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Ciència, cultura, viatge!
El 1794, Xavier de Maistre va publicar Voyage autour de ma chambre,
un llibre que se cita sovint perquè ara, gràcies a les noves tecnologies,
tothom pot viatjar des de la seva habitació fins a indrets allunyats del
coneixement i del món.
Però, en aquests moments, més que mai, tenim ganes de sortir de
l’habitació i viatjar a la manera dels grans aventurers, dels exploradors,
dels viatgers cosmopolites. Això és el que proposa la programació de
cultura i ciència de la Fundació ”la Caixa”.
CaixaForum i el Museu de la Ciència - CosmoCaixa són les estacions
centrals d’aquest viatge que ens porta al món de l’arqueologia, de la
ciència, de l’art, de la fotografia, del cinema, del còmic. Les exposicions
i les activitats esdevenen finestres des d’on veiem passar el paisatge
contemporani, tan divers i fascinant.
Estem envoltats d’altres viatgers, amb qui ens agrada parlar i compartir
les nostres descobertes. Hi acompanyem infants que encara no han
fet gaires viatges com aquest d’avui. I vivim la mateixa emoció que

quan nosaltres vam viatjar per primera vegada gràcies a la cultura
o la ciència. Ens sentim feliços de ser novament dalt d’aquest tren
que travessa el temps i l’espai, ens acosta a les cultures de diferents
èpoques i als museus més importants del món. Passem per túnels i
ponts, creuem rius i muntanyes i descobrim grans panoràmiques: art
i ciència, cultura i paisatge formen un tot.
L’estació Termini és una societat millor, més oberta, més solidària, més
compromesa amb el medi ambient i amb els qui més ho necessiten.
El viatge no s’acabarà pas aquest any. Però alguns, quan estan a punt
d’arribar a casa, ja tenen ganes de tornar a pujar al tren. Per a molts
l’aventura durarà tota la vida.
CaixaForum i el Museu de la Ciència - CosmoCaixa ens esperen.
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Una plataforma que ens acosta
al món de la cultura i la ciència.
L’àmbit d’actuació de CaixaForum+ és molt ampli: música,
arts plàstiques i visuals, arts escèniques, pensament i
història, cinema, arquitectura i disseny, literatura, ciències
físiques, ciències de la vida... Un ecosistema de continguts
culturals i de divulgació científica, assequible per a tota
mena de públics, a qualsevol hora, a qualsevol lloc.
Ampliem el contingut i hi aprofundim amb propostes que
permeten tractar la cultura i la ciència des de punts de vista
nous i a partir de formats variats: des de concerts fins a
entrevistes, dansa, art digital, teatre, òperes, poesia, cinema,
converses i documentals.
L’objectiu respon al compromís de la Fundació ”la Caixa” amb
la societat per acostar la cultura i la ciència a les persones.
Es posa a disposició del públic un contingut rigorós, singular,
amb el segell CaixaForum: descobriment, coneixement
i diàleg entre diferents disciplines i entre tots els agents
culturals.

Top Secret

Cinema i espionatge

19

L’espionatge ha fascinat diverses
generacions de cineastes
i d’espectadors.
Aquesta exposició explora les relacions entre cinema i
espionatge, entre la ficció i els fets històrics, entre els
elements d’attrezzo i la tecnologia que han emprat espies,
des de Mata Hari fins a Carrie Mathison o Malotru, passant
per James Bond i Edward Snowden.
Seguint un recorregut cronològic i temàtic presenta unes
300 peces entre dispositius electrònics i vestuari de cinema,
artefactes històrics, documents d’arxiu, fotografies, dibuixos,
pintures, cartells, instal·lacions d’artistes contemporanis
i fragments de pel·lícules, que procedeixen tant dels fons
de la col·lecció de La Cinémathèque française com d’altres
museus, arxius i col·leccions particulars.

JUNY-OCTUBRE del 2023

Madrid

Exposició organitzada amb

Andy Warhol, The Star: Greta Garbo de Mata Hari, 1981. Col·lecció Cinémathèque française, París.
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / Artist Rights Society (ARS), New York / Ronald Feldman, New York / VEGAP, 2022
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Les pel·lícules de Pixar són
fruit d’un llarg procés en el
qual s’uneixen la tecnologia,
l’enginyeria, l’art i les
matemàtiques, a més d’una gran
dosi de creativitat.
En aquesta exposició el visitant gaudeix d’una mirada única
del procés de creació, de manera activa, mentre descobreix
la ciència i la tecnologia que s’amaguen darrere d’alguna de
les seves pel·lícules preferides.
Amb innombrables interactius, permet al visitant dotar de
moviment les figures de clàssics de Pixar, projectar llums i
ombres a través de shaders, treballar en la creació de mons
virtuals en 3D, en l’animació, en les simulacions de moviment
i en la il·luminació. Finalment, la renderització trasllada tot
aquest món 3D a les dues dimensions de la pantalla.
Conceptes STEM, en un format divertit i atractiu per
comprendre millor la ciència que intervé en la creació dels
mons i els personatges de les pel·lícules de Pixar.
MAIG-SETEMBRE del 2023

Barcelona

Museu de la Ciència – CosmoCaixa

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

La ciència de Pixar va ser desenvolupada pel Museu de Ciències de Boston en col·laboració amb Pixar Animation Studios.
© Disney / Pixar. En col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”. Tots els drets reservats. Utilitzat amb autorització
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Gràcies a les modernes
tecnologies i a les investigacions
arqueològiques que s’han
efectuat els darrers anys les
mòmies tornen a la vida no
com a criatures sobrenaturals,
sinó com a homes, dones
i infants que parlen amb
nosaltres a través del temps.
Ens expliquen els seus secrets, que no són històries terribles,
sinó relats quotidians, senzills, emocionants.

JULIOL-OCTUBRE del 2022

Madrid

NOVEMBRE del 2022 - MARÇ del 2023

Barcelona

MAIG-SETEMBRE del 2023

Sevilla

Exposició organitzada en col·laboració amb el British Museum

L’exposició ens acosta a sis persones que van viure entre
els anys 800 aC i 150 aC, durant el període grecoromà.
Hi trobem un oficial, dos sacerdots, una dona casada, un
nen i un jove acompanyats de més de 260 peces de les
col·leccions del British Museum que permeten desenvolupar
diversos aspectes que es vinculen amb els ritus funeraris, les
creences, la salut i el paper a la societat de dones i infants a
l’antic Egipte.

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
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L’any 1931, Hermen AngladaCamarasa va adquirir la
finca d’El Pinaret, al Port de
Pollença, i hi va crear un gran
jardí amb plantes autòctones i
espècies exòtiques.
L’artista mateix tenia cura de les flors, les estudiava i les va
convertir en un element important de la seva pintura.
Olis, dibuixos, fotografies, estampes i indumentària permeten
reconstruir la passió d’Anglada-Camarasa per les flors com a
element decoratiu o com a projecció de la identitat de les
persones que retrata. També mostra com les flors van passar
de ser un complement a esdevenir un tema central de la seva
pintura. Per aprofundir en el tractament que dona a les flors,
l’exposició incorpora també el punt de vista de la botànica.

NOVEMBRE del 2022 - AGOST del 2024

Palma

Hermen Anglada-Camarasa. Columna florida (detall), 1940-1945. Oli sobre tela. © Col·lecció Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa”
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Imatges abstractes, fotomuntatges o fotogrames obtinguts
sense intervenció de la càmera van permetre expressar les
inquietuds formals, socials i polítiques del moment. Des de
la segona meitat del segle xx l’experimentació fotogràfica ha
desdibuixat els límits entre la pintura, l'escultura, el cinema i
la performance. La introducció de tecnologies digitals permet
innovacions creatives sense precedents.

DESEMBRE del 2022 - MARÇ del 2023

Madrid

ABRIL-AGOST del 2023

Barcelona

Exposició organitzada amb la col·laboració
del Centre Pompidou

L’exposició proposa un recorregut des dels inicis de
l’experimentació fotogràfica a partir de més de 200 imatges
de la col·lecció del Musée National d’Art Moderne - Centre
d’Art Georges Pompidou.

Gilbert & George, Praying Garden (Jardin de prière), 1982. Centre Pompidou, MNAM-CCI/Servei
de la documentació fotogràfica de MNAM/Dist. RMN-GP. © Gilbert & George

A principis del segle xx
dadaistes, surrealistes i
constructivistes van explorar
els límits del llenguatge
fotogràfic com un mitjà per
plasmar l’esperit dels temps
moderns.
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En la vida quotidiana de les
grans ciutats del planeta
predominen els colors
metal·litzats, el blanc, el negre
i el gris.
Però el nostre món és un calidoscopi de color. Des de fa
dècades, National Geographic ens ha portat fins a casa
les imatges de la varietat del món. Avui dia, la feina dels
fotògrafs que hi treballen és una crida a la responsabilitat i al
compromís a favor de la diversitat.
Dels boirosos blaus i grisos de llum del matí als vívids porpres i
vermells de quan el sol es pon, aquesta exposició ens convida
a descobrir, a través d'imatges, que el color és a tot arreu,
encara que no hi posem atenció.
FEBRER del 2023 - ABRIL del 2023

Barcelona

Museu de la Ciència – CosmoCaixa

ABRIL-AGOST del 2023

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

Organitzada per The National Geographic Society

© Paul Nicklen / National Geographic

JULIOL-OCTUBRE del 2023

Saragossa
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El retrat va ser un gènere
molt destacat de la pintura
espanyola des del Renaixement.
Al segle xix el retrat va ser un gènere en auge sobretot pel
creixement de les classes burgeses, cosa que va suposar un
notable augment de la seva clientela.

La imatge de la
societat del segle xix

Alhora, l’aproximació de les arts cap al realisme, accentuada
a partir del segon terç de segle pel desenvolupament de
la fotografia, va portar a representar les efígies amb un
naturalisme cada vegada superior. Tanmateix, es poden
resseguir algunes convencions que, fins i tot en la fotografia,
denoten l’ús de procediments i codis que l’exposició permet
identificar i interpretar.
Aquesta és la primera exposició a Espanya dedicada
monogràficament al retrat al segle xix en totes les seves
manifestacions i tècniques: pintura, escultura, medallística,
miniatura, aquarel·la, dibuix, aiguafort, litografia i fotografia.
Tot això és possible gràcies a la riquesa i la varietat de les
col·leccions del Museo Nacional del Prado, que, només en
pintures, en disposa de més de 700 exemplars.

FEBRER-JUNY del 2023

Barcelona

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

Federico de Madrazo y Kuntz, Saturnina Canaleta, 1856. Oli sobre tela. © Arxiu fotogràfic del Museo Nacional del Prado
Federico de Madrazo y Kuntz, Jaume Girona, després I comte d'Eleta, 1856. Oli sobre tela. © Arxiu fotogràfic del Museo Nacional del Prado
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En aquesta ocasió, s’ha convidat el dissenyador de moda Jean
Paul Gaultier, que examina les relacions entre cinema i moda
a partir de les col·leccions de La Cinémathèque française i
més de vint prestadors nacionals i 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.
JULIOL-OCTUBRE del 2022

Barcelona

NOVEMBRE del 2022 - MARÇ del 2023

Sevilla

ABRIL-AGOST del 2023

Saragossa

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

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, es
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,
ha influït tant en la moda.

Jean Paul Gaultier. © Steve Pyke/ Premium Archive via Getty Images

Amb 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.
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Aquesta exposició abraça més
d’un segle d’història del còmic
occidental com a mitjà de
comunicació de masses a través
d’un recorregut per més de 300
pàgines d’originals.
Les obres se situen en els diversos moments històrics –el crac
del 29, la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, el Maig del
68, les juntes militars a l’Argentina, l’11S– i en el context en
què el còmic es configura juntament amb altres formes de la
cultura popular. A més, ens conviden a preguntar-nos com
ens han reflectit i com ens reflecteixen les vinyetes al llarg
del segle xx i les primeres dècades del segle xxi.

SETEMBRE del 2022 - GENER del 2023

Barcelona

“Còmic. Somnis i història” incorpora de manera molt
important el còmic espanyol, que constitueix una de les
tradicions europees més destacades, el qual té un estil propi
i inclou grans noms reconeguts internacionalment.

FEBRER-JUNY del 2023

Sevilla

JULIOL-OCTUBRE del 2023

© Ana Galvañ

València
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Considerat 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.

En aquesta exposició aprofundim en la vida i l’obra d’aquest
precursor de la tecnologia moderna.
SETEMBRE del 2022 - GENER del 2023

Madrid

FEBRER-JUNY del 2023

Saragossa

JULIOL-NOVEMBRE del 2023

Sevilla

Exposició organitzada en col·laboració amb el Nikola Tesla Museum

Nikola Tesla al seu laboratori de Colorado Springs. © Getty Images

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.
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ART SOTA LA PELL

Pràctica 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.

NOVEMBRE del 2022 - MARÇ del 2023

Saragossa

MARÇ-AGOST del 2023

València

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

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.

Ranshô, Masato Sudô. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, París

TATTOO
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Al voltant de la data màgica
de 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.

SETEMBRE del 2022 - FEBRER del 2023

Girona

MARÇ-JULIOL del 2023

Tarragona

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

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, 2022
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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.

SETEMBRE del 2022 - FEBRER del 2023

Lleida

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

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 fer-nos 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.

Bob Pauley, Buzz, Toy Story, 1995. Llapis sobre paper. © Pixar

Pixar 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...
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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.

JUNY del 2022 - FEBRER del 2023

València

MARÇ-JULIOL del 2023

Lleida

Exposició organitzada amb la col·laboració de The British Museum

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.

Shabti 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

Els 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.
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VIDEOJOCS PER ENTENDRE EL PRESENT

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

JUNY-OCTUBRE del 2022

Sevilla

MAIG-AGOST del 2023

Palma
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La mostra ofereix un recorregut
apassionant per un dels
grans temes –potser el més
recurrent– de l’art figuratiu:
l’ésser humà.

JUNY-OCTUBRE del 2022

Saragossa

NOVEMBRE del 2022 - ABRIL del 2023

Palma

JULIOL-OCTUBRE del 2023

Barcelona

Exposició organitzada en col·laboració amb The British Museum

A tots els racons del món, les persones han creat
constantment representacions de si mateixes. Moltes
d’aquestes representacions contenen un simbolisme
complex; d’altres ens remeten a la bellesa i al misteri del
cos humà a través de diferents vies, des de l’estilització més
profunda fins a l’hiperrealisme.

© The Trustees of The British Museum (2022). Tots els drets reservats

Les obres icòniques de civilitzacions antigues del British
Museum es combinen amb una selecció d’obres de la
Col·lecció d'art contemporani de la Fundació ”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.
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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 la commemoració dels 150 anys del
naixement d’Anglada-Camarasa i incorpora, juntament amb
les obres de la col·lecció Anglada-Camarasa de la Fundació
”la Caixa”, La cala encantada, de Joaquim Mir, i Tempesta
a la platja, d’Anglada-Camarasa: 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.

NOVEMBRE del 2020 - OCTUBRE del 2022

Palma

Exposició organitzada amb la col·laboració de la Fundació ENAIRE
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Joaquim Mir, La cala encantada (detall), 1902. Oli sobre tela. Col·lecció ENAIRE d’Art Contemporani

Els 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.
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Vivim a l’era de la informació,
la generació massiva de dades,
i la intel·ligència artificial
és indispensable per donar
sentit a aquesta societat digital
entrellaçada amb la nostra vida.
L’educació, com a principal palanca de la transformació
social, és tan beneficiària com un instrument per aconseguir
una intel·ligència artificial al servei del progrés humà.
Aquesta exposició és un espai d’investigació i debat sobre les
oportunitats i els riscos de l’ús de la intel·ligència artificial en
l’educació. Una experiència interactiva i estimulant perquè el
visitant desenvolupi una visió crítica d’aquestes aplicacions, en
percebi l’enorme potencial i identifiqui l’aplicació humanista
d’aquesta tecnologia cuidant especialment aquells aspectes
relacionats amb la creativitat de l’estudiant, la privacitat, el
biaix algorítmic, l’agència del docent, la promoció de la igualtat
i l’equitat, l’impuls del seguiment, l’avaluació i la investigació
de l’impacte d’aquestes aplicacions.

JUNY del 2022 - JULIOL del 2023

València
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REIMPRIMIR LA REALITAT

“PRINT3D” 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 aquesta
mena de fabricació que ens desxifra de manera pràctica
i didàctica com aquesta tecnologia revolucionària ja està
millorant la vida humana en molts aspectes.

FEBRER-MAIG del 2023

Madrid
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“Miralls, dins i fora de la
realitat” és una proposta
sorprenent per a totes les edats
que combina les matemàtiques
amb la manipulació de la llum.
Descobreix com la realitat varia segons el lloc des d’on es
miri. És una manera imaginativa de donar a entendre que
la realitat es pot observar des de diferents òptiques, la
qual cosa va a favor del pensament científic i pot canviar
la percepció que tenim del nostre entorn. En aquesta mostra
els miralls són l’objecte museogràfic a través del qual, de
manera totalment interactiva, es fa patent la importància
del paper que tenen en diferents àmbits de la ciència, de la
cultura i de la vida en general.
Amb la ciència com a base conceptual, la mostra suscita
preguntes que poden semblar insòlites. El que reflecteix
un mirall és la realitat? On és la realitat: dins o fora del
mirall? I si ho podem veure, això ho fa més real? Amb aquest
plantejament de realitats confrontades, “Miralls, dins i fora
de la realitat” ens incita a repensar el món i a descobrir
alguns dels secrets que ens envolten.
SETEMBRE del 2022 - FEBRER del 2023

Tarragona
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L’exposició “Talking Brains”,
assessorada pels màxims
experts en la matèria, és un
viatge interactiu a l’interior
del cervell per explorar com
va sorgir i evolucionar el
llenguatge.
Sota la diversitat de les 7.000 llengües que hi ha al món,
s’amaga una facultat compartida pels éssers humans: el
llenguatge. Les llengües (orals o de signes) s’assemblen molt
més del que ens pensem. Quan les observem de prop, ens
adonem que, en realitat, són la cara visible d’un sistema
que impregna pràcticament tot el que pensem i el que som.
“Talking Brains” presenta el llenguatge des del punt de vista
del cervell, des de la perspectiva de la seva base biològica.

SETEMBRE del 2022 - GENER del 2023

Sevilla

MARÇ-AGOST del 2023

Girona
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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.

JUNY-OCTUBRE del 2022

Palma

FEBRER-JUNY del 2023

València

© 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.
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Avui 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.

MARÇ del 2022 - GENER del 2023

Barcelona

Exposició organitzada amb la col·laboració
del Science Museum

© María Medem

Museu de la Ciència – CosmoCaixa
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EL GEGANT DE L’EDAT DE GEL

Els 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.

MAIG del 2022 - GENER del 2023

Saragossa

ABRIL-AGOST del 2023

Madrid
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Una flor, en la qual s’hi ha posat
un corc, d’hàbits herbívors,
es veu gràcies al microscopi
electrònic, com una obra
futurista: una construcció
fascinant entre l’arquitectura
i la botànica, la biologia i l’art
d’avantguarda.
És una de les imatges que constitueixen el nanocosmos de
l’artista i autor Michael Benson, especialitzat a revelar la
bellesa que amaga una naturalesa invisible als nostres ulls.

Barcelona

Museu de la Ciència – CosmoCaixa
JUNY-AGOST del 2023

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

Corcs. © Michael Benson

JUNY del 2023

Michael Benson (Munic, 1962) ha treballat en alguns dels
museus de ciències naturals més importants del món (com
el MIT Media Lab, el Natural History Museum de Londres,
l’Albert Einstein College of Medicine o el Canadian Museum
of Nature) i ha revelat a través de les seves fotos un món
ignorat, inabordable a simple vista: des de les antenes i
l’espiritrompa d’una papallona fins a l’ala d’un mosquit o els
estams d’una flor. Espectacle visual i revelació científica,
bellesa i misteri.
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Aquesta exposició presenta una
experiència inèdita.

Les col·leccions
privades dels artistes

Mostra l’obra de deu artistes de la Col·lecció d’Art
Contemporani de la Fundació ”la Caixa” (Rosa Amorós,
Miquel Barceló, Georg Baselitz, Luis Feito, Joan Hernández
Pijuan, Manolo Millares, Joan Miró, Susana Solano, Hiroshi
Sugimoto i Antoni Tàpies) amb objectes de les seves
col·leccions personals. Per exemple, peces d’art de tradicions
no europees en el cas de Miró i de Tàpies o objectes religiosos
japonesos en el de Sugimoto.
La mirada de l’artista enriqueix la comprensió dels objectes,
que, al seu torn, revelen aspectes relacionats amb els seus
interessos i procés creatiu. “Els objectes que col·leccionem”
–apunta el filòsof Jean Baudrillard– “són tan essencials
com els nostres somnis: a través d’ells, ens col·leccionem a
nosaltres mateixos.”

NOVEMBRE del 2022 - ABRIL del 2023

Barcelona

ABRIL-AGOST del 2023

Madrid
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Alex Reynolds

71

El rapporteur és una figura
clau per al funcionament del
Tribunal Nacional del Dret
d’Asil (CNDA) a França.

El nou projecte cinematogràfic d’Alex Reynolds (Bilbao, 1978)
va ser seleccionat en la convocatòria Suport a la Creació.
Producció 2020 de la Fundació ”la Caixa” i es presenta dins
d’aquesta exposició. Proposa una reflexió sobre l’enorme
poder que té la construcció d’un relat sobre les vides i els
cossos dels seus protagonistes, sense negligir la violència
estructural que hi ha inherent a les polítiques de migració
europees.

MAIG-AGOST del 2023

Barcelona

La mà que canta. © Alex Reynolds, Alma Söderberg, 2021. Vídeo HD

La tasca que desenvolupa consisteix a prestar la veu i donar
cos a la història de les persones que demanen asil en aquell
país. Com a representant de l’Estat, en duu a terme una anàlisi
detallada i posa en qüestió 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.
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El concepte de paisatge va sorgir a la cultura europea com
un gènere pictòric que es va començar a valorar a partir del
segle xvii i que va arribar a la màxima expressió al segle xix,
des del romanticisme fins a l’impressionisme. Durant part
del segle xx la representació de la natura retrocedeix a un
segon pla per fer sobresortir les escenes urbanes. El paisatge
natural ha tornat a la palestra al segle actual per causa de les
possibilitats de fabulació que permet la tecnologia digital,
com també per la inquietud que provoca el deteriorament
de la natura i l’amenaça mediambiental del canvi climàtic.
Si en un principi el paisatge va permetre somiar amb la idea
de paradís i va donar forma a indrets desconeguts o remots,
avui dia torna a cobrar rellevància en l’art amb la hibridació
d’imatges, amb espais imaginats i amb altres visions de la
sublimitat.

JUNY del 2022 - GENER del 2023

València

Amb el títol “Horitzó i límit”, dos termes vinculats a la
percepció del territori, aquesta exposició se centra en la idea
de paisatge com a representació de la natura que simula
certificar el que és real amb la consciència que és pur artifici.
El germen de l’exposició són les obres de paisatges de la
Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”,
que es relacionen amb obres del passat històric procedents
de diversos museus europeus i creacions recents d’autors
actuals que revelen equivalències visuals, tot i les diferències
de context històric.

Ioanna Sakellaraki. Nyx (the night). The Truth is in the Soil, 2019. © Ioanna Sakellaraki

El paisatge és un invent de l’art
que no té més de quatre segles
d’existència.

75

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.

JULIOL-OCTUBRE del 2022

Barcelona

Mònica Fuster i Nicholas Woods, Lair, 2001. Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la Caixa”. © Mònica Fuster i Nicholas Woods
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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 dels quals es coneixen
com a hotspots, ecoregions terrestres reconegudes per una
biodiversitat elevada i un alt nivell d’espècies endèmiques
(que només viuen allà) que estan amenaçades greument per
l’activitat humana.

SETEMBRE-OCTUBRE del 2022

Càceres

SETEMBRE del 2022 - AGOST del 2023

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

En col·laboració amb National Geographic

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.

© Tim Laman / National Geographic

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.
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Quines actituds i aptituds li van permetre innovar? Com es
potencia la creativitat?
Una experiència per acostar-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.
SETEMBRE-OCTUBRE del 2022

Huelva

SETEMBRE del 2022 - AGOST del 2023

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

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

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

La Fundació ”la Caixa”
presenta una exposició l’objecte
de la qual és intangible: el
pensament i la curiositat de
Leonardo da Vinci, la manera
que té d’anar sempre més enllà
en el coneixement.
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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.

SETEMBRE-OCTUBRE del 2022

Pamplona

SETEMBRE del 2022 - AGOST del 2023

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

Exposició produïda en col·laboració amb
La Cinémathèque française

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.

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, 2022. Foto: Stéphane Dabrowski

Seguint 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.
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“Altres mons” és una mostra
fotogràfica basada en el llegat
visual de més de sis dècades
d’exploració planetària
robotitzada.

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.
OCTUBRE-NOVEMBRE del 2022

Mèrida

SETEMBRE del 2022 - AGOST del 2023

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

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

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.
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“Terra 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 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 2022

Talavera de la Reina

SETEMBRE del 2022 - AGOST del 2023

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

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

La càmera de la fotògrafa Cristina García Rodero ens
descobreix la mirada de la seva gent i ens permet endinsarnos en un paisatge que sembla suspès en el temps.
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Creactivity 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.

SETEMBRE del 2022

València

SETEMBRE del 2022

Portugal

SETEMBRE del 2022 - AGOST del 2023

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

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.
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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.

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.
SETEMBRE-OCTUBRE del 2022

Biscaia

SETEMBRE del 2022 - AGOST del 2023

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

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 The Challenge, premi que
reconeix els millors projectes desenvolupats en el programa
Joves Emprenedors d’EduCaixa.
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El Tapís (1980) va ser un
encàrrec de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis de Catalunya
i Balears.
Joan Miró era un artista català de projecció internacional
que havia creat un llenguatge universal, amb símbols com la
dona, l’ocell, l’estrella i les constel·lacions. L’activitat social
i cultural era un dels signes d’identitat de ”la Caixa”, que
compartia amb Miró l’arrelament i la vocació cosmopolita.

JUNY-DESEMBRE del 2022

L’obra va incloure una estrella de cinc puntes, de color
blau, amb dos astres al costat –un de vermell i un de groc–
que va esdevenir el símbol de la nostra institució i que va
tenir una gran influència en el disseny dels anys vuitanta.
Aprofitant l’ocasió única d’haver de manipular el tapís per
restaurar-lo i instal·lar-hi la nova vitrina, es podrà contemplar
a CaixaForum.

Barcelona

MAIG-OCTUBRE del 2023

Saragossa

Tapís, 1980. Joan Miró i Josep Royo

GENER-MAIG del 2023

Madrid
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Dues experiències immersives
audiovisuals que ofereixen
viatges de descobriment a
través de les emocions a fi
d’acostar diversos àmbits
d’interès a tots els públics.
Symphony
OCTUBRE del 2022 - GENER del 2023

Saragossa

ESPAI PERMANENT

Barcelona

SETEMBRE del 2022 - AGOST del 2023

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

En les primeres propostes, l’espectador viu i entén la música
clàssica a través d’aquestes experiències úniques. Des
del multipremiat Symphony, que ens convida a sentir-nos
com un músic més dins de la prestigiosa Mahler Chamber
Orchestra, integrada per un centenar de músics que
interpreten obres de Beethoven, Mahler i Bernstein sota la
direcció del gran Gustavo Dudamel, fins al descobriment
dels diversos instruments de l’orquestra a través del Bolero
de Ravel i el seu ostinato i crescendo orquestral.

DESEMBRE del 2022 (ESPAI PERMANENT)

Barcelona

MAIG-AGOST del 2023

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

Imatge del Bolero de Ravel. © IgorStudio

Bolero de Ravel
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Bosc vertical
La relació amb l’univers vegetal
és tan diversa com ho és la
humanitat. Aquesta interacció
és pròpia de la modernitat: com
més avancem més important és
la relació amb el món verd.

95

En coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona i Fira de
Barcelona, aquest projecte és únic al món i pretén convertirse en una oportunitat paisatgística per observar la bellesa
d’allò que mai no veiem.
Situat a la paret del Palau de la Metal·lúrgia, el Bosc vertical
estarà viu i abastarà més de 500 metres quadrats, tindrà una
alçada de 12 metres i una amplada de 50.
85 metres quadrats de superfície de plantes enfiladisses;
15 arbres en suspensió i 22.000 plantes de 40 espècies
diferents: enfiladisses, penjants i arbustives.
Un paradís que viurà gràcies a un sistema de regadiu que
funciona per degoteig, format per 2 bombes per a la
recirculació i fertirrigació, amb 11 sectors i 500 metres
lineals de canonada i un sistema d’autosuficiència en
consum d’aigua.
Una recreació artística hiperrealista de les arrels dels 15 arbres
connectarà els visitants amb la part que normalment queda
oculta en els boscos però que és vital per al funcionament de
l’ecosistema.
Estarà dotat de continguts educatius que aporten valor
afegit. A través de la introducció dels codis QR, els ciutadans
podran aprendre la interacció ecològica de les espècies
vegetals i la diversa fauna local.

FINALS del 2022

Barcelona

Espai permanent

En aquesta mateixa línia educativa, CaixaForum Barcelona
organitzarà tallers per conscienciar sobre la importància del
medi ambient i la renaturalització de la ciutat.

|Centre

a centre
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7/2022 — 10/2022

11/2022 — 3/2023

9/2022 — 1/2023

7/2022 — 10/2022

2/2023 — 4/2023

5/2023 — 9/2023

La ciència de Pixar va ser desenvolupada pel Museu de Ciències de Boston en col·laboració amb Pixar Animation Studios.
© Disney / Pixar. En col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”. Tots els drets reservats. Utilitzat amb autorització.

3/2022 — 1/2023

11/2022 — 4/2023

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

Espai permanent

Exposició organitzada
en col·laboració amb

Exposició organitzada
amb la col·laboració del
© María Medem

Jean Paul Gaultier. © Steve Pyke / Premium Archive a través de Getty Images

Les col·leccions
privades
dels artistes

4/2023 — 8/2023

Organitzada per
The National Geographic Society

© Paul Nicklen / National Geographic

Mònica Fuster i Nicholas Woods, Lair, 2001. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” © Mònica Fuster i Nicholas Woods

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

ESPAI PERMANENT

ESPAI PERMANENT

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

2/2023 — 6/2023

7/2023 — 10/2023
© Ana Galvañ

Trieu la vostra immersió virtual

5/2023 — 8/2023

SYM
PHO
NY

©IgorStudio

Alex
Reynolds

© The Trustees of The British Museum (2022). Tots els drets reservats

Exposició organitzada
amb la col·laboració
del Centre Pompidou

Roger Parry, Sans titre, c. 1930. Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP © RMN-Grand Palais

La mà que canta. © Alex Reynolds, Alma Söderberg, 2021. Vídeo HD

Federico de Madrazo y Kuntz, Jaume Girona, després I comte d'Eleta (detall), 1856. Oli sobre tela. © Arxiu fotogràfic del Museo Nacional del Prado

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

BO
LERO
DE RAVEL

Exposició organitzada
en col·laboració amb

L’ U N I V E R S D E L Q U E É S M I N Ú S C U L

Explora amb microscopis

Barcelona

Planetari

Tot per descobrir, a cúpula completa

Museu de la Ciència - CosmoCaixa

100

101

6/2022 — 10/2022

11/2020 — 10/2022
7/2022 — 10/2022

9/2022 — 1/2023

11/2022 — 8/2024

1/2023 — 5/2023

12/2022 — 3/2023

Top Secret.
Cinema i espionatge
Exposició organitzada
amb la col·laboració
de la Fundació ENAIRE

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

6/2023 — 10/2023

Joaquim Mir, La cala encantada (detall), 1902. Oli sobre tela. Col·lecció ENAIRE d’Art Contemporani

Nikola Tesla al seu laboratori de Colorado Springs. © Getty Images

Exposició organitzada
amb la col·laboració de

Exposició organitzada
amb la col·laboració del
Centre Pompidou

4/2023 — 8/2023

11/2022 — 4/2023

Roger Parry, Sans titre, c. 1930. Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP © RMN-Grand Palais

2/2023 — 5/2023

4/2023 — 8/2023

Les col·leccions
privades dels artistes

© The Trustees of The British Museum (2022). Tots els drets reservats

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

EL JARDÍ
D’ANGLADA
CAMARASA

Hermen Anglada-Camarasa. Columna florida (detall), 1940-1945. Oli sobre tela. © Col·lecció Anglada-Camarasa de la Fundació ”la Caixa”

Tapís, 1980. Joan Miró y Josep Royo

Exposició
organitzada en
col·laboració amb el

5/2023 — 8/2023

Andy Warhol, The Star: Greta Garbo de Mata Hari, 1981. Col·lecció Cinémathèque française, París. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts / Artist Rights Society (ARS),
New York/ Ronald Feldman, New York / VEGAP, 2022

Exposició organitzada amb

Exposició organitzada
en col·laboració amb

Madrid

Palma

102

103

6/2022 — 10/2022

5/2022 — 1/2023

10/2022 — 1/2023

9/2022 — 1/2023

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

Una immersió virtual
al cor de la música

11/2022 — 3/2023

TA L
KIN
G BR
AIN
S

Jean Paul Gaultier. © Steve Pyke/ Premium Archive via Getty Images

© The Trustees of The British Museum (2022). Tots els drets reservats

2/2023 — 6/2023

6/2022 — 10/2022

Ranshô, Masato Sudô. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, París

SYM
PHO
NY

Exposició organitzada
en col·laboració amb

11/2022 — 3/2023

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

7/2023 — 10/2023

2/2023 — 6/2023

5/2023 — 9/2023

7/2023 — 11/2023

4/2023 — 8/2023
5/2023 — 10/2023
Organitzada per
The National Geographic Society

Jean Paul Gaultier. © Steve Pyke/ Premium Archive via Getty Images

Exposició organitzada
en col·laboració amb el
Nikola Tesla al seu laboratori de Colorado Springs. © Getty Images

Saragossa

© Ana Galvañ

Exposició coorganitzada amb

Exposició organitzada en
col·laboració amb el
Nikola Tesla al seu laboratori de Colorado Springs. © Getty Images

© Paul Nicklen / National Geographic

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

Exposició organitzada
en col·laboració amb

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

Sevilla
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Shabti del faraó Seti I, faiança blava, c. 1294-1279 aC, tomba de Seti I, Vall dels Reis, Tebes, Egipte © Trustees of the British Museum

Ioanna Sakellaraki. Nyx (the night). The Truth is in the Soil, 2019. © Ioanna Sakellaraki

7/2023 — 10/2023
3/2023 — 8/2023

Ranshô, Masato Sudô. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, París

© Ana Galvañ

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, 2022

3/2023 — 8/2023
© NASA. Edwin Aldrin caminant sobre la superfície lunar durant l’activitat extravehicular (EVA)

9/2022 — 2/2023

Girona
València

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

6/2022 — 7/2023
6/2022 — 1/2023
6/2022 — 2/2023

2/2023 — 6/2023

Exposición organizada por el Museo Nacional
del Prado y la Fundación ”la Caixa”

3/2023 — 7/2023

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, Barcelona, 2022

Shabti del faraó Seti I, faiança blava, c. 1294-1279 aC, tomba de Seti I, Vall dels Reis, Tebes, Egipte © Trustees of the British Museum

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

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

Bob Pauley, Buzz, Toy Story, 1995. Llapis sobre paper © Pixar

CONSTRUINT PERSONATGES

Tarragona
Lleida

3/2023 — 7/2023
9/2022 — 2/2023

@NASA - Edwin Aldrin caminant sobre la superfície lunar durant l’activitat extravehicular (EVA)
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106

9/2022 — 2/2023

