
Avan~;ament de I’inici de la temporada d’exposicions

L’obertura de la seu de la Fundaci6 Mapfre i mostres de Picasso, Mir6, Xavier
Miserachs i I’objecte modernista, estrelles de la tardor artistica barcelonina

Eart que vindr&
Montse Frisach
~¢~ON~

Despr~s d’un final de tem-
porada ar~istica en qu~ no
van faitar pol~miques i
t eiTabastalls museistics,
el nou curs s’iniciarA, en
principi, amb una certa
calma. Hi haur~t alg~ns
noms propis en la progra-
maci5 corn Xavier Mise-
rachs, Picasso, MirS, Xa-
vier Gosh, G’fl de Biedma i
Bigas Luna. PerS, en gene-
ral, l’arrencada queens es-
pera sembla m~s aviat un
moment de transiciS, en
espera de temps mfllors.

Sens dubte, ]a novetat
m~s destacada en l’~mbit

medi~ttic pel que fa a ]a
programaci5 d’exposi-
cions a Barcelona se~t el
desembarcament a la ciu-
tat de la Fundaci5 Mapfre,
instituci5 que organitza
aigunes de les ~fillors
posicions a Madrid i que a
partir d’ara ti~dr~t una
seu estable a Barcelona:
la casa Garriga Nogu~s,
al carver DiputaciS, on
rms fa ben poc hi havia la
Fundaci5 Godia.

La Mapfre inaugurar~
el seu nou espai expositiu
a Barcelona el 10 d’octu-
b~e amb una exposici5 que
amb tota seguretat atrau-
r~ pfiblic de tota mena,
arab obres impressionis-

tes del Museu d’Orsay i
de l’O~ngerie de Paris.
La mostra se centrar~ es-
pecialment en l’fls del co-
lor per part dels impres-
sionistes. Amb una sei-
xantena d’obres, en l’ex-
posici5 destaquen noms
com Seurat, Monet, Gau-
guin, Matisse i Van Gogh.

Modernisme en objecte
Gaireb~ co’mcidint amb
l’obertura de ]a Mapfre, ]a
Pedrera obrir~t el 8 d’octu-
bre l’exposici5 Modernis-
me. Art, tallers, indds-
teies, que explorarh com
aquest moviment es va es-
tendre ales maianomena-
des arts decoratives com

Coincidiran
impressionistes
a la Fu ndaci6
Mapfre i
modernistes
a la Pedrera

arala cerbraica, e] mosaic,
el vkh’e, la forja i la fusta,
entre d’aitres, ivaposar de
manifest l’altissim nivell
queen aquell moment te-
nien els tailem artesans.
Una exposici5 que conviu-

r~ perfectament arab l’es-
paigaudiniA de la Pedrera.

E1 Museu Picasso i la
Fundaci5 1V[h% obren la
novatemporada apostant
pels artistes que els do-
nen el nom. Al muscu del
cam’er Montcada es re-
passarh, a partir del dia 1
d’octubre, la histSria de la
relaci5 d’amistat entre
Picasso i els ReventOs.
Picasso va con~ixer els
germans Ramon i Jacint
ReventSs l’any 1899 i des
d’aieshores el pintor ma-
lagueny va tenir una rela-
ci5 continuada amb la fa-
mflia barcelonina, que es
va allargar fins a la gene-
raci5 segOent.

A la Fundaci6 Mir6,
que al llarg de tot un any
celebra el seu 40~ aniver-
sari, s’analitzarA la rela-
ci6 ent~ MAr6 i l’objecte
a partir de128 d’octubre.
La mostra no homes se
centrar~ en els "objectes"
creats per l’artista, sin5
tamb~ en l’fls que el pin-
tor feia dels objectes en la
seva obra pict6~ca.

Iltliserachs, al Macba
Segaint arab noms propis,
el Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (Mac-
ba) obrir~temporada amb
l’exposici5 del fotbgrafXa-
vier Miserachs, una mos-
tra llargament anunciada
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Revent6s’, de Picasso.
AI costat, natura morta
d’Antonio Ponce i
autoretrat de Van
Gogh. A dalt, foto de
Xavier Miserachs i, a
sofa, pe~a d’Alexandre
de Riquer ̄ VEGAP, S.

des que l’arxiu del gran fo-
tSgraf va ingressar al cen-
tre de documentaci5 del
Macba. L’exposici5 se cen-
trarh en ]a contribuci5 del
fotSgraf en la construcci5
de l’imaginari visual de la
ciutat de Barcelona. Apar-
fir del 18 de setembre.

Si continuem amb foto-
grafia, el Museu del Dis-
seny prepara una exposi-
ci5 de fotogratia de mo-
da, mnb fons de la col.lec-
ci5 del mat eix museu, que
repassal’evoluci5 d’aquest
g~nere fotogr~tfic a Cata-
lunya i a l’Estat espanyol
al llarg d’un segle, del
1903 a12013. S’inangura-
rh e] 25 de novembro.

Ala Fundaci5 Foto Co-
lectania, en canvi, i tam-
b~ a partir d’un centenar
de peces de la seva prSpia
col.lecciS, es podr~t veure
a partir del 6 d’octubre
una exposici5 sobre el
retrat fotogrgA~le, una
mostra que ja ha itinerat

el dibuix- el malaguanyat
cineasta barceloni Bigas
Ltma. E1 director de Ja-
mSn, jamdn tenia una fa-
ceta for~a interessant en
l’fimbit de les arts plhsti-
ques. En els filtims anys de
]a seva vida, era habitual
veure obra de Bigas Luna
en el circuit a~istic, i aix5
~s el que recollirA de ma-
hera exhaustiva l’exposi-
ci5 que s’inaugurar~ el dia
14 al Museu Can Framis

Bisas Luna, a Can
Framis, i Xavier
Gos ,al MNAC,
altres noms
propis de la
tardor expositiva

de la Fundaci5 Vfla Casas.
per diversos municipis i E1 mateix dia, al mateix
que acaba el seu recorre- museu, tamb~ s’obrirA
gut a Barcelona. una exposici5 del fotSgraf

Tamb~ va cultivar la fo- Oriol Joloneh. A l’Espai
tografia -aLxi com la pin- Vo]ar~ de la mateixa fun-
tufa, l’escriptura, elvideo i daci5 es veuran mostres

de Gerard FernAndez i
Albert Coma Estadelia.

Tornant a Montjffic, el
Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) prepa-
ra dues exposicions per a
la tm’dor. E1 8 d’octubre
ob~t al pflblic Ine~lume.
Natures mortes del Se-
gle d’Or, amb una selecci5
de bodegons d’artistes
corn Zurbar~n, Juan van
der Hamen iAntouio Pon-
ce, alguns dels quals aca-
baran formant pm~ del
fans del Renalxement i el
Barroc del museu. Per ce-
lebrar el centenari de la
mort de Xavier Gosh, el
MNAC obrir~ el 26 de no-
vembre mm mostra anto-
]Sgica d’aquest artista que
va retratar arab un estil
entre elmodernismeil’art
ddco la vida nocl:arna dels
cafes i cabarets de Paris.

Animals i de¢ocats
Ben a prop, al CaixaForum
Barcelona, el Museu del
Louvre serh present a tra-
y,s de l’organitzaci5 de
dues exposicions. Despr~s
de passar per Madrid,Ani-
mals i faraons: el regne
animal a l’ant~c Egipte

posarh en relleu la impor-
t~mcia de la figura animal
enla civilitzaci5 farabnica.
S’obrirA el 23 de setembre.
Arab estrena absoluta a
Barcelona, el Louvre tam-
bd portar~t al CalxaForum
una exposici5 sobre la
decoraci6 del Palau de
Versalies de Charles Le
Brun. La mostra exhibirA
a partir del 18 de novem-
bre els cartrons, restau-
rats expressament, que Le
Brun vafer per decorar la
Galeria dels Miralls i la
desapareguda Escala dels
Ambaixadors a Versalles.

El futur dels humans
Molt diferent ~s la pro-
posta de tardor al Centre
de Cultura Contempor~t-
nia de Barcelona (CCCB),
amb una exposici5 en la
nia de la celebrada l’any
passat Big Bang Data so-
b~ elfenomen delaxarxm
+Humans. E1 furor de la
nostra esp~cie reflexio-
nar~ sobre el que significa
ser ~sser humA actual-
ment, en un moment de
gran revoluci5 tecnolSgi-
ca en qua, arab les noves
t~cuiques de reproducci5

assistida i els experi-
ments de biologia sint~ti-
ca, s’esvaeLxen els limits
del cos i de ]’esp~cie. A
partir de] 6 d’octubre.

La proposta que obrirA
nova temporada a FArts
Santa Mbnica s’endinsa
en la figura del poeta Jai-
me Gfl de Biedma, arab
motiu de l’auiversari dels
25 anys de la seva mo~.
Coproduida per la Insti-
tuci5 de les Lletres Cata-

CaixaForu rn
portar& art esipci
i el treball de
Charles Le Brun
peral Palau
de Versalles

lanes, l’exposici6, amb
un format audiovisual, se
centra en el pensament
poetic, les influ~ncies i el
pensament d’una de les
veus m~s rellevants de
l’Escola de Barcelona i de

la generaci5 dels anys
cinquanta. S’inaugurarA
dem~ mateix.

AI mateix Arts Santa
MSnica, el 2 d’octubre ar-
ribar~ rexposici5 Figures
del desdoblament. Tire-
lies, ombres, mhqnines i
ills, un projecte que p~e-
t~n donar visibilitat i pro-
jecci5 local i inte~acio-
hal al sector eatalA del
teatre visual, mechnic,
d’objectes i de titelles.

En la seva aposta per
l’art contemporani, la
Fundaci5 Sufiol obrir~ el
dia 23 de setembro una
mostra de l’ar~ista bar-
celonina Rosa AmorSs,
que reunirh treballs en es-
culturaipintura, alxi corn
obra sobre paper, elabo-
rats des de l’any 1972 fins
a l’actualitat. No bi falta-
ran les obres realitzades
amb el seu material fona-
mental, l’mgi]a.

En una temporada arab
molts canvis en el pano-
rama galeristic baroeloni,
cal esmentar tamb~ la ce-
lebraci5 de la primera edi-
ci5 del Barcelona Gallery
Weekend, el primer cap
de setmana d’octubre. ¯
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