2021 / 2022

C

reiem en la cultura, creiem en
la gent. La cultura ens permet
treure el cap al passat, viure
el present, canviar el futur.

Ens fa viure experiències extraordinàries,
recuperar la il·lusió després dels moments
difícils, participar i compartir. Creiem en
la capacitat d’innovació, en el talent, en
l’emoció, en el saber, en la ciència, en l’art.
I per això presentem una nova temporada,
més ambiciosa que mai, amb més de 30
exposicions als nostres centres CaixaForum

i CosmoCaixa - Museu de la Ciència, 4.000
activitats i 9 exposicions que itineren en més
de 80 ciutats d’Espanya i Portugal. Perquè
siguin lloc de trobada, per aprendre, dialogar,
gaudir. Créixer i créixer.
La programació s’articula en tres eixos
principals que giren a l’entorn d’una pregunta
senzilla i transcendent: qui som i com ens
relacionem amb el món que ens envolta?
Som passat. Portem dins la petjada del
temps. De les dones i els homes que van
viure abans que nosaltres, dels grans artistes,
científics, pensadors… També som hereus
de les diferents formes de vida del planeta.
La nostra estrella: el Sol. L’època de les
glaciacions i les causes de l’extinció dels
mamuts, que connecten amb la problemàtica
mediambiental actual, les noves tècniques no
invasives que han transformat l’egiptologia o
una visió dels tatuatges que enllaça el passat
i el present.

Som segle xx. Una època de canvis, que
ha superat les barreres entre les arts i les
ciències i que ha obert noves perspectives
per a la humanitat. Què seria del món sense
el segle xx? La programació de CaixaForum
ens convida a redescobrir l’art de René
Magritte, l’obra pionera de l’inventor Nikola
Tesla, la dimensió cultural i social del còmic,
l’arribada de l’home a la Lluna i les relacions
entre el cinema i la moda, amb una exposició
d’autor, gràcies al creador de moda Jean Paul
Gaultier.
Som futur. Innovació, educació, capacitat de
creació, sensibilitat mediambiental, revolució
tecnològica: una invitació a saber per
opinar, experimentar per compartir. Temes
d’actualitat com l’univers dels videojocs,
l’emergència climàtica, l’exploració del món
microscòpic, el joc, la fotografia o la realitat
augmentada ens ajudaran a descobrir la
bellesa, la complexitat o la fragilitat del món
on vivim.

Els artistes tenen molt a dir sobre el futur.
Promovem la creació i animem joves
comissaris a acostar-se a la Col·lecció ”la
Caixa” d’Art Contemporani per abordar les
conseqüències socials i mediambientals
d’aquest moment.
El futur és col·laboració, intercanvi. La
col·laboració amb els grans museus del món
ens permet treballar en una perspectiva
universal i crear coneixement, investigar,
difondre, divulgar.
Present, passat i futur. Cultura i ciència.
Benvinguts a CaixaForum.
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El Sol

Vivint amb la
nostra estrella

El Sol fotografiat en l’ultraviolat extrem (304 àngstroms).
Solar Dynamics Observatory, NASA

A

vui dia ens esforcem per predir
millor el comportament del Sol
i entendre l’impacte que pot
tenir a les nostres vides. Vivim

en un planeta petit que gira al voltant del Sol.
Aquest simple fet determina el dia i la nit, les

estacions, la durada de l’any... El Sol té un
efecte profund sobre els nostres cossos i la
salut.
Aquesta exposició interactiva ens convida a
descobrir els secrets de la nostra estrella i a
mostrar-nos la fascinant història de la relació
de l’ésser humà amb el Sol. La mostra consta
de quatre grans àmbits temàtics: la mesura del
pas del temps gràcies als moviments aparents
del Sol, l’aprofitament de la seva energia,
la relació entre el Sol i la salut i, finalment,
l’estudi del Sol des del punt de vista astrofísic.

Exposició organitzada amb la col·laboració
del Science Musem

març-octubre del 2022

Barcelona

CosmoCaixa – Museu de la Ciència
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E

ls mamuts, un gènere extint de
mamífers proboscidis —ordre
del qual avui només queda una
família, la dels elefants—, van

conviure amb els humans fa milers d’anys.
Algunes espècies, com el mamut llanut
(Mammuthus primigenius), van compartir

amb els nostres ancestres a Sibèria un
ecosistema extrem marcat per l’edat de gel.
En aquesta exposició investiguem la vida
d’aquests fantàstics animals, que van
aparèixer a la Terra fa aproximadament uns
cinc milions d’anys i que es van extingir fa
uns quatre mil·lennis. Hi va haver diverses
espècies de mamut distribuïdes per diferents
àrees del planeta. L’última a desaparèixer
va ser el mamut llanut, del qual s’han trobat
restes molt ben conservades. L’extinció es va
deure a un canvi climàtic o el van exterminar
els éssers humans? Encara és un misteri?

novembre del 2021 - abril del 2022

Sevilla

maig-setembre del 2022

Saragossa

SOM PASSAT

Mòmies de
l’antic Egipte

Redescobrint sis vides

Mòmia d’un jove (detall). Període ptolemaic tardà – romà primerenc,
c. 100 aC – 100 dC. Probablement Hawara, Fayum, Egipte. British
Museum EA 24800. © The Trustees of The British Museum

L

es noves tècniques no invasives
han permès fer avenços
extraordinaris en el coneixement
de les mòmies. Ja no cal treure’n

els embenatges per saber qui eren aquells

homes i dones, quina edat tenien i de què
van morir. Cada mòmia té una història per
explicar.
L’exposició reconstrueix la vida de sis
persones en un període de 400 anys: un
oficial de Tebes (c. 600 aC), dos sacerdots
(c. 700 aC i c. 800 aC), una dona tebana (c.
700 aC), un nen (segle i) i un jove grecoromà
d’Egipte (c. 100 aC – 100 dC).
A partir d’aquests casos particulars ens
endinsem en la història de les mòmies, en les
tècniques de preservació del cos entre els
antics egipcis i en les idees que tenien sobre
el més enllà.

Exposició organitzada en col·laboració
amb The British Museum

juliol-octubre del 2022

Madrid

SOM PASSAT

Theodoor van Thulden, Apol·lo perseguint Dafne, 1636-1638.
Oli sobre tela. © Museo Nacional del Prado

A

l llarg de la història, la
mitologia clàssica ha estat
una font constant d’inspiració
per a nombrosos artistes, i

aquestes fabuloses narracions van quedar
recollides en peces ceràmiques, blocs de
marbre, medalles, taules i quadres com els
que formen part d’aquesta exposició. La
mostra, integrada exclusivament per obres
del Museo del Prado, ofereix una àmplia
mirada sobre la mitologia grecoromana i
la seva representació per part d’artistes de
la talla de Francisco de Zurbarán, José de
Ribera, Peter Paul Rubens, Nicolas Poussin,
Francesco Albani, Corrado Giaquinto o Leone
Leoni, entre d’altres.
L’exposició, estructurada en vuit seccions
de caràcter temàtic, contraposa el discurs
clàssic de les peces procedents del Museo
Nacional del Prado amb la contemporaneïtat
dels mites al segle xxi, present a la mostra a

través d’un audiovisual en què veus actuals

prenen la paraula. Serem capaços de rellegir
els mites?

Exposició organitzada pel
Museo Nacional del Prado
i la Fundació ”la Caixa”

setembre del 2021 - gener del 2022

Lleida

març-agost del 2022

Girona

SOM PASSAT

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

L

a Fundació ”la Caixa” presenta
una exposició l’objecte de la
qual és intangible: el pensament
i la curiositat de Leonardo da

Vinci, la manera d’anar sempre més enllà en
el coneixement. Quines actituds i aptituds

li van permetre innovar? Com es potencia la
creativitat?
Una experiència per apropar-nos al pensament
de Leonardo i traslladar la seva essència als
nostres dies. Maquetes a escala d’alguns
dels seus ginys, un audiovisual que ens parla
d’observació, anàlisi i creativitat, i jocs per
experimentar seran algunes de les eines que
ens permetran construir ponts entre la seva
època i el nostre present.

Exposició produïda en col·laboració amb
el Parc Leonardo da Vinci - Clos Lucé

setembre-octubre del 2021

Porto

setembre del 2021 - agost del 2022

A més ciutats
d’Espanya i Portugal
Consulta’n totes les ubicacions
a caixaforum.org
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© The Trustees of The British Museum. Tots els drets reservats

L

a mostra ofereix un recorregut
apassionant per un dels
grans temes —potser el més
recurrent— de l’art figuratiu:

l’ésser humà. Les obres icòniques de

civilitzacions antigues del British Museum
es combinen amb una selecció d’obres d’art
contemporani de la Col·lecció ”la Caixa”
i amb alguns préstecs importants d’altres
institucions com ara el Museo del Prado. En
un mateix espai es juxtaposen peces d’unes
èpoques, temàtiques i cultures absolutament
diverses.
A tots els racons del món, les persones han
creat constantment representacions de si
mateixes. Moltes d’aquestes representacions
contenen un simbolisme complex; altres ens
remeten a la bellesa i al misteri del cos humà,
a través de diferents vies, des de l’estilització
més profunda fins a l’hiperrealisme.

Exposició organitzada en col·laboració
amb The British Museum

abril del 2021 - gener del 2022

Madrid

febrer-maig del 2022

Sevilla

juny-octubre del 2022

Saragossa
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SALA

UNIVErS

Mòdul Bola del món, secció Kósmos

L

a Sala Univers presenta
un fil argumental que,
cronològicament, abasta des
del big-bang fins a les últimes

fronteres del coneixement. El recorregut
lliure a través dels tres àmbits de la sala
(Kósmos, Evolució i Fronteres) té com a
objectiu estimular la curiositat científica del
visitant a partir d’experiències interactives,

d’objectes reals i de reproduccions
científiques i artístiques de màxima qualitat.
La Sala Univers, on l’art i la ciència es donen
la mà gràcies a l’aportació feta per molts
artistes, alberga diversos mòduls centrats en
temes pilars per al coneixement i la ciència,
com ara el big-bang, la física quàntica,
la taula periòdica, la posició de la Terra
respecte del Sol, la tectònica de plaques,
l’impacte de les accions humanes sobre
el planeta, la llum, l’evolució humana, les
llengües, l’escriptura o els robots. Aquest
2021, i en el marc dels Premis del Museu
Europeu de l’Any, CosmoCaixa ha rebut el
premi Kenneth Hudson per “la seva capacitat
de reinvenció i una aportació interminable a
la societat”.

espai permanent

Barcelona

CosmoCaixa – Museu de la Ciència

SOM PASSAT

Ushebti del faraó Seti I. Faiança blava. c. 1294-1279 aC.
Tomba de Seti I, Vall dels Reis, Tebes, Egipte. © The Trustees
of The British Museum

E

ls faraons, els senyors de les dues
terres, eren els encarregats de
protegir Egipte dels enemics i
de garantir la maat, l’ordre de

l’univers.

Rere les imatges i els objectes de l’antic
Egipte que han arribat fins als nostres dies,
s’hi amaga la realitat d’un imperi que ha
fascinat l’home al llarg de la història. “Faraó.
Rei d’Egipte” presenta aquests objectes amb
una atenció especial a aspectes diferents del
monarca egipci, com ara el caràcter diví dels
faraons, la simbologia de les vestimentes i les
joies, la religiositat, els rituals, l’organització
administrativa del país, les guerres
expansives i de protecció i, per descomptat,
la vida de palau.
A través d’una col·lecció de 140 objectes
procedents del British Museum, entre
els quals destaquen diferents treballs
d’orfebreria, estàtues monumentals i relleus

preciosos de temples que acosten el visitant
a la vida real i de poder de l’antic Egipte,
aquesta exposició explora els ideals, el
simbolisme i la ideologia d’aquests faraons,
com també la seva vida a la vall del Nil.

Exposició organitzada en col·laboració
amb The British Museum

setembre del 2021 - gener del 2022

Saragossa

febrer-juny del 2022

Palma

SOM PASSAT

Fotograma de Goya 3 de maig, dir. Carlos Saura, 2021

F

rancisco de Goya (1746-1828)
i Carlos Saura (1932) són dos
artistes aragonesos de projecció
universal. La seva obra té molts

punts de contacte: el realisme, el compromís,
la dimensió humana.

Amb motiu del 275è aniversari del naixement
del pintor de Fuendetodos, s’ha organitzat
una exposició experiència que posa en
relleu aquestes afinitats. Gira al voltant
de la projecció de l’obra audiovisual de
Carlos Saura sobre una de les pintures més
impactants de Goya, Els afusellaments del 3
de maig.
El muntatge desplega el context en què es
va fer l’obra, mostra el mètode de treball del
pintor i del cineasta, i estableix un seguit de
correspondències entre pintura i cinema,
present i història, acció i reflexió.

Exposició organitzada per
la Fundació ”la Caixa” amb la
col·laboració d’Aragón TV
i el Govern d’Aragó

setembre-gener del 2021

Saragossa

SOM PASSAT

TATTOO
ART SOTA LA PELL

© Masato Sudô

P

ràctica ancestral, marca
identitària, objecte de fascinació
i creació artística contemporània,
el tatuatge té un paper social i

antropològic múltiple.

Aquesta exposició, organitzada en
col·laboració amb el Musée du quai Branly Jacques Chirac, es remunta als orígens del
tatuatge i analitza el ressorgiment d’aquest
fenomen, que avui és permanent i global.
Mitjançant un enfocament antropològic,
geogràfic i artístic, explora els diferents usos
i funcions del tatuatge a través de les diverses
èpoques i cultures.
Reuneix més de 150 obres històriques i
contemporànies procedents de diferents
regions del món, entre les quals hi ha una
vintena de models de silicona tatuats per
mestres d’aquest art d’arreu del món. “Tattoo”
destaca el gest de l’artista, l’aparició d’estils
sincrètics i els intercanvis entre tatuadors de
tot el món.

Produïda i organitzada pel
Musée du quai Branly –
Jacques Chirac en col·laboració
amb la Fundació ”la Caixa

desembre del 2021 - abril del 2022

Madrid

maig-agost del 2022

Barcelona
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Joaquim Mir, La cala encantada (detall), 1902. Oli sobre tela.
Col·lecció ENAIRE de Arte Contemporáneo

E

ls pintors paisatgistes, en la
recerca de la bellesa, el color i la
llum, van tenir un paper decisiu
en la creació d’una imatge

mítica de Mallorca. Mir se’n va anar cap a
Mallorca al final del 1900. Aquesta estada,
que va durar quatre anys, li va transformar
la manera d’entendre la pintura de paisatge.
Anglada-Camarasa, d’altra banda, va arribar
a l’illa al voltant del 1909, però no s’hi va
instal·lar definitivament fins al 1914.
L’exposició es presenta en el marc de la
commemoració dels 150 anys del naixement
d’Anglada-Camarasa, i incorpora, juntament
amb les obres de la col·lecció AngladaCamarasa de la Fundació
”la Caixa”, La cala encantada, de Joaquim
Mir, i Tempesta a la platja, d’AngladaCamarasa, dues obres amb una gran
transcendència en la seva trajectòria, cedides
en préstec per la Col·lecció ENAIRE d’Art
Contemporani gràcies a un acord entre les
dues institucions, per fer dialogar tots dos
artistes i fer visibles, a CaixaForum, les dues
col·leccions.

Exposició organitzada
amb la col·laboració de
la Fundació ENAIRE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

novembre del 2020 - desembre del 2021

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

A

questa retrospectiva
segueix cronològicament
els començaments de Jean
Prouvé (París, 1901 – Nancy,

1984) com a ferrer, les primeres feines amb
arquitectes moderns com ara Robert MalletStevens, Eugène Beaudouin i Marcel Lods,
Le Corbusier i Pierre Jeanneret, fins a les
seves creacions de mobiliari per a comunitats
i els seus edificis prefabricats més coneguts,
com la Maison Métropole, la Maison Coc o
la Maison des Jours Meilleurs. Al capdavant
de la seva empresa, treballa enfocat en un
objectiu: la industrialització de la construcció
i la producció en sèrie de mobles.
L’univers de Prouvé és el taller, el treball en
equip, el domini de les tècniques, la passió pels
materials, la col·laboració amb els arquitectes,
el fet de compartir-ho amb els seus estudiants
d’enginyeria i l’ambició de crear productes per al
màxim nombre de persones possible.

Gràcies a una donació de la família, el Centre
Pompidou ha conservat els arxius de Jean
Prouvé i moltes de les seves obres formen
part de les col·leccions d’arquitectura i
disseny.

Exposició organitzada
amb la col·laboració
del Centre Pompidou

juliol-octubre del 2021

Barcelona

SOM SEGLE XX

Béla Lugosi i Helen Chandler a Dràcula, de Tod Browning, 1931.
Universal Pictures/WolfTracerArchive/Photo12/agefotostock.
Imatge de Béla Lugosi reproduïda amb el permís de Lugosi Estate
(www.belalugosi.com)

E

l vampir és un ésser terrorífic
i fascinant, encarna el nostre
anhel de ser immortals i al
mateix temps és un reflex del

nostre costat més fosc i monstruós. Des

del segle xix, els vampirs exerceixen una
fascinació sobre escriptors, poetes i artistes.
Durant el segle xx han estat objecte
d’innombrables recreacions
cinematogràfiques, han protagonitzat còmics
i sèries de televisió i han atret creadors
plàstics de diferents èpoques: des de pintors
romàntics fins a artistes conceptuals.
Al segle xxi, el vampir ha continuat ressorgint
de les tenebres i desafiant els seus
admiradors amb qüestions d’identitat. Ni
mort ni viu, i fonamentalment marginal, el
mite del vampir planteja la pregunta sobre la
naturalesa del seu ésser.

Exposició coorganitzada per
La Cinémathèque française

juliol-novembre del 2021

Sevilla

SOM SEGLE XX

Roy Lichtenstein. Girl/Spray Can from Walasse Ting. 1¢ Life, 1963. ©
The Trustees of the British Museum. © Estate of Roy Lichtenstein/
Tots els drets reservats/VEGAP 2021

D

es del 1960 fins a l’actualitat,
l’art gràfic s’ha desplaçat de la
marginalitat al centre mateix
de l’interès i la producció a

les belles arts, i ha arribat a convertir-se en
una forma artística crítica que va fer eclosió

a l’Amèrica del Nord i hi va proporcionar
una perspectiva fresca i diversa. Els artistes
que el van treballar i el treballen per donar
testimoni dels profunds canvis socials i
polítics als Estats Units, des de la dècada
dels seixanta, han explorat, revolucionat i
manipulat el consum de l’art, com també els
contextos econòmics i socials en què es mou.
Aquesta exposició ofereix una oportunitat
única de veure com grans artistes nordamericans han treballat el gravat, amb obres
de Rauschenber, Lichtenstein, Ruscha, Jasper
Johns, Bourgeois, Andy Warhol i De Kooning,
entre d’altres.

Exposició organitzada en col·laboració
amb The British Museum

juliol-novembre del 2021

Saragossa

SOM SEGLE XX

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

A

l voltant de la data màgica del
1900, el cartell litogràfic va
viure una edat d’or, fruit de
la creativitat d’una generació

excepcional d’artistes i del boom de la
impremta.

Va ser un mitjà de comunicació de masses i
un transmissor de noves idees: invents que es
popularitzaven ràpidament, nous productes
de consum, aficions i esports, la moda de
la cura del cos, els espectacles nocturns…
Des del punt de vista artístic, va incorporar
la influència de les estampes japoneses. La
imatge idealitzada de la dona com a musa i
reclam publicitari va començar en aquesta
època.
L’exposició ens permet reviure l’eufòria del
1900, quan els cartells, de gran format i a tot
color, transmetien la promesa d’una felicitat
incomparable.

Exposició organitzada per la Fundació ”la Caixa”
i el Museu Nacional d’Art de Catalunya

setembre del 2021 - gener del 2022

Sevilla

març-juliol del 2022

Lleida
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Una nena juga amb un xai a Bukkarayasamudram durant la festivitat
del Teru. © Cristina García Rodero

“T

erra de somnis” aplega
una successió d’imatges
representatives de
les comunitats rurals

de l’Índia que ens captiven per la seva
vivesa i qualitat compositiva. La càmera
de la fotògrafa Cristina García Rodero ens
descobreix la mirada de la seva gent i ens

permet endinsar-nos en un paisatge que
sembla suspès en el temps.
La mostra aprofundeix en el vessant més
sensible i màgic de l’univers femení i en la
força i la capacitat de superació de les dones
d’Anantapur (Andhra Pradesh).
A través de la seva obra, Cristina García
Rodero ens proposa una manera particular de
veure l’Índia, un món complex i fragmentat.
Cada fotografia construeix un codi visual
coherent i, sobretot, transcendent. La imatge
que es transforma en art.

setembre-octubre del 2021

Huelva

setembre del 2021 - agost del 2022

A més ciutats
d’Espanya i Portugal
Consulta’n totes les ubicacions
a caixaforum.org
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Georges Méliès, Al bell mig de l’ull! (9è quadre), recomposició d’una
escena de la pel·lícula Voyage dans la Lune (Viatge a la Lluna, 1902),
c. 1930. La Cinémathèque française. © Georges Méliès, VEGAP,
Barcelona, 2014. Foto: Stéphane Dabrowski

S

eguint la tradició de programar
exposicions de temàtica
cinematogràfica, la Fundació ”la
Caixa” presenta la increïble història

d’un dels il·lusionistes més populars de París,
Georges Méliès.
Méliès va revolucionar el cinema: va construir
el primer estudi de rodatge i va impulsar
la producció i la distribució de pel·lícules.
També treballava com a actor i escrivia i
dirigia els seus propis films. Per tot això,
avui se’l considera el creador de l’espectacle
cinematogràfic.
Aquesta exposició ofereix un recorregut pels
orígens del cinema i per una data màgica,
l’any 1900, quan encara no existien les grans
productores ni les grans sales de projecció i les
pel·lícules arribaven als pobles i a les ciutats en
barraques i caravanes.

Exposició produïda en col·laboració
amb La Cinémathèque française

setembre del 2021

Conca

setembre del 2021 - agost del 2022

A més ciutats
d’Espanya i Portugal
Consulta’n totes les ubicacions
a caixaforum.org

SOM SEGLE XX

© René Burri / Magnum Photos. © Successió Pablo Picasso, VEGAP,
Madrid, 2021

A

mb motiu del 80è aniversari
de la creació del Guernica,
la Fundació ”la Caixa” i el
Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía presenten “Picasso. El viatge
del Guernica”. Aquesta exposició proposa
un recorregut històric de l’obra de Picasso,
des que la va crear a París el 1937 fins al
seu emplaçament actual al Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, el 1992.
Els visitants podran descobrir el procés
creatiu que va portar a terme el cèlebre
artista espanyol per fer la seva obra, com
també el significat de denúncia antibèl·lica i
els motius pels quals l’obra va viatjar per tot
el món durant més de quaranta anys.

Exposició produïda en col·laboració
amb el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía / Govern d’Espanya.
Ministeri de Cultura i Esport

setembre-octubre del 2021

Ponferrada

setembre del 2021 - agost del 2022

A més ciutats
d’Espanya i Portugal
Consulta’n totes les ubicacions
a caixaforum.org

SOM SEGLE XX

Teddy Newton, gag d’Elastigirl, Els Increïbles, 2004. Retolador sobre
paper. © Pixar

P

ixar Animation Studios és
conegut sobretot per les idees
fantàstiques que impulsen les
seves pel·lícules (joguines que

cobren vida, un home gran que fa volar casa
seva amb milers de globus, una família de

superherois...). Aquests relats neixen de
les vicissituds del dia a dia dels mateixos
creadors. Des dels primers esbossos i notes
gargotejats ràpidament fins als retocs
d’acabat de la il·luminació i dels efectes, els
creadors de Pixar s’esforcen constantment
per contribuir a la trajectòria emocional
dels personatges amb totes les eines de què
disposen.
Durant els anys de feina i esforç que
representa la producció de cada pel·lícula,
l’equip de Pixar no deixa res a l’atzar, tot
és al servei d’una història destinada a fernos despertar les emocions. Aquesta
exposició permet veure des de dins, des de la
perspectiva dels artistes, el procés de disseny
visual de Pixar. Les obres que es mostren
proporcionen una idea general dels anys
d’experimentació, deliberacions i repeticions
que s’inverteixen en cada pel·lícula.

Exposició organitzada per Pixar Animation Studios
en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”

setembre del 2021 - gener del 2022

Palma

febrer-juliol del 2022

Tarragona

SOM SEGLE XX

Studio65, Bocca, 1970. © Gufram/Studio65, foto: Jürgen HANS
© Vitra Design Museum

E

l surrealisme va ser un dels
moviments artístics més influents
del segle xx. Va expandir la
nostra realitat basant-se en

els somnis, l’atzar i el subconscient com a
fonts d’inspiració artística. Molts artistes
surrealistes es van inspirar en objectes
quotidians, els van incorporar al seu
enigmàtic imaginari i els van fer servir per
canviar la percepció del món que ens envolta.
Des de la dècada de 1930, el surrealisme va
tenir un fort impacte en el disseny, des de
mobles, interiors i moda fins a pel·lícules
i disseny gràfic. L’exposició “Objectes
de desig” analitza aquest diàleg entre el
surrealisme i el disseny, i dibuixa una de les
relacions més significatives i fèrtils entre l’art
i el disseny dels últims cent anys amb obres
d’artistes com Salvador Dalí, Leonor Fini,
Yves Tanguy, Meret Oppenheim i Man Ray.

Exposició produïda i organitzada
amb el Vitra Design Museum

Patrocinada per Hugo Boss

Amb el suport d’Art
Mentor Foundation Lucerne

setembre del 2021 - gener del 2022

Girona

SOM SEGLE XX

@NASA - Edwin Aldrin caminant sobre la superfície lunar durant
l’activitat extravehicular (EVA)

L’

exposició “Apollo 11, l’arribada
de l’home a la Lluna”
commemora una de les
gestes més importants de

la història de la humanitat i ens permet fer
un recorregut científic des del moment en

què Galileu va observar per primera vegada
la Lluna amb un telescopi construït per ell
mateix el 1609 fins a l’arribada de l’home a la
Lluna.
L’exposició mostra tot el que coneixem
actualment sobre aquest satèl·lit natural,
com es va preparar aquest increïble viatge
fa més de cinquanta anys i com es preparen
aquestes missions a l’actualitat.

setembre del 2021 - gener del 2022

Tarragona

juliol-octubre del 2022

Palma

SOM SEGLE XX

Nikola Tesla al seu laboratori de Colorado Springs. Getty Images

C

onsiderat un dels genis de la
ciència i la tecnologia més
importants de la història, diuen
que Nikola Tesla va ser un dels

inventors del segle xx.

Idealista, polifacètic, visionari, admirat per
uns i envejat per altres, el genial Nikola
Tesla (Smiljan, actual Croàcia, 1856 – Nova
York, 1943) és molt més que un dels màxims
inventors de tots els temps: és el fundador de
la tecnologia moderna, una figura clau en la
història de la ciència. Al llarg de les últimes
dècades, Tesla s’ha convertit en una icona
popular, el paradigma de l’inventor genial
però sense cap mena de perspicàcia per als
negocis.
En aquesta exposició aprofundim en la vida
i l’obra d’aquest precursor de la tecnologia
moderna.

Exposició organitzada en col·laboració
amb el Nikola Tesla Museum

octubre del 2021 - febrer del 2022

Barcelona

CosmoCaixa – Museu de la Ciència

SOM SEGLE XX

David Hockney, Ianthe Cornwall-Jones, 1967. © David Hockney.
© Foto: Joaquín Cortés. Col·lecció Abelló

L

es nocions d’obra perfecta i
d’obra inconclusa han estat
sotmeses a canvis continus.
En èpoques clàssiques,

l’inacabament s’interpretava com una “falta”,
però aquesta distinció es va fer cada vegada
més porosa i la modernitat es va sentir cada
vegada més atreta per aquesta condició
fragmentària, que considerava més vivaç
i autèntica, més emocionant, plena de
suggeriments. Com una alenada d’aire fresc.
Mentre que l’obra mestra se’ns apareix
envoltada d’una aura sagrada que ens
paralitza amb la seva perfecció, l’obra fallida,
trencada o esbossada que descobrim al racó
d’un museu brilla amb un centelleig especial,
perquè és més favorable a la sorpresa i a les
connexions inesperades, a les mirades menys
permanents. Com si amagués un secret que
se’ns escapa, però que ens fa venir ganes de
saber-ne més i d’entendre.

Exposició produïda en col·laboració
amb el Ministeri de Cultura i Esport,
Museo Nacional de Escultura

febrer-maig del 2022

Saragossa

SOM SEGLE XX

Cinema i moda
Per Jean Paul Gaultier

Narcisse, que representa Marlene Dietrich, procedent del díptic
Masque et Narcisse. © Edouard Taufenbach i Bastien Pourtout,
col·lecció Pierre Passebon, 2021

A

mb aquesta exposició, la
Fundació ”la Caixa” i La
Cinémathèque française
prossegueixen la col·laboració

que ha permès presentar exposicions de
referència sobre cinema i cultura.
En aquesta ocasió, s’ha convidat el
dissenyador de moda Jean Paul Gaultier, que
examina les relacions entre moda i cinema a
partir de les col·leccions de La Cinémathèque
française i més de vint prestadors
internacionals: vestits, conjunts i peces
d’alta costura, accessoris de moda, dibuixos,
cartells, de pel·lícules, fotografies de rodatge,
documents, reconstruccions de decorats i
extractes de pel·lícules.
La mostra revisa la presència del món de
la moda i les desfilades en el cinema, les
col·laboracions de grans modistes en el
vestuari de pel·lícules i la creació dels
arquetips masculins i femenins. I, amb un toc

Gaultier, dedica una atenció especial a les
figures heterodoxes de guerrers i guerreres,
andrògins i travestis, i a la influència de la
cultura rock, punk i queer que, al llarg dels
últims anys, han influït tant en la moda.

Exposició coorganitzada per
La Cinémathèque française
i la Fundació ”la Caixa”

febrer-juny del 2022

Madrid

juliol-octubre del 2022

Barcelona

SOM SEGLE XX

René Magritte, L’alta societat, 1965 o 1966. Oli sobre tela, 81 x 65 cm.
Col·lecció Telefónica. © Cortesia de Fundació Telefónica i de Ludion
Publishers. © VEGAP, Barcelona, 2021

E

l 1950, René Magritte (1898-1967)
va participar en La Manufacture
de Poésie, un catàleg de productes
imaginaris entre els quals destaca

una Machine universelle à faire des tableaux.
“La màquina Magritte” s’inspira en aquest
episodi. Assenyala el caràcter no sistemàtic
però sí metòdic de l’obra del pintor belga. Les
nombroses rèpliques i variants de l’obra de
Magritte van ser una manera de “precisar el
misteri, de posseir-lo millor”. El mateix artista
reconeixia que el seu procediment central
consistia a generar variacions i combinacions a
partir d’un nombre reduït de motius.
L’exposició, organitzada en col·laboració
amb el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
presenta més de 70 pintures juntament
amb una selecció de fotografies i pel·lícules
familiars, procedents de més de 50 museus
i col·leccions d’Europa, el Canadà, els Estats
Units i el Japó.

Exposició produïda
en col·laboració amb el
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

febrer-juny del 2022

Barcelona

SOM SEGLE XX

Còmic

Richard Felton Outcault, The Yellow Kid, “The King and Queen of May”,
il·lustració, 1896 (tinta índia sobre cartolina)

D

es dels seus orígens al
començament del segle xx, el

còmic ha estat un mirall de la
realitat, ha mostrat aspectes

que passaven desapercebuts a les altres arts,
s’ha convertit en una eina de reflexió sobre el
present i el futur i un mitjà poderós de creació
de realitats paral·leles, mons imaginaris,
utopies i distopies.

Aquesta exposició presenta l’obra dels
clàssics universals i dels grans mestres
del còmic del nostre país, que ha tingut
guionistes i dibuixants reconeguts
internacionalment.
Per què ens sedueix tant el còmic? Com se’n
desenvolupa el procés creatiu? Quins punts
de contacte té amb l’art? Què ens poden dir
les historietes sobre la complexitat del món
d’avui?

maig-agost del 2022

Madrid

SOM FU T UR

SOM FUTUR

“S
© IgorStudio

ymphony” és una experiència
immersiva audiovisual que
ofereix un viatge a través de
les emocions i la música amb

l’objectiu d’acostar la música clàssica a tots els
públics. L’espectador podrà viure i entendre la
música clàssica sentint-se com un músic més
dins d’una orquestra.

A través d’aquesta experiència única, gaudirà
de les composicions de Beethoven, Mahler i
Bernstein, gràcies al gran director d’orquestra
Gustavo Dudamel i els més de cent músics
integrants de la prestigiosa Mahler Chamber
Orchestra.

Finalista del Festival de
Canes del juliol del 2021

abril del 2021 - desembre del 2024

Barcelona

setembre-octubre del 2021

Pamplona

setembre del 2021 - agost del 2022

A més ciutats
d’Espanya i Portugal
Consulta’n totes les ubicacions
a caixaforum.org

SOM FUTUR

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

t

eamLab és un col·lectiu
multidisciplinari que integra artistes,
programadors, enginyers, animadors,
matemàtics i arquitectes. Les seves

obres parteixen de la tradició japonesa,
que combina art, natura i tecnologia, per
crear un llenguatge universal. El públic
s’introdueix en l’obra i la transforma
mitjançant moviments i la interacció amb
els altres visitants.
Born from the Darkness, a Loving and
Beatiful World proposa una connexió entre
la natura i la cultura i mostra que tots som
part d’un únic món i una sola vida. Graffiti
nature: Lost immersed and Reborn presenta
un ecosistema que s’equilibra per la
interacció entre les diferents espècies.
El missatge que es vol transmetre al públic
és que gaudim d’una bellesa harmònica i un
equilibri fràgil, una gran diversitat que cal
preservar.

Exposició organitzada
amb teamLab

maig del 2021 - gener del 2022

Barcelona

SOM FUTUR

VIDEOJOCS PER ENTENDRE EL PRESENT

L

a indústria del videojoc pot ser
perillosa? Els videojocs poden
estimular-nos la creativitat? Es
pot conèixer de debò algú jugant

en xarxa? Els videojocs ens poden canviar
la perspectiva sobre un tema? Són els likes
punts d’un joc real?

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 la indústria, la
creació i la 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, la
manera que tenim de relacionar-nos, i com
han penetrat en totes les dimensions de la
vida.

juliol-octubre del 2021

Madrid

desembre del 2021 - abril del 2022

Barcelona

juny-octubre del 2022

Sevilla

SOM FUTUR

A

partir d’un recorregut
per un espai multimèdia
i amb diferents activitats
interactives, aquest taller

itinerant permet descobrir el procés
d’emprenedoria i les característiques i
els valors necessaris per emprendre. El

recorregut passa per tres àmbits: Mira, Pensa
i Actua.
MIRA. Aprèn a observar. La mirada implica
una actitud activa i crítica. L’entorn és la
millor font d’inspiració per detectar-hi
oportunitats i desenvolupar-les. Aquest és el
primer pas per emprendre.
PENSA. Solucions innovadores. Com es pot
saber si una oportunitat de negoci és bona?
Les idees haurien de solucionar un problema
o cobrir una necessitat, amb l’objectiu de
satisfer, així, les demandes dels clients
potencials.
ACTUA. De la idea al negoci. Convertir una
idea en negoci és el procés més complicat
que viu un emprenedor. La idea és el primer
pas, després cal dissenyar el model de
negoci, definir el segment de clients al qual
s’adreçarà l’activitat i fer un prototip per
comprovar la viabilitat de la proposta.

Si vols, pots! També podràs conèixer
l’experiència d’alguns guanyadors i
guanyadores de l’Emprèn Challenge,
premi que reconeix els millors projectes
desenvolupats en el programa Joves
Emprenedors d’EduCaixa.

setembre del 2021

Isla Cristina
setembre del 2021 - agost del 2022

A més ciutats
d’Espanya i Portugal
Consulta’n totes les ubicacions
a caixaforum.org

SOM FUTUR

C

reactivity és un espai on els més
joves podran aprendre a través
de l’experimentació i el joc.
L’objectiu? Que desenvolupin

la capacitat creativa de manera individual
o col·lectiva a partir d’“aprendre creant”.
Una nova forma de treballar amb materials

quotidians, eines i taules de treball,
elements essencials per a les disciplines
cientificotecnològiques i artístiques, que se
centren en la manipulació i el muntatge de
materials.
Pensar amb les mans. Per participar només
cal tenir ganes d’experimentar. A través
de quatre zones diferenciades (mecànica,
vent, electricitat i llum), tindran l’oportunitat
de treballar amb el moviment, la matèria,
les rampes, boles i engranatges. Amb
aquesta manera d’interactuar podem trobar
solucions originals per a problemes senzills,
com també dissenyar i crear nous usos per a
les eines de treball. Un mètode que potencia
el pensament crític, en què tant l’encert com
l’error donen oportunitats per aprendre.

setembre del 2021

O Porriño

setembre del 2021 - agost del 2022

A més ciutats
d’Espanya i Portugal
Consulta’n totes les ubicacions
a caixaforum.org

SOM FUTUR

Col·lecció d’Art

Contemporani

Mónica Fuster i Nicholas Woods, Guarida, 2001. Col·lecció ”la Caixa”
d’Art Contemporani. © Mónica Fuster, Nicholas Woods

La pròxima mutació
El virus, una entitat al caire de la vida, actua
en el cos en qüestió de segons, s’enfonsa en
les membranes proteiques i transmet la seva
càrrega genètica, que converteix la cèl·lula
humana en una nova partícula vírica. Com
el virus, vivim immersos en una mutació,

la direcció de la qual definirà la capacitat
d’adaptació que tenim a un món que ja ha
canviat.
Xavier Acarín ha aplegat un seguit d’obres
des dels anys setanta que proposen un espai
d’interacció entre el cos i l’objecte, mitjançant
accions i performances. Una alternativa
basada en la interacció, la reciprocitat i el
mutualisme.

octubre del 2021 - febrer del 2022

BARCELONA

Rates! Rates! Rates!
La gramàtica poètica del hack
El 1903, Guglielmo Marconi es disposava
a presentar al públic londinenc el primer
missatge sense fils. L’aparell receptor va
començar a emetre un missatge en codi
Morse que dia “Rates! Rates! Rates!”, seguit
de diversos insults cap al científic i els

assistents a la demostració. La ràdio no era
un canal privat com Marconi els havia fet
creure. Els missatges sense fils es podien
interceptar. I així va ser com aquest curt i
intrusiu fragment es va convertir en el primer
hackeig de la història.
“Rates! Rates! Rates!”, comissariada per
Bárbara Cueto, pren el hackeig com a acte
poètic i gest polític i explora com artistes
de generacions diferents, amb diferents
llenguatges, imaginen alternatives als relats
hegemònics.

març-juny del 2022

BARCELONA
Digerir el món on és
A partir d’un seguit d’obres des dels anys
setanta fins a l’actualitat, Alba Colomo
planteja la necessitat de la interacció i la
interdependència contra la vulnerabilitat

física i emocional dels nostres ecosistemes.
Agafa com a model els fongs, que, a
diferència de la majoria dels organismes del
planeta, creen relacions simbiòtiques amb les
arrels de les plantes per compartir nutrients
i recursos, per contribuir així al benestar
comú.
L’exposició proposa una nova cultura de
la cura, des del món de l’art, enfront del
col·lapse ecosocial, l’any després de la
pandèmia de la COVID-19.

juliol-novembre del 2022

BARCELONA

Exposicions de la Convocatòria de Comissariat ”la Caixa”

Amb la col·laboració del MACBA.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona

SOM FUTUR

REIMPRIMIR LA REALITAT

“P

RINT3D” ens convida
a viatjar cap al futur a
través de la impressió
3D. Fins a quin punt

transformarà el nostre dia a dia i què
suposarà per al sistema productiu actual?

L’exposició ens descobreix la versatilitat
d’aquesta tecnologia i revela múltiples
aplicacions pràctiques en què ja es fa servir la
impressió 3D, en camps tan diversos com la
salut, la moda, l’art, la llar, l’espai...
Amb més de 200 peces impreses en 3D
amb els elements audiovisuals i els mòduls
explicatius corresponents, “PRINT3D”
planteja un viatge exploratori sobre aquest
tipus de fabricació que ens desxifra de
manera pràctica i didàctica com aquesta
tecnologia revolucionària ja està millorant la
vida humana en molts aspectes.

desembre del 2021 - abril del 2022

Saragossa

maig-setembre del 2022

Sevilla

SOM FUTUR

D

Femella de copèpode (Cyclops sp.) amb sacs ovígers. © Rubén Duro

es que es va inventar, el
microscopi va revolucionar
totalment el món de la
investigació científica. Però,

a més, va influir en el món de l’educació i
la divulgació, probablement com cap altre
instrument científic ho ha fet, tret, potser, del
telescopi. Malgrat això, la major part de la

ciutadania no ha tingut l’oportunitat d’observar
el món microscòpic a través d’un microscopi o
altres sistemes de magnificació. Una gran part
del món que ens envolta ens és invisible als
ulls.
En aquest marc, el nou Micràrium del
Museu de la Ciència – CosmoCaixa
pretén estimular l’interès pel que no es
veu a través de l’experimentació en un
entorn museogràficament atractiu en què
l’usuari també n’és protagonista. Plegats,
ens submergirem en les entranyes de tot
tipus de materials, naturals i artificials,
orgànics i inorgànics: sorra de la platja,
minerals, micrometeorits, protozous, llevats,
cianobacteris, larves, plomes, microplàstics i
fins i tot obres d’art!

espai permanent

Barcelona

CosmoCaixa – Museu de la Ciència

SOM FUTUR

Base Antàrtica

Un parell de foques menjacrancs fan la migdiada sobre un bloc de gel
flotant. Cristina Mittermeier. National Geographic

E

n aquest espai del Museu de la
Ciència – CosmoCaixa, es mostra
el laboratori original de la Base
Antàrtica Joan

Carles I gràcies a la mirada científica de la
Dra. Josefina Castellví, pionera de l’exploració
del continent blanc. Ara, i gràcies a un acord
de col·laboració amb National Geographic,

renovem les imatges d’aquesta exposició
permanent sobre l’Antàrtida, una de les zones
més verges, remotes i fràgils del planeta.
D’una banda, presentem fotos d’algunes de
les expedicions pioneres del pol sud, com
ara les que van comandar Roald Amundsen,
Robert Scott, Ernest Shackleton i Richard
Byrd al començament del segle xx, i altres de
més recents de diferents bases antàrtiques
i dels científics en acció. De l’altra, mostrem
la grandiositat d’aquest territori remot a
través de la seva biodiversitat, retratada per
fotògrafs de renom internacional.

Exposició produïda
amb la col·laboració de
National Geographic

exposició permanent

Barcelona

CosmoCaixa – Museu de la Ciència

SOM FUTUR

@NASA/JPL/SSI/Cornell/Michael Benson, Kinetikon Pictures

“A

ltres mons” és una
mostra fotogràfica
basada en el llegat visual
de més de sis dècades

d’exploració planetària robotitzada. Tot i que
és el resultat d’un esforç cientificotècnic
sostingut al llarg del temps, l’artista Michael
Benson situa aquest llegat en el marc de les

arts, i concretament de la fotografia. Després de
mil·lennis d’especulacions sobre aquells punts
de llum mòbils que els antics grecs anomenaven
πλανήτης (‘vagabunds’; en llatí, planētēs), per
primera vegada es descobreix bona part del
sistema solar als ulls humans.
Benson tria i tracta centenars d’imatges originals
en blanc i negre i les compon per produir
mosaics en color, sense discontinuïtats, que ens
permeten contemplar panoràmiques de gran
bellesa i que encara avui dia es troben més enllà
de l’experiència humana directa.

setembre-octubre del 2021

Badajoz
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A

l’exposició “De pol a pol”
volem mostrar alguns
dels espais naturals més
espectaculars de la Terra, des

de l’Àrtic fins a l’Antàrtida, molts coneguts
com a hotspots, ecoregions terrestres
reconegudes per una biodiversitat elevada,
un alt nivell d’espècies endèmiques (que
només viuen allà) i que estan amenaçades
greument per l’activitat humana.
És precisament aquesta activitat i l’ús
descontrolat que fem dels recursos del
planeta el que està portant moltes espècies
a l’extinció i a la degradació dels espais
naturals: l’anomenada sisena extinció. La
bellesa de les imatges exposades pretén
conscienciar el visitant que la nostra única
llar possible és la Terra i que la natura ens
proporciona l’aire i l’aigua que necessitem.
De nosaltres depèn conservar aquests
entorns, només cal tenir la voluntat de fer-ho.
A la mostra hi ha imatges espectaculars dels
arxius de National Geographic de fotògrafs
de la natura com ara Frans Lanting, Paul
Nicklen, Michael Nichols o Tim Laman,

entre d’altres, que ens revelen la bellesa i la
fragilitat del nostre planeta.

En col·laboració amb
National Geographic
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