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.Mluesta tardor ser~ mim-
niana o no ser~. ~ont
de la Tate Modero de LOn--
dres, l’exposició M/r~, l’e~-
cala d’evasió, que arribar~
a la Fundació Mir6 de Ba~
eelona el 18 d’octubre, és la
gran estrella de les exposi-
cions temporals a Barcelo-
na de la tardor. Tamb61~
drem veure mostres d’a~
tistes ¢ontemporanis, que
podem considerar deix~
bles directes de Mir6, com
ara la retrospectiva de Pe-
rejaume a la pedrera o la
mostm d’Alfons Borrell a
l~spai Volart. En els pr6-
~dms meSos també l~hau-

altres pertes artistiques,
com ararexposició dela f°-
t5grafa surrealista Claude
Cahun a la V’wreina o la

Caixaf5rurm En tot cas,
ver aquí h cr6nica de la tar-
dor d’art que s’acosta

MeStres del XIX i XX
M/ró i l’esca/a d’evas/ó és
una ocasió única de revisar
’obra de Joan Mir6 des del

pttnt de vista del se. u ~tt"r~-
mment a la terra ~ el seu
compromís poStio i social.
Uexposició demostra, a
través de més de 160
obres, que Miró va trobar
bona part de la seva inspi-
ració en el seu comprarais
insüntiu i a la vegada polí-
tic amb elpaís.Perb, amés,
és una ocasió per veure de
nou a Barcelona obres de

Miró que provenen de fora,
com ara La mas/a o els
tríp~cs dels B/a~ Des del
1993, anydel centenaridel
pinter, no esveiaáBarcel~
na tum exposició de Mir6
tan important.

~lCaixaf5rumporta~a
Bamelonatotalamoderni-
tat dels Banem Russos de
Diaghilev entre els anys
1909-1929. Va ser una
co~ de dansa que
va revolucionar aquesta
disciplina apostant per un
llenguatge visual innow
dor amb el suport d’art~

Les fotos de
FrancescTorres
de I’hangar amb
larunadel’ll-S
es veu ran al
CCCB

tes com ara Picasso, Bra-
que o I)erain, músics com
per exemple Ravel, Satie o
Falla i escriptors com ara
jaan Cocteau. A parür del
5 d’octubre. Al mateix e~
pai a parür del 18 de nc-
vembre es podr~veure una
selecció d"~t¢ssioni~
tes, procedents de la col-
lecció Sterling i Francine
Cl~ de Y~ssachusetts.

haur~ obres de Renoir,
Pissarro, Morisot, Manet,
Monet o D¢gas.

Al Museu Picasso es re-

memorar~ a partir del 7 de
novembre un fet que il.lus-
traunapart de la relació de
Picasso amb Barcelona:
rexposició que el pintor
malagueny va fer a la sala
Esteva el 1986. Es tracta
duna mostra documental
que recrea aquella exposi-
ció per6 també les rela-
cions de rartista amb al-
Ces cr~ors, com per
exemple Josep Lluís Sert,
Miró, Folx, Juli González,
André Breton o Man Ray.

A l’Arts Santa M5nica a
l’octubre també hi haur~
unarevisióhistSricaalvol-
tant de la figura del poet~
assagistaicrític d’ar t Juau
Eduardo Cirlot (1916-
1973). Autor del caracte-
rísüc D/cc/onar/o de sím-
bo/os, pel director de l’Arts
Santa M6nica, V1cenQ Al-
tal~, "Cirlot va ser elmésir-
racional dels creadors vin-
culats amb Dau al Set’.

COntemporaneltats
A la Pedrera de Cataltmya
Caixa l’arüsta Perejau-
me, un deis artistes cata-
lans actuals que més
reivindiquen la seva condi-
ció de mironi~ ser~ el gran
protagonista d’una retro~
pectiva de 200 obres, des
dels an~ noranta fins ara.
Eltítolprevist por ala mos-
tr~ que obri~rll al’octu-
bre, és forc.~a signifi¢afiu:
A/, pere~aume, si ve/es ta
muni6 d’obres que t’envol-
ten no en faries extp de no-
vo~ La cultura de l’exc6s,
don¿S, ser~ un dels temes

centrals de la mostra.
Uabstracció líri~ del

sabadellenc Alfons Bor-
refl s’empamnta també en
¢ertamanera amb Mir6, de
qui es declara un fervent
admirador, i es veurh al~s-
pai Volart de la Fundació

Casas, aixi com robra
de JordiFufla, a par~ del
22 de setembre. ACan Fra-
mis de la ma~ixa fundació
s’ exposar~ r obra de Josep
Niebla a partir del 26 de
setembre.

En un context més polí-
tic, s~a situar sempre
robra de Franeese Too
res, que a partir del 8 de se~
tembre presenta al CCCB
una expom’ció forqa singu-
lar que commemora els
deu anys de rlt-S. En un
projecte eonjunt amb No-
va York, Madrid i Londres,
Torres exposa un cor~unt
de fotegrafies preses a
l’Hangar 17, respai de No-
va York que acullles restes
materials rescatades de

’Cap de ~ ¢ataJ~’ (1L9?.S), dalt, deMirÓ. A sota, el full
de m~ de la mostra de Picasso de la sala Esteva ¯ s. MiRÓ

rateanptat delWorldTrade
Center. Torres, un artista
que sempre ha trac~ els
temes de la conservació de
la memSria hist6ñea, va

aconseguir raccés a aquest
espai, del qual molt pocs
coneixen rexistenei~ i el
permís per fotografiar-lo.

Un dels artistes robra
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A delt, un COtXe de Immlmrl de IqLl-$, vist
per Francesc Torres. Chim fotografia els efectes
de la Guerra Civil. Al costat, acdó de Perejaume.
A la dreta, autoretrat de Claude Cahun. A sota,
’El bany’, de Berthe Morisot ̄  F. TORRE5-ESTATE OF
DAVID SEYMOUR/MAGNUM-PEREJAUME-CLAUDE CAHUN

del qual també té un fort
component polític és An-
toni Muntadas, que pre-
sentar~ la gran instal.lació
Between the frames: the
Fon¿m, que al llarg d’una
d¿cada va recollir entrevis-
tes ambartistes, agunts ar-
tístics i mediadors del sec-
ter de l’art.

Aquest treball ingerir de
recerca, tot un retrat del
món de l’art dels enys vui-
tanta, s’exposar~ dins dela

exposició Voluta,
que a partir del 10 de n~
vembre omplirb totes les
sales del Musou d’Art Cen-
temporan~ de Barcelona
(Macba), en la primera de
les mostres, fi-uit de racord
entre el musen i la Funda-
ció La Caixa i del maridat-
ge de les seres cbl.lecoiens.
La mostra oferir~ una in-
terpretació de la transieió
del segle XX al XXI, col.lo-
cant roida com a sentit
preeminent per sobre de la
vista, en les prb~iques ar-
tístiques contemper~nies.

Entre algunes reivindi-
cacions necess~ries hi ha
la retrospectiva del mala-
guanyat artistaChemaAl-
vargonzález (1960-

2009), que es venta a l’oc-
tubre a l’Arts Santa M5ni-
ca De fet, aquesta exposi-
ció es va coneebre en vida
de l’artista com un prejecte
petit, per6 finalment, dce-
prés de la mort del creador,
stm acabar convertint en
una antol6gic~

La Fundació Sufiol rei-
vindicar~ a partir del 80 de
setembre la figura del pin-
tor i escultor argenfi Luis
Frmlge~t, que també,
comAlvargenzález, vamo-
rir prematurament, en
aqucet cas als 56 anys.

Per acabar aquest apar-
tar de contemperaneitats,
dues exposieiens col.lecti-
ves. A la Fundació Gorila
Bared(ma eo/-/eeei(ma
mostrarh a partir del 30 de
novembre important obra
de col.leccionistes cata-
lans posteriors a Francisco
Godia amb obres de Bill
Viola, Joseph Benys, Bas-
quiat o Anish Kapeor. A la
Fundació T~pies, en eanvi,
ser¿ una artista anglesa,
lmogen SfidwortJly, qui
far~ una seleceió d’obres
sobre el tema de les formes
de Ilenguatge de diversos
artistes, entre ells James

Coleman, Asier Mendizá-
bal i el mateix T~pies. A
partir del 6 d’octubre.

F,t,Vaflts
Una de les exposicions
més esperades delatardor
és La ma/eta mexicana,
ñ-uit de la trobaUa hist6ñ-
ca reeent de les ~I.500 ins-
tanthnies preses durant la
Guerra Civil per Robert
Capa, Gerda Taro i David
Seymour Chim. Els nega-
tius d’aquestes imatges es
van ~obar a M~:dc el 1995
i el 2007 van ingressar al
Centre Internacional de
Fotograña de Nova York.
Ara una selecoió d’imatges
d’aquests pieners del foto-
periodlame de guerra,
moltes de les quals in~di-
tes, es venran al Museu
Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC) a partir del 
d’octubre.

Claude Cahun (189g-
1954) va ser una dona que
va trencar totes les regles,
tant en la seva obra artísti-
ca com en la seva vida per-
senaL Polifac~tica i icono-
elasta, Cahun va excel.lir
en la eonstruceió de la se-
va pr5pia identitat, dis-

freseant~se i transvestint-
se per a les seves fotogra-
rice. Se’nveur-Aunaretms-
pcotiva a la W~reina a pa~
t-ir del 28 d’o¢tubre.

A la Fundaeió Foto Ce-
lectania s’exposa~ a pa~
tir del 9 de novembre la
col.lectiva Est///ndirec-
te, sobre el tema de la difi-
cultat de pensar el futur
amb obres d’autors com
ara Jordi Colomer, Javier
Pefiafiel o David Maljko-
vic.

A¢quRKtWU
A Caixaf6rum es reivindi-
car~ robra de l’arquitecte
modernista Enric Sag-
nier, en una exposició que
destacax~ especialment el
seu eclsctic’mme en rar-
quitectura burgesa barco-
lonin& A partir del IZl de
setembre.

Dlssenys
Claret Servahima, un
dels dissenyadors grfiíícs
més impertants del país,
pmtagonitza una ex-
posició retrospectiva
a rArts Santa M~nica
que s’inaugurar~ el mes
d’octubre.

CJm
El CCCB oferir~ una curic~
sa exposici6 a partir de
cartea ¢a’euades ~mi-
q~es entre parelles de di-
rectors tan interessants
com Jose hñs Guerin i Jo-
nas Mekas; IsakiLacuestai
Naomi Kawase; Albert
Serra i Lisandro Alenso;
Víctor Erice i Abbas Kia-
rostami; Jaime Rosales i
Wang Bing, i Fernando
Eimbcke i So Yong Kim.A
partir del 12 d’octubre.

c~
Dins de rapartat de rArts
Santa M5nica que relacio-
na la ei/~ncia amb lss arts i
la societat contempom-
nia, ce podrA veure una ex-
posició sobre els espe~
tres electromagnOice,
sense el descobriment
dels quals, a finals del
segle XIX, no hauria estat
possible el desenvolupa-
ment de la societat de la
comunicació. S’inaugum-
rha roctubre. ̄
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