proposa una lectura de la fotografia experimental fent dialogar obres històriques i
contemporànies, i presenta les primeres experimentacions fotogràfiques del cèlebre William
Klein. A través de sis seccions temàtiques, «Llums», «Moviment», «Alteracions», «Refer el
propi món», «Visions» i «Anatomies», mostra obres d’artistes com Man Ray, Lazslo MoholyNagy, Dora Maar, Wolfgang Tillmans, Barbara Morgan, Florence Henri i Brassaï, entre d’altres.
Comissariat: Julie Jones, conservadora de fotografia del Museu Nacional d’Art Modern Centre de Creació Industrial (MNAM-CCI), Centre Pompidou.
Organització: exposició produïda per la Fundació ”la Caixa” i el Museu Nacional d’Art Modern Centre de Creació Industrial (MNAM-CCI), Centre Pompidou

Dossier de premsa

El segle del retrat

La imatge de la societat
del segle XIX
» CaixaForum Barcelona: del 15 de febrer al 4 de juny de
2023

Federico de Madrazo y Kuntz, Saturnina Canaleta. 1856, Oli sobre
tela. © Archivo Fotográfico. Museo Nacional del Prado

Primera mostra a Espanya que es dedica al retrat del segle XIX amb grans obres del
Museo Nacional del Prado
El segle XIX es pot considerar el segle del retrat. Arran de les intenses transformacions socials
que van tenir lloc, les classes burgeses van accedir a la possibilitat de retratar-se en diferents
obres d’art. El retrat pictòric, en particular, va experimentar un gran impuls per la capacitat que
té de mostrar en profunditat la personalitat de la persona efigiada o d’interpretar-la.
En la pintura espanyola, el retrat havia estat un gènere especialment destacat des del segle
XVI. La predilecció pel realisme, el gust per ressaltar els trets individuals de les fisonomies i el
fet que grans mestres com el Greco, Ribera, Velázquez, Murillo i Goya fossin excel·lents
retratistes van determinar que aquest gènere es considerés l’expressió per excel·lència del geni
pictòric espanyol.
De la mateixa manera, al segle XIX, la majoria de grans pintors van ser assidus i sublims
retratistes, a partir del mateix Goya, com en donen testimoni Vicente López, Federico de
Madrazo, Eduardo Rosales, Ignacio Pinazo, Joaquim Sorolla i Ignacio Zuloaga, tots presents
en la mostra.

Comissariat: Javier Barón, cap de Conservació de Pintura del Segle XIX del Museo Nacional
del Prado
Organització: Exposició organitzada pel Museo Nacional del Prado i la Fundació ”la Caixa”
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La ciència de Pixar
» Museu de la Ciència CosmoCaixa. Del 16
de maig al 3 de setembre de 2023

Line up de Wall-E. © Pixar

Una mirada única al procés de creació de les pel·lícules de l’univers Pixar en què podem
aprendre conceptes STEM mitjançant elements interactius i entretinguts
Una immersió en el procés productiu de les millors pel·lícules dels estudis Pixar és el que
proposa aquesta nova exposició, que vol posar en relleu les enormes dosis de creativitat, però
també de tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, que s’amaguen rere alguns dels nostres
personatges favorits.
L’exposició aprofundeix en tots els passos del procés de producció de les pel·lícules d’animació
per ordinador, com ara el punt de partida amb la concepció de la història; el modelatge, que
permet crear els personatges en 3D; el rigging, amb el qual es desenvolupen els ossos, els
músculs i les articulacions virtuals; el disseny de superfícies i decorats; l’animació, que dona
vida a la història; la simulació, que proporciona moviments automatitzats; la il·luminació, amb la
qual s’aconsegueix un impacte emocional més gran, o la renderització, que converteix escenes
3D en imatges en dues dimensions.
De tots aquests passos que Pixar cuida amb tots els detalls per donar vida als seus mons i els
seus protagonistes, en podran aprendre els visitants gràcies a múltiples elements interactius i
audiovisuals que ens descobriran què s’amaga rere les pel·lícules de Pixar. Conèixer la ciència
i la tecnologia que envolten la creació de mons virtuals en 3D serà possible gràcies a una
mostra altament participativa i dinàmica capaç d’apropar-se a tots els públics.

Concepció i producció: desenvolupada pel Museum of Science de Boston en col·laboració
amb Pixar Animation Studios. ©Disney/Pixar. Tots els drets reservats. Utilitzada sota
autorització.
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Top Secret

Cine i espionatge
» CaixaForum Madrid: el 27 de juny al 22 d’octubre de 2023

Simon Menner. Disfressa 1/19 de la sèrie Surveillance
Complex, 2019. © Simon Menner and BStU

L’exposició explora les relacions entre cinema i espionatge, incloent-hi personatges
icònics del cinema i de la història contemporània
Amb un recorregut cronològic i temàtic, Top Secret: Cinema i espionatge desglossa
l’espionatge en la història del cinema buscant-hi punts de trobada: entre l’ofici d’actor i la figura
de l’espia (la disfressa, l’ocultisme, el joc); entre la ficció i els fets històrics; entre els elements
d’attrezzo, els gadgets i la tecnologia desplegada pels veritables agents dels serveis
d’intel·ligència.
L’exposició, que busca un joc de miralls entre els directors de cinema i els espies, tots dos com
a registradors i «falsificadors» del món, desplegarà una panoràmica completa d’aquest univers
fascinant a través d’un ampli ventall de pel·lícules, sèries i objectes de col·leccions públiques i
particulars de la KGB, entre d’altres, com també dibuixos, il·lustracions i obres d’art
contemporani.
En seran els protagonistes grans espies reals i de ficció, des de Mata Hari i Carrie Mathison
fins a James Bond i Edward Snowden, amb un focus especial d’atenció en les dones espia,
considerades les grans oblidades.

Comissariat: Alexandra Midal, comissària, i Matthieu Orlean, comissari i col·laborador de La
Cinémathèque Française
Organització: Exposició organitzada per La Cinémathèque Française i la Fundació ”la Caixa”

Dossier de premsa

Els colors del
món
» Museu de la Ciència CosmoCaixa:
del 14 de febrer al 10 d’abril de 2023
» CaixaForum Saragossa: del 12 de
juliol fins el 29 d’octubre de 2023
» Des de l’abril del 2023, a diferents
ciutats d’Espanya i Portugal

En un escull de corall a prop de la badia de Milne, a Papua Nova
Guinea, un gobi troba menjar i refugi al mantell d’una cloïssa
gegant. © David Doubilet / National Geographic

Una reivindicació de la necessitat d’aturar-nos a observar i valorar la magnificència del
calidoscopi de colors que compon el nostre planeta
Poderosos, emotius, subtils, relaxants… Així poden ser els colors que configuren el nostre
món. Sempre fascinants, els colors ens envolten i formen part dels nostres paisatges i el nostre
imaginari, però sovint ni tan sols ens n’adonem. Per evitar que ens passin desapercebuts tots
els seus tons i matisos, aquesta exposició els converteix en protagonistes absoluts.
Una àmplia gamma de blaus, taronges, verds, vermells i blancs ens farà escapar dels grisos de
les nostres ciutats i captarà tota la nostra atenció en 50 imatges de la natura preses per
prestigiosos fotògrafs de National Geographic, entre els quals hi ha Stephen Álvarez, Steve
Winter, Jodi Cobb, Bruce Dale, David Doubilet o Joel Sartore.
En les torbadores instantànies dels bromosos blaus i grisos de la llum del matí, en els vívids
porpres i vermells de la posta de sol, i en els intensos verds dels camps o les fulles daurades
de la tardor, els visitants hi trobaran una inspiradora reflexió sobre el significat d’aquests colors,
les seves qualitats i el seu simbolisme al llarg de la història.

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

De Michael Benson.
La realitat oculta a l’ull humà
»

Des del juny del 2023, al Museu de la
Ciència CosmoCaixa i a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Corc. ©Michael Benson

Una mirada diferent sobre la flora i la fauna que ens permet contemplar-ne la bellesa
oculta, la que es produeix a escala més petita i que l’ull no pot veure
Art, alta tecnologia i ciència es fusionen en aquesta nova exposició itinerant de l’artista i
escriptor Michael Benson. La mostra constitueix un viatge pel món natural a escala
submil·limètrica. Benson, fascinat des de sempre per la frontera entre el que sabem i el que no
sabem, aconsegueix vistes imponents i reveladores de la vida que és invisible als ulls.
L’autor ha utilitzat microscopis electrònics de rastreig al MIT Media Lab, el Museu d’Història
Natural de Londres, l’Albert Einstein College of Medicine de Nova York i el Canadian Museum
of Nature d’Ottawa, i ha aconseguit capgirar els usos d’aquesta tecnologia. Si fins ara havia
estat al servei de la ciència, Benson l’utilitza ara per crear art en forma de 50 imatges digitals
minuciosament processades i assemblades que retraten la complexitat de la flora i la fauna.
Acostumats que Michael Benson ens meravelli amb la bellesa i la immensitat del món exterior
amb imatges de plantes, galàxies i estrelles, aquesta vegada ens apropa a altres
descobriments sorprenents molt més propers, tot i que l’ull humà no els pugui veure.

Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”
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Déus, mags i savis

Les col·leccions privades dels
artistes
» CaixaForum Barcelona: del 23 de novembre de 2022 al 2
d’abril de 2023
» CaixaForum Madrid: del 25 d’abril al 27 d’agost de 2023

Georg Baselitz, Schwarze Mutter mit schwarzem
kind, 1985. Oli sobre tela. © Col·lecció d’Art
Contemporani Fundació ”la Caixa”

La mostra recull l’obra de deu artistes de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació
”la Caixa” juntament amb objectes de les seves col·leccions personals
La mirada de l’artista enriqueix la comprensió dels objectes, que a la vegada revelen aspectes
relacionats amb els seus interessos i el seu procés creatiu. «Els objectes que col·leccionem —
apunta el filòsof Jean Baudrillard— són tan essencials com els nostres somnis: a través seu
ens col·leccionem a nosaltres mateixos».
L’exposició s’endinsa en l’imaginari de deu artistes de la Col·lecció d’Art Contemporani
Fundació ”la Caixa” a través de les seves obres i d’objectes de les seves col·leccions
personals. Els protagonistes de la mostra són Rosa Amorós, Miquel Barceló, Georg Baselitz,
Luis Feito, Joan Hernández Pijuan, Manolo Millares, Joan Miró, Susana Solano, Hiroshi
Sugimoto i Antoni Tàpies. En el cas de Miró i de Tàpies, per exemple, es mostren peces d’art
de tradicions no europees, mentre que en el de Sugimoto també es podran veure objectes
religiosos.
Els visitants podran descobrir l’empremta que han deixat aquests objectes, molts dels quals
mantinguts fins avui en l’àmbit privat, en la producció creativa dels artistes.

Comissariat: Àngels de la Mota i María Teresa Borrás
Organització: Exposició organitzada per la Fundació ”la Caixa”
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Alex Reynolds
» CaixaForum Barcelona: del 4 de maig al 20 d’agost de 2023

Mà blava. © Alex Reynolds, Alma
Söderberg, 2021. Vídeo HD

El cinema afectiu de l’artista i cineasta Alex Reynolds protagonitza una exposició
individual
La mostra ofereix un retrat múltiple del rapporteur (‘informador’), una figura clau per al
funcionament del CNDA, el tribunal nacional francès del dret d’asil. El seu treball consisteix a
prestar la seva veu i donar cos a la història de les persones que demanen asil en aquest país.
Com a representant de l’Estat, en fa una anàlisi detallada i qüestiona incoherències i omissions.
La seva figura és comparable a la del ventríloc, ja que incorpora en una mateixa veu tant el
testimoni del demandant d’asil com els criteris d’acollida del tribunal.
El nou projecte cinematogràfic d’Alex Reynolds (Bilbao, 1978) va ser seleccionat en la
convocatòria de la Fundació ”la Caixa” Suport a la Creació. Producció del 2020 i es presenta
dins d’aquesta exposició. El recorregut proposa una reflexió sobre l’enorme poder que té la
construcció d’un relat sobre les vides i els cossos del seus protagonistes, sense oblidar la
violència estructural inherent en les polítiques de migració europees.
Situada en els límits del llenguatge cinematogràfic, l’obra de Reynolds utilitza estratègies
d’improvisació que aborden el potencial crític del joc. El seu és un cinema afectiu i relacional,
en el qual la càmera abandona el seu paper habitual de testimoni objectiu per involucrar-se de
manera activa en situacions i esdeveniments que tenen efectes impredictibles sobre els seus
protagonistes, majoritàriament, actors no professionals.

Comissariat: Savel Gavaldón
Organització: Exposició organitzada per la Fundació ”la Caixa”
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El jardí d’Anglada-Camarasa
» CaixaForum Palma: a partir del 3 de novembre de 2022

Hermen Anglada-Camarasa, Columna florida 1940-1945
© Col·lecció Anglada-Camarasa Fundació ”la Caixa”

Un passeig que recrea el jardí de l’artista a la seva casa de Port de Pollença, on va
cultivar la passió per les flors i la natura
El jardí d’Anglada-Camarasa recrea l’interès de l’artista pels elements florals amb una exposició
que es podria considerar un passeig pels jardins de la seva finca El Pinaret de Port de
Pollença, que va enjardinar i on va plantar, fins i tot, flors exòtiques d’altres països.
A través d’una selecció d’olis, dibuixos, fotografies, estampes, llibres i indumentària, la mostra
convida a descobrir la passió d’Anglada-Camarasa per les flors, que va estudiar en profunditat
amb notes i dibuixos de caràcter científic. Estructurada en tres àmbits temàtics, l’exposició traça
l’interès creixent de l’artista pels elements florals: «Escenaris florals», «Complements de la
identitat» i «De fons a figura».
El recorregut s’acompanya d’uns dispositius de mediació que aporten una aproximació a la flor
des del punt de vista de la botànica, perspectiva que enriqueix la comprensió dels diferents
papers que Anglada-Camarasa va assignar a les flors i del seu vincle amb les etapes vitals i
pictòriques de l’artista. La mostra proposa llegir la flor des de múltiples dimensions per entendre
el tractament que Anglada-Camarasa va fer d’aquest element natural.

Comissariat: Arola Valls, comissària, i Sílvia Pizarro, assessora de l’exposició i neta de l’artista
Organització: Exposició produïda per la Fundació ”la Caixa”
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El Bolero de Ravel
» CaixaForum Barcelona: espai permanent a partir del desembre
del 2022
» Del maig a l’agost del 2023, a diferents ciutats d’Espanya i
Portugal

Fotograma d’El Bolero de Ravel,
pel·lícula en 3D dirigida per Igor
Cortadellas. © Igorstudio

Una experiència immersiva amb tecnologia de realitat virtual descobreix els instruments
d’una orquestra a través del Bolero de Maurice Ravel
Sota la batuta de Josep Pons i amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, els espectadors podran descobrir els diferents instruments d’una orquestra en una
producció de realitat virtual que permetrà viatjar al cor de la música seguint els passos de la
multipremiada experiència Symphony.
El nou projecte, que s’estrenarà a CaixaForum Barcelona el desembre d’aquest any, convidarà
el públic a descobrir el Bolero de Maurice Ravel i el seu ostinato i crescendo orquestral.
Aquest projecte, estable a Barcelona i que començarà a itinerar per ciutats d’Espanya i
Portugal a partir del mes de maig, ha estat ideat i produït per la Fundació ”la Caixa” amb
realització d’Igor Cortadellas. Com Symphony, la iniciativa té l’ambició de contribuir a divulgar la
música clàssica a través de les composicions simfòniques i portar-la al gran públic, així com a
tots els amants de la música, que també es poden sentir atrets per aquesta experiència inèdita.

Concepció, direcció i producció: Fundació ”la Caixa”
Idea original, guió i direcció artística: Igor Cortadellas
Direcció musical: Josep Pons
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Symphony

Un viatge al cor de la música
» CaixaForum Saragossa: del 5 d’octubre de 2022 al 15 de
gener de 2023
» Espai permanent a CaixaForum Barcelona
» De setembre de 2022 a l’agost de 2023, a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Frame de Symphony, película en 3D dirigida por Igor Cortadellas
con la colaboración 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.
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.

Concepció, direcció i producció: Fundació ”la Caixa”
Idea original, guió i direcció artística: Igor Cortadellas
Direcció musical: Gustavo Dudamel
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Mòmies de l’Antic Egipte
Redescobrint sis vides

» CaixaForum Madrid: fins el 26 d’octubre de 2022
» CaixaForum Barcelona: del 30 de novembre de 2022 al 26
de març de 2023
» CaixaForum Sevilla: del 2 de maig al 3 de setembre de 2023

Mòmia d’un jove. Probablement Hawara, El Fayum, Egipte,
Període Ptolemaic tardà – Període Romà primerenc, c. 100
aC – 100 dC © Trustees of the British Museum

Amb la tecnologia més innovadora i puntera, l’exposició descobreix 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.
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.

Comissariat: Marie Vandenbeusch i Daniel Antoine, del Departament de l’Antic Egipte i Sudan
del British Museum
Concepció i producció: Fundació ”la Caixa” i el British Museum
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Còmic

Somnis i història
» CaixaForum Barcelona: del 28 de setembre de 2022 al 15 de
gener de 2023
» CaixaForum Sevilla: del 21 de febrer a l’11 de juny de 2023
» CaixaForum València: del 13 de juliol al 29 d’octubre de 2023

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

Aquesta exposició fa un passeig per alguns dels millors còmics de la història per
redescobrir la seva potència artística i la seva condició d’eina de pensament
Còmic. Somnis i història reuneix les millors vinyetes del món occidental i subratlla la doble
condició del còmic com a eina de reflexió sobre el present i el futur, i com a poderós mitjà de
creació de realitats paral·leles i universos imaginaris.
El públic gaudirà de més de 350 peces, entre les quals destaquen més de 300 pàgines
originals dels dibuixants més cèlebres, en un muntatge que presenta una sorprenent
escenografia. La mostra repassa tota la història del gènere des dels seus inicis fins avui, amb
una atenció especial a l’evolució del còmic a Espanya.
L’exposició reuneix obres mestres de la història del còmic d’autors com Richard Felton
Outcault, Winsor McCay, Milton Caniff, Hergé, Claire Bretécher, Alex Raymond, Will Eisner,
Frank Miller, John Romita, Jack Kirby, Alan Moore, Moebius, Hugo Pratt, Quino, Francisco
Ibáñez, Laura Pérez Vernetti, Purita Campos, Juanjo Guarnido, Goscinny i Uderzo, Alberto
Breccia, Enki Bilal o Robert Crumb.

Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”
Comissariat: Bernard Mahé i l’equip de 9e Art Références, París
Assessorament: Vicent Sanchis i Iván Pintor
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Cinema i moda

Per Jean Paul Gaultier
» CaixaForum Barcelona: fins el 23 d’octubre
» CaixaForum Sevilla: del 24 de novembre de 2022 al 19 de
març de 2023
» CaixaForum Saragossa: del 19 d’abril al 20 d’agost de 2023

Jean Paul Gaultier © Peter Lindbergh

J

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 d’un centenar de
peces i obres que documentaran tant la història de la moda com el context en el qual vestits i
films van ser creats.
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.
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.

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 Cinémathèque Française

Dossier de premsa

Nikola Tesla

El geni de l’electricitat
moderna
» CaixaForum Madrid: del 29 de setembre de
2022 al 8 de gener de 2023
» CaixaForum Saragossa: del 9 de febrer al
11 de juny de 2023
» CaixaForum Sevilla: de l’11 de juliol al 5 de
novembre de 2023

Nikola Tesla en su laboratorio de Palm Springs. © Getty Images

Recorregut per la vida i obra d’un dels pares del segle XX, a qui devem contribucions
com l’ús del corrent altern com a font d’energia
A través del coneixement de la seva vida i dels avenços tecnològics que van marcar la seva
trajectòria, la mostra homenatja i revalora el polifacètic científic i enginyer serbi Nikola Tesla,
autor de gairebé de 300 patents, que el converteixen en un dels grans inventors de la ciència i
la tecnologia moderna.
Tesla, pioner en camps ara molt sol·licitats, va contribuir durant la seva carrera a la invenció del
motor d’inducció, al desenvolupament del corrent altern com a font d’energia i a la transmissió
sense fil d’energia i informació, entre d’altres. Tanmateix, una personalitat excèntrica, la falta de
visió per als negocis i la coincidència i rivalitat amb coetanis com Thomas Alva Edison van
acabar desencadenant un tracte injust i l’oblit durant dècades després de la seva mort, abans
de convertir-se en tota una icona.
A més de revelar les llums i les ombres de la seva vida i de desmuntar alguns mites, l’exposició
utilitza diversos mòduls electromecànics i experiments espectaculars que permeten observar
en funcionament dels principals invents de Tesla i que expliquen de manera participativa i
intel·ligible per a tots els públics la física que s’amaga darrere seu.

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

Dossier de premsa

Print3D

Reimprimir la realitat

» CaixaForum Madrid: del 7 de febrer al 28 de maig de 2023

Vestit Kinematics de Nervous Systems.
© Fundació ”la Caixa”

Més de 200 peces impreses amb impressores 3D ens faran reflexionar sobre com
aquesta tecnologia col·laborativa i versàtil pot canviar la nostra vida
Podria transformar del tot les nostres vides una tecnologia amb més de 30 anys de trajectòria?
És una de les preguntes sobre les quals hauran reflexionar els visitants d’aquesta exposició
que explora les possibilitats presents i futures de la impressió 3D.
Per mitjà de l’exhibició de més de 200 peces impreses amb aquesta tecnologia col·laborativa,
econòmica i polivalent, els visitants podran descobrir com funciona la impressió 3D, els
materials que utilitza i les seves propietats, i també les seves característiques principals, com
ara la capacitat de personalitzar tota mena d’objectes.
L’exposició dona a conèixer les noves portes que la impressió 3D ha obert en àmbits tan variats
com la medicina, en la qual ja es fa servir per preparar operacions; la moda, en què es poden
generar dissenys únics, com exemplifica el vestit Kinematic, de Nervous Systems; l’art, en el
qual es pot utilitzar com a recurs expressiu o com a eina de treball; o l’arquitectura, terreny en
què podria ajudar a abaratir costos garantint la qualitat.
El viatge per l’exploració d’aquest tipus d’impressió inclou, a més, elements perquè els visitants
reflexionin sobre com aquesta tecnologia podria arribar a canviar els nostres hàbits de consum i
el nostre sistema productiu, passant de l’economia lineal a un producció sota demana.

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

Dossier de premsa

Mamut

El gegant de l’edat de
gel

» CaixaForum Saragossa: fins al 15 de
gener de 2023
» CaixaForum Madrid: del 25 d’abril al 27
d’agost de 2023

L’esquelet d’un mamut siberià presideix l’exposició.
© Fundació “la Caixa”

L’esquelet fossilitzat d’un mamut siberià és l’estrella d’una mostra que se submergeix en
el seu hàbitat per apropar-nos a aquest animal extint
Amb 6 metres de llarg i 3,5 metres d’alçada, l’esquelet fossilitzat d’un mamut siberià atraurà
totes les mirades dels visitants en aquesta exposició didàctica, que ens farà viatjar a l’època de
les glaciacions i ens farà conèixer de prop un dels seus habitants més memorables: el mamut.
A través d’informació històrica i científica sobre aquest gènere, que va aparèixer a la Terra fa
cinc milions d’anys i es va extingir fa una mica més de quatre mil·lennis, podrem saber com i on
habitaven els mamuts, quines espècies van existir, com es relacionaven amb els humans i a
quin ordre d’animals pertanyien aquests fantàstics mamífers, dels quals avui només queda un
familiar directe viu, l’elefant.
En acostar-nos als mamuts, la mostra facilita la reflexió sobre l’evolució, els cicles del planeta i
la rellevància del treball científic que s’amaga rere les troballes de restes d’aquests animals, per
tal de comprendre més la seva extinció i el món que van deixar rere seu. Quina espècie de
mamut va habitar a Espanya fa milions d’anys? Com era el pelatge d’aquests animals? Com va
canviar el clima, la dieta i la dentició dels mamuts? Es va extingir a causa d’un canvi climàtic o
va ser exterminat pels éssers humans? Aquestes i altres preguntes trobaran resposta en
l’exposició.

Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”

Dossier de premsa

Tattoo

Art sota la pell
» CaixaForum Saragossa: del 9 de novembre de 2022 al 5 de
març de 2023
» CaixaForum València: del 30 de març al 27 d’agost de 2023

Disseny de tatuatge en una esquena masculina. Filip Leu Suïssa
2013 Silicona © Musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Aquesta exposició presenta per primera vegada la dimensió artística del tatuatge i la
seva història a través de la cultura
A través de més de 200 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.

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

Dossier de premsa

La imatge humana

Art, identitats i simbolisme
» CaixaForum Saragossa: fins el 9 d’octubre de 2022
» CaixaForum Palma: del 10 de novembre de 2022 al 9 d’abril
de 2023
» CaixaForum Barcelona: del 4 de juliol al 22 d’octubre de 2023

© The Trustees of the British Museum
(2022). All rights reserved

CaixaForum viatja per la representació de l’ésser humà al llarg de la història amb més de
150 obres de valor excepcional
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.
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.

Concepció i producció: Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb el British Museum
Comissariat: Brendan Moore, exconservador del Departament d’Exposicions Internacionals
del British Museum, i Thomas Cummins, comissari del Departament d’Exposicions
Internacionals del British Museum

Dossier de premsa

Homo ludens

Videojocs per entendre el present

» CaixaForum Sevilla: del 30 de juny al 16 d’octubre de 2022
» CaixaForum Palma: del 8 de maig al 27 d’agost de 2023

Neighbor, de Jake Elliott, Tamas Kemenczy y Ben
Babbitt (Cardboard Computer), Triennale Game
Collection, 2016

CaixaForum Sevilla i Palma acullen una exposició que 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.
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.

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

Dossier de premsa

Cartells de la vida moderna
Els orígens de l’art publicitari

» CaixaForum Girona: del 27 de setembre de 2022 al 26 de febrer de
2023
» CaixaForum Tarragona: del 23 de març al 23 de juliol de 2023

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 2022

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 converteix 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.
A través de més d’un centenar de 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), a banda de diferents prestadors públics i privats.
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.

Concepció i producció: Fundació ”la Caixa” i Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Comissari: Ricard Bru

Dossier de premsa

Pixar

Construint personatges
» CaixaForum Lleida: del 16 de setembre de 2022 al 26 de
febrer de 2023

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.
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.

Concepció i producció: Exposició organitzada per Pixar Animation Studios, en col·laboració
amb la Fundació ”la Caixa”
Comissariat: Brianne Moseley, comissària i dissenyadora d’exposicions a Pixar Animation
Studios

Dossier de premsa

El Sol

Vivint amb la nostra
estrella

» Museu de la Ciència CosmoCaixa.
Fins al 8 de gener de 2023
Erupció solar gegantina observada en l’utravioleta llunyà pel satèl·lit
Solar Orbiter de l’ESA el 15 de febrer de 2022. © Solar Orbiter ESA

Mòduls interactius i un centenar de peces històriques i contemporànies permeten
descobrir els secrets del Sol i la seva relació amb els éssers humans
La mostra fa un recorregut captivador que ens revela la relació canviant de la humanitat amb la
nostra estrella en quatre àmbits: 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 l’estudi del Sol
des del punt de vista astrofísic.
Protagonitzen aquesta exhibició, la més gran mai fins ara presentada sobre l’astre rei, més de
100 peces històriques i contemporànies, com ara antics instruments utilitzats per a l’observació
del Sol, un prototip d’un reactor de fusió nuclear o imatges d’observacions des del segle XVII
fins als nostres dies, a més d’una experiència immersiva final que permetrà contemplar la
magnificència del Sol en la seva màxima esplendor amb imatges de gran qualitat de la NASA.
En sintonia amb l’esperit d’experimentació i participació del Museu de la Ciència CosmoCaixa
per acostar la ciència a la societat, l’exposició conté mòduls interactius en els quals es pot
aprendre com funcionen els rellotges de sol, simular el moviment del Sol al cel al llarg de l’any
vist des de diferents punts de la Terra o mostrar les alineacions dels principals megàlits del
monument de Stonehenge amb les posicions de sortida i posta del Sol durant els equinoccis i
els solsticis.

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

Dossier de premsa

Faraó

Rei d’Egipte
» CaixaForum València: fins el 26 de febrer de 2023
» CaixaForum Lleida: del 29 de març al 23 de juliol de 2023

Cabeza del faraón Tutmosis III. Limolita verde c. 1479-1457 a. de C.
Karnak, Tebas, Egipto. © Trustees of the British Museum

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

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

Dossier de premsa

Hermen Anglada-Camarasa i
Joaquim Mir a Mallorca
» CaixaForum Palma: fins el 16 d’octubre de 2022

Detall de Tempesta a la platja © Hermen Anglada-Camarasa,
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.
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.

Organització i producció: Fundació ”la Caixa”
Comissariat: Silvia Pizarro Anglada-Camarasa

Dossier de premsa

Apollo 11

L’arribada de l’home a la Lluna

» CaixaForum Palma: fins al 9 d’octubre de 2022
» CaixaForum València: del 2 de febrer a l’11 de juny de 2023

Model d’escafandre utilitzat en la missió
Apollo 11. © Fundació ”la Caixa”

L’exposició analitza amb documents històrics i reproduccions espectaculars el que va
significar una de les gestes més grans de la humanitat
Un viatge apassionant des de l’observació de la Lluna per Galileu fins al moment en què, per fi,
es va poder deixar la petjada humana al satèl·lit, el 20 de juliol de 1969. Això és el que proposa
l’exposició, que narra l’abans, el durant i el després d’un moment clau en la història de la
humanitat, que va permetre tenir una altra visió de la Terra i del que ens envolta.
La mostra desentranya el projecte Apollo, protagonitzat per Neil Armstrong, Buzz Aldrin i
Michael Collins i que, vist des de la perspectiva actual, sorprèn pels riscos que van assumir tots
els seus membres i per les enginyoses solucions que van haver d’aplicar a problemes
tecnològics que mai abans no s’havien abordat.
Els visitants es podran apropar a una missió única i al que va significar per al progrés de la
societat i de les ciències de l’espai, gràcies a documents sonors i gràfics sobre el projecte, a un
simulador del llançament d’un coet que aplica la tercera llei de Newton o a una taula tàctil que
permet recórrer tota la superfície lunar. També destaquen peces com la reproducció del primer
telescopi de Galileu, la reproducció de la secció de comandaments del mòdul lunar o la rèplica
de l’escafandre que van utilitzar els astronautes.

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

Dossier de premsa

Miralls

Dins i fora de la
realitat

» CaixaForum Tarragona: del 13 de
setembre de 2022 al 26 de febrer de
2023
Un visitant s’enfronta al mirall a l’exposició. © Fundación “la Caixa”

Un únic element museogràfic, el mirall, permet entendre de manera atractiva diferents
fenòmens relacionats amb la física i les matemàtiques
Com el personatge de l’Alícia en el conte fantàstic de Lewis Carroll, en aquesta exposició els
visitants tenen l’oportunitat de travessar a l’altre costat del mirall per descobrir què hi ha al
darrere. D’aquesta manera, es posarà en qüestió què és la realitat i el que veiem o el que
reflecteixen aquests objectes tan atraients. La mateixa existència dels miralls fa que ens
interroguem sobre la nostra identitat.
L’itinerari de la mostra permet aprendre com funciona la percepció i replantejar-se el món
aplicant el mètode científic, com també conèixer els efectes i les particularitats dels miralls per
entendre els diferents fenòmens físics i matemàtics relacionats amb aquests objectes, que, a
més, han format part fonamental d’alguns descobriments científics rellevants.
Amb els miralls com a element central, en el primer àmbit de l’exhibició s’explica com funcionen
les lleis de la reflexió a través de diferents tipus de miralls: plans, corbs, cilíndrics o
calidoscòpics. En el segon, s’aprofundeix en els miralls i la seva interacció amb la llum, que
podem «domar» per utilitzar-la amb diverses funcions, com ara escalfar, il·luminar o mesurar.
«Caçar» la llum ens permet, alhora, explorar l’espai i el temps gràcies a altres elements
fascinants, els telescopis, que també ocupen un lloc destacat a l’exposició.

Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”
Assessorament: Museu de Matemàtiques de Catalunya i Institut de Ciències Fotòniques
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Talking Brains
Programats per
parlar

» CaixaForum Sevilla: del 27 de
setembre de 2022 al 22 de gener
de 2023
» CaixaForum Girona: del 28 de març
al 27 d’agost de 2023

Entrada a l’exposició Talking Brains. © Fundació “la Caixa”

Un increïble viatge interactiu cap a les profunditats d’un òrgan complex fruit de milions
d’anys d’evolució humana: el cervell lingüístic
Neurociència, biologia i evolució s’uneixen en aquesta exposició única que presenta i explica el
cervell des del punt de vista del llenguatge, el qual ens acompanya en la major part de les
nostres activitats. L’espècie humana té la capacitat d’adquirir el llenguatge i projectar, a través
seu, els nostres pensaments al món.
El que coneixem com a cervell lingüístic és un òrgan que és resultat de milions d’anys
d’evolució. Per fer-ho, l’exposició explora com i quan el desenvolupem, com ha anat canviant
amb el temps, com funcionen les connexions neuronals i què diferencia el nostre llenguatge del
d’altres animals com els ximpanzés, els nostres familiars més propers.
A més, la mostra se submergeix en la importància de la recerca puntera, per poder diagnosticar
i tractar problemes mèdics amb la finalitat d’avançar en el coneixement del cervell, per la qual
cosa incorpora experiments que es duen a terme als centres de recerca pioners en
neurocirurgia i medicina fetal.
Descobrir el repte més important de la investigació del segle XXI, el cervell, serà possible en
aquesta exposició, que és, alhora, inclusiva, ja que permet posar-se en la pell d’una persona no
lingüística i intentar comunicar-se de forma no verbal per mitjà del sistema augmentatiu i
alternatiu de comunicació (SAAC).

Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”
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Horitzó i límit

Visions del paisatge

» CaixaForum València: fins el 8 de gener de 2023

Kimsooja. Cities on the Move-2727 Km Bottari Truck
(Artist Facing Mountain). Novo Banco Photography
Collection, Portugal. © 2022 Kimsooja / VEGAP

Prenent con a punt de partida la col·lecció d’art contemporani de l’entitat, la mostra
aprofundeix en el paisatge com a representació de la natura
El paisatge és un invent de l’art que no té més de quatre segles d’existència. Aquest concepte
va sorgir en la cultura europea com un gènere pictòric que es va començar a valorar a partir del
segle XVII i que va assolir la seva màxima expressió al segle XIX, del romanticisme a
l’impressionisme. Actualment, la fascinació pel paisatge adquireix de nou rellevància per les
possibilitats de fabulació que permet la tecnologia digital, i també per la inquietud que genera el
deteriorament de la natura i l’amenaça mediambiental del canvi climàtic.
L’exposició aprofundeix en la manera en què la creació del paisatge ha determinat la nostra
percepció de la natura i la nostra capacitat d’emocionar-nos davant els fenòmens naturals. El
germen de l’exposició són les obres de paisatge de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació
”la Caixa”, que es relacionaran amb obres del passat històric procedents de diversos museus
europeus —entre els quals hi ha el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía o el Musée d’Art et d’Histoire de Ginebra—, com també amb creacions recents
d’autors actuals. La mostra reunirà 32 obres de 25 artistes, entre els quals destaquen Gustave
Courbet, Joan Miró, Ramon Casas, Ugo Rondinone, Tacita Dean, Sophie Ristelhueber, Bleda &
Rosa, Nicolas Faure, Andrea Galvani, Tobias Verhaecht, Oriol Vilanova, Ioanna Sakellaraki,
Perejaume, Victoria Civera i Hermen Anglada-Camarasa.

Comissariat: Nimfa Bisbe, cap de les Col·leccions d’Art de la Fundació ”la Caixa”, i Manolo
Laguillo, fotògraf i catedràtic de Fotografia a la Facultat de Belles Arts, Universitat de
Barcelona.

Dossier de premsa

Digerir el món on és
Col·lecció Fundació ”la Caixa”
Suport a la Creació. Comissart

» CaixaForum Barcelona: fins el 30 d’octubre

Eva Fàbregas Nancey 2019. Col·lecció MACBA. Depòsit de
l’Ajuntament de Barcelona. © Eva Fàbregas

La Fundació ”la Caixa” obre la seva col·lecció d’art a comissaris emergents perquè ofereixin
lectures innovadores dels fons de l’entitat
L’exposició Digerir el món on és planteja la necessitat de pensar-nos com a espècie animal i
situar-nos en una xarxa interespècie per així crear un sistema de col·laboració entre els éssers
humans i la resta d’organismes dels ecosistemes que habitem. La proposta de l’exposició
s’inspira en la manera com els fongs estableixen relacions simbiòtiques amb altres espècies i
amb la terra.
Entre pintura, escultura, dibuix, instal·lació, obra tèxtil i material audiovisual, inclou 18 obres de
12 artistes: Gabriel Alonso, Inês Neto dos Santos, Eva Lootz, Sue Williams, Tacita Dean,
Victoria Civera, Teresa Lanceta, Charo Pradas, Eva Fàbregas, Mónica Fuster i Nicholas
Woods, Menchu Lamas i Mariana Silva. Són peces fetes des dels anys vuitanta fins l’actualitat,
en la seva majoria procedents de les col·leccions d’art de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA
però també amb préstecs dels mateixos artistes.
Comissariada per Alba Colomo, és la tercera i última mostra de l’actual temporada que
s’emmarca en la cinquena edició de la convocatòria per a joves comissaris Suport a la creació.
Comisart, impulsada per la Fundació ”la Caixa”.

Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb el MACBA
Comissariat: Alba Colomo
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#ElNÚVOL{IA}

Educant en l’era de la
intel·ligència artificial

» CaixaForum València, El Núvol
Fins al 23 de juliol de 2023
Els participants tindran la possibilitat d’interactuar smb sis
projectes de recerca © Miguel Lorenzo, Fundació “la Caixa”

Recorregut interactiu d’experimentació i debat sobre les oportunitats i els riscos de la
intel·ligència artificial en l’àmbit de l’educació
Què en sabem, de la intel·ligència artificial? I que en sap, de nosaltres, la intel·ligència
artificial? A mesura que aquesta tecnologia s’expandeix per les nostres vides, cada vegada és
més indispensable preguntar-nos quin impacte pot tenir en àmbits tan importants com
l’educació.
#ElNÚVOL{IA} Educant en l’era de la intel·ligència artificial convida a conèixer,
experimentar i debatre sobre el potencial educatiu de les tecnologies associades a la
intel·ligència artificial i la seva adequada implementació entre estudiants, docents, famílies,
institucions, investigadors i empreses.
La proposta, impulsada per EduCaixa, consisteix en un recorregut de 90 minuts de durada
dissenyat per a grups d’entre 4 i 26 persones més grans de 12 anys. Els participants tindran la
possibilitat d’interactuar amb 6 projectes d’investigació punters sobre intel·ligència artificial
liderats per la Memphis University, la Carnegie Mellon University, l’IIIA-CSIC, la University of
Melbourne, la Universitat Pompeu Fabra i Starlab-Neuroelectrics.

Direcció científica: Carles Sierra, director de l’IIIA-CSIC
Assessors educatius: Coral Regí, Marià Cano Santos i Antoni Hernández-Fernández
Disseny i producció: MediaPro Exhibitions
Organització: EduCaixa
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De Pol a Pol

Un viatge als grans
paradisos naturals amb
National Geographic
» Del setembre del 2022 a l’agost del
2023 a diferents ciutats d’Espanya i
Portugal

Pantera de les neus. Parc Nacional d’Hemis, Ladakh, Índia.
© Fotògraf: Steve Winter / National Geographic.

Una travessa pels espais naturals més bonics de la Terra, actualment amenaçats per
l’acció humana i el canvi climàtic
L’admiració de la bellesa i la reflexió sobre la necessitat de protegir el nostre entorn s’uneixen
en aquesta exposició, en què les instantànies de l’arxiu de National Geographic ens traslladen
a selves, boscos plujosos, deserts o illes que constitueixen els hàbitats més increïbles del
nostre planeta.
A través de 52 imatges signades pels fotògrafs naturalistes més prestigiosos, com Steve
Winter, Tim Laman o Paul Nicklen, els visitants podran descobrir els intrèpids habitants de
paisatges inigualables que van des de l’illa de Baffin, al Canadà, fins al cap Washington, a
l’Antàrtida, passant per les illes indonèsies Aru, el cràter volcànic del Ngorongoro o les illes
Galápagos.
La mostra convida a reflexionar sobre la importància de conservar el nostre planeta i crear un
espai de conscienciació sobre el deteriorament continu d’aquests llocs a conseqüència de la
sobreexplotació dels recursos i del canvi climàtic, que té un fort impacte en la biodiversitat
d’aquestes zones. Malauradament, aquestes àrees, que van arribar a cobrir el 16 % de la
superfície terrestre, n’ocupen ara només el 2,3 %, amb la pèrdua consegüent d’espècies que
això comporta.

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

Viatge pel sistema solar amb
Michael Benson
» Del setembre del 2022 a l’agost del 2023, a
diferents ciutats d’Espanya i Portugal

Per sobre del pol nord de Saturn. Fotografia composta en
mosaic. Cassini, 10 d’octubre de 2013. ©
NASA/JPL/SSI/Cornell/Michael Benson, Kinetikon Pictures

Recorregut científic i artístic pel sistema planetari gràcies a belles imatges obtingudes
per les principals missions planetàries internacionals
Amb aquesta mostra, el programa Art al Carrer ens duu a visitar, sense necessitat de sortir de
la nostra pròpia ciutat, els paisatges més impressionants dels astres del nostre sistema solar
gràcies a les 40 fotografies de gran format seleccionades i processades pel cineasta artista i
escriptor Michael Benson. L’autor tracta imatges originals en blanc i negre captades per sondes
espacials en diferents missions planetàries de l’ESA i la NASA, i compon mosaics en color
espectaculars.
A través de fotografies de gran bellesa que ens atrapen i ens acosten a escenaris remots tan
atraients com desconeguts per al públic general, descobrim l’enorme varietat de mons que
constitueixen el sistema solar. El Sol, els volcans de Venus, les planícies i les valls de Mart, o
els sistemes d’anells dels gegants gasosos com Júpiter i Saturn són alguns dels protagonistes
d’aquestes instantànies úniques.
L’exposició ens situa davant d’imatges no tan sols d’una gran rellevància científica sinó també
artística. Les fotografies d’aquests altres mons constitueixen un capítol singular en la història de
la fotografia.

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

Observa. Qüestiona. Experimenta

» De setembre de 2022 a l’agost de 2023, 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.
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.

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

Georges Méliès i el cinema de
1900
» De setembre de 2022 a l’agost de 2023, a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Vers les étoiles (Cap a les estrelles), 1906. La Cinémathèque
française. © Georges Méliès, VEGAP, Barcelona, 2022.
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.
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).

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

Cristina García Rodero
» De septiembre de 2022 a l’agost de 2023, a diferents ciutats
d’Espanya i Portugal

Tejasre y Prameela, de 12 y 10 años, actuando tras finalizar las
manifestaciones del Día de la Mujer, el 8 de marzo. © 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.

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

Un taller itinerant per
despertar l’enginy i la
creativitat infantil
» Des del setembre del 2022 fins a l’agost del
2023, a diferents ciutats d’Espanya i Portugal

Creactivity és un espai dissenyat per fomentar la creativitat
en nens i nenes de 6 a 12 anys © Fundació “la Caixa”

A Creactivity, el joc és el motor de la creativitat, la innovació i l’aprenentatge
L’autobús itinerant de Creactivity ofereix un taller perquè els nens i nenes explorin la seva
creativitat a través del joc i l’experimentació. Per donar vida a les seves idees, els participants
disposen d’eines i materials quotidians amb els quals poden construir i personalitzar totes les
idees que sorgeixin de la seva imaginació.
Creactivity està inspirat en el mètode tinkering de l’Exploratorium de San Francisco, que neix
del moviment maker, en què la barreja de tecnologies digitals i analògiques permet el disseny i
la personalització d’objectes i artefactes de creació pròpia.
Adreçat a nens i nenes d’entre 7 i 12 anys, Creactivity desperta l’enginy dels participants i els
anima a pensar amb les mans i a aprendre jugant.

Organització: EduCaixa

Dossier de premsa

LabEmprèn

Un laboratori itinerant
per fomentar
l’emprenedoria
» Des del setembre del 2022 fins a l’agost del
2023, a diferents ciutats d’Espanya

Els joves podrán gaudir d’un laboratori d’activitats on aprendran
el concepte de l’emprenedoria
© Fundació “la Caixa”

El laboratori itinerant de LabEmprèn permet que infants i joves descobreixin el seu
esperit emprenedor a través d’un recorregut multimèdia i interactiu
LabEmprèn és el primer laboratori mòbil i itinerant que recorre Espanya en autobús per
despertar l’actitud emprenedora dels més joves. Es tracta d’un espai interactiu i multimèdia que
convida a reflexionar a partir de cinc accions imprescindibles a l’hora d’emprendre: escoltar,
mirar, pensar, fer i començar.
Inspirat en l’èxit de CaixaLab Experience, de CaixaForum Barcelona, LabEmprèn ofereix
activitats, testimonis i projectes d’emprenedoria dirigits a estudiants i a famílies amb nens i
nenes més grans de 14 anys.
La proposta està organitzada pel programa EduCaixa amb l’objectiu d’inspirar un canvi de
paradigma que estimuli noves formes de pensar i permeti que les noves generacions
despleguin el seu talent i el seu potencial emprenedor a través de valors creatius, innovadors,
sostenibles i socialment responsables.

Organització: EduCaixa

