
Les mostres que arribaran en els prbxims mesos

Ai Wei Wei, Sebasti o Salgado, Carol
Rama, El Lissitzki i la Primera Guerra
Mundial, estrelles de I’inici de temporada
d’exposicions temporals a Barcelona

Art per

8:audir de
la tardor

Montse Frisach

E1 nou curs d’exposicions
temporals a Barcelona es-
calla motors aquests dies
davant un inici de tempo-
rada farcit de mostres,
que aquest sSn tan diver-
ses tem~tticament corn
quanta expectatives ge-
nerades. L’exposici5 de
l’artista Ai Wei Wei, m~s
conegut popularment per
la seva faceta coma acti-
vista contra elr~gim xin~s
que no per la seva obra, es
perfila corn, potser, la
mostra m~s medihtica de
la tardor barceloulna. AI
costat, hi haur~ propostes
innovadores corn el redes-
cobriment corn a artista
del’amic de Picasso Carles
Casagemas, una reflexi5
sobre la Barcelona de la
Primera Gue~a Mundia],
una exposici5 del fotSgraf
Sebasti~o Sa]gado i el des-
cobriment de ]a provoca-
dora pintora Carol Rama.

Me~tres del segle gg
La Pedrera prepara pel 21
d’octubre una retrospecti-
va d’E1 Lissltzki (1890-
19~11), una de les figures
centrals de l’art d’avant-

guarda rus, convengnt
corn altres artistes del mo-
ment de ]a Revoluci5 que
l’art pot set un ~gent de
canvi social. La mostra to-
car~ tots els vessants del
polifac~tic creador: phi-

El fotSgraf
Antoni Arissai
el pintor Carles
Casagemas sSn
creadors que es
redescobriran

tura, fotografia, arquitec-
tura, disseny grhfic i pro-
ducci5 editorial.

La Fundaci6 Mir6 es
far~t ress5 a partir de124
d’octubre del centenmq
de la Primera Guerra
Mundial a trav6s de l’ex-
posici6 Barcelona, zona
neutral, comissariada
per F~li~ Fan~s i Joan M.
Mi~guet, que explora
l’activitat cultural barce-
loulna durant els anys de
la guerra, en part gr~tcies
als artistes europeus exi-
liars a la ciutat.

A banda del canvi radi-
cal de les sales del moder-
nisme i segle XX al Museu
Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC), que es pre-
veu que reobrin per ]a Fes-
tadelaMerc~, elmuseu de
Montjffic redescobrir~t a
partir del 81 d’octubre
l’obra de Carles Casage-
mas (1880-1901), l’amic
de joventut de Picasso, el
su~cidi del qual va influir
molt el pintor malagueny.
La mort sobtada de Casa-
gemas va truncar la seva
carrera a~istica i ban ar-
ribat poques obres seres
als nostres dies, per5
s~an reunit per aquesta
exposici5 de gabinet.

Transversalitats
Perejaume ds un artista
transversal i aquesta
transversalitat ~s la que
aplicar~t corn a comissari
a l’exposici5 Perejaume.
Mareperles i ovala-
dots, que constitueix un
viatge per les connexions
entre la tradici6 artistica
i l’avantguarda en l’art
catal~t. Hi haur~ obres de
Pau Costa, Josep M. Ju-
jol, MirS, T~tpies i Verda-
guer. AI MNAC, a parti~¯

del 9 d’octubre.

Contemporane’itats
La Vh~reina ultima per fi-
nals d’octub~e la prepara-
ci5 de l’exposici5 de Ai
WeiWei, sens dubte el cap
m6s visible de la generaci6
d’artistes contempo~mis
xinesos i conegut dissi-
dent del r~gim del seu pals.
Malgrat que no es podr~
despla~ar a Barcelona, Ai
ha ideat una intervenci5
especifica per a la ~nTei-
ha, per5 la mostra, comis-
sm4ada per Rosa Pera, re-
passa tota la trajectS~a
del polifac~tic artistm

E1 Museu d’Art Con-
temporani de Bm~celona
(Macba), que aquesta tar-
dor comenqa una nova
etapa d’expansi5 arab ]a

incorporaci5 del convent
dels ,~gels, presentar~
t~es plats forts: el dia 8 de
setembre, inaugura l’ex-
posici5 Nonument, em-
marcada en elTricantena-
ri, una reflexi5 critica so-
bre la relaci5 entre monu-
ment, espai pfiblic i efe-
m~ride; el 18 de setembre
arribar~t l’exposici5 del
grup histSric d’art con-
cepl:ualArt & Language,
amb obres de la col.lecci5
de Philippe M~allle, i a fi-
nals d’octubre arribar~t la
mostra de l’ai~ista tori~e-
sa Carol Rama (1918),
una pintora oblidada que
t~ un univers fortament
sex~ua]itzat i provocador.
A la recentment oberta

sala de la Capella, hi expo-
sara l’ar~ista israeliana
Sigalit Landau. A fmals
de novembre.

La Fundaci5 T~pies in-
augura el 7 de novembre
l’exposici5 coHectiva d’art
sonor Interval una retie-
xi5 sobrel’escolta de mfisi-
ca en el museu d’art con-
temporani. A la Fundaci5
Sufiol, juntament amb la
Fundaci5 ArtAids, es pre-
sentar~ l’exposici5 Per-
fect Lovers. Art en
temps de la sida, arab
obres d’artistes corn De-
rek Jarman, Nan Goldin,
Robert Mappelthorpe i
Eulhlia Valldosera. A par-
tit del 2 d’octub~.

ACanFramis de]aFun-

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

151000

14413

Diario

1609 CM² - 150%

7746 €

28-29

España

30 Agosto, 2014



’El Sena, a Port Marly’,
de Pissarro, es veur~ a la
Fundaci6 M[r6. AI costat, a la
dreta, a dalt, foto d’Ai Wei Wei,
pub[icada a Instagram, que
exposar~, a la Virreina ̄

daci5 V’lla Casas, el pintor
Agusti Puig hi portar~ ]a
seva obra recent a parLir
del 15 de setembre, i tres
dies despr6s a l’Espal Vo-
lart s’inauguraran dues
exposicions: m~ diAleg en-
tre Joan Claret i Jaume
Rocamora, i una mostra
de Xavier V’~ar6. CaLxa-
Forum engegarA 1’1 d’oc-
tubre unnou cicle de tres
exposicions sobre la seva
col.lecci6, comissariat per
Ea~rique Juncosa, arab la
mostra Participaci6.
Arab Martl Peran de co-
missalS, el Centre Fabra i
Coats tamb6 ob~t un
nou cicle arab l’exposici6
Futurs ubandonats. A
paz~h’ del 7 d’octubre.

Fotografies
Tan efectista corn t6cnica-
ment impecable, Sebas-
tii~o Salgado 6sun dels fo-
tSgrafs documentals m6s
reconeguts internacional-
ment. E1 brasiler portar&
a CaixaForum e] seu pro-
jecte Gdnesi, un recull
d’impressionants paisat-
ges en blanc i negre d’al-
guns dels paratges m6s
recbndits del planeta. A
parth̄  de123 d’octubre.

E1 Museu Picasso, d’al-
tra banda, ser& el marc de
la segona part de l’exposi-
ci6 de la donaci5 de fotc-
grafies al museu de David
Douglas Duncan, el fot6-
graf que va documeutar la
vida quotidiana del pintor

malagueny als anys cin-
quanta. En aquest cas,
les fotos s’acompanyaran
d’obres de Picasso que hi
estan ~lacionades. A par-
tit del 2 d’octubre.

La V’wreina descobrirA
a partir de123 de setembre
una faceta poc coneguda
del periodista i escriptor
polon6s Ryszard Kapus-
einski. La mostra la inte-
gren fotografies trobades
a l’arxiu de] pe~odista fa
uns anys, fetes ales repfi-
bliques exsovibtiques en-
tre el 1989 i el 1991, just
despr6s de caure el Mur.

E1 Centre de Cultura
Contemporb~ria de Barce-
lona (CCCB) ofarirh dues
exposicions de fotografia

abans de finals d’any. A1
novembre es recuperarA
la figura d’AntoniArissa,
(1900-1936), represen-
tant del moviment de la
Nova Visi5 al nostre pais.
Tambb el mes de novem-
bre, i corn ~s tradicional,
el CCCB seth l’escenari
de l’edici5 d’aquest any
del premi World Press
Photo, arab les millors
imatges del fotope~’iodis-
me internacional.

D’altra banda, a la Fun-
daci5 Foto Colectania es
pot veure a partir del 19
de setembre una mostra
del fotSgraf sud-africA
Pieter Hugo, que ofereix
una visi6 agredol~a de la
situaci5 al seu pals. ¯

El Gran Cany6,
vist per
Sebasti~o
Salgado (a dalt,
a l’esquerra), i,
a la dreta,
’Dona en un
caf~’, de Carles
Casagemas. AI
costat, ’Opera
54’, de Carol
Rama ¯ SEBAS
TI~O SALGADO
A’vIAZO N AS IMAGES
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