
La temporada artistica de12016

EIs museus barcelonins faran enguany
mostres d’lsmael Smith, Lluisa Vidal,
Miralda, Ignasi Aballi i Oriol Vilanova

a

prop de

I’art cata
Maria Palau
BARCE~NA

E1s museus de Bamelona
dedicarau el 2016 a reivin-
dicar diversos artistes ca-
talans. La nova tempora-
da d’exposicions 6s una ce-
lebraci5 de l’art del pals.
En la majoria dels casos,
no seran mostms que ar-
rossegaran cues de visi-
tants perqu~ els m~istes
sSn poc coneguts pel gran
pfibllc. Per6 ~s que el mo-
del barceloni, a difer~ncia
del de Madrid, ja ~s aquest
des de fauns anys: la falta
de recursos s]aa de dissi-
mular arab imaginaoi6 i
amb m6s sensibilitat pels
autors de casa.

AI MNAC, el museu
d’art catal~ de capgalera,
encara no hart let tota la
feina. No s2aan fet pfibllcs
tots els continguts de la
temparada, per5 abd i tot
l’avangament promet. Hi
haurh tres grans mostres
d’artistes catalans pen-
dents de reivindicar: Is-
mael Smith, Pete Torn6
Esquius i una dona, ]a mo-
dernista lAuisa Vldal. Pi-
casso tamb~ traur~t el cap
en una exposici5 feta amb
la compllcitat del seu mu-
seu de Paris. E1 geni mala-
gueny dialogar& arab elpa-

trimoni d’a~ rom~axic del
MNAC per presumir d’in-
flu~ncies. Parlant de les
col-leccions medievals, en-
guany serh el moment per
p~esentar ]a donaci6 de 17
obres del col.]eccionista
Antonio Gallardo Ballart. I
encara m6s: al juny (rfini-

Elsamantsde la
fotosrafiatenen
molt pertriar:
Toni Catany,
Susimoto,
Halsman...

ca data que ha transcendit
de moment), arribarh 
BarcelonaEl divi Morales,
projecte compartit amb el
Museu del Prado i el Mu-
seu de Belles Arts de Bil-
bao dedicat alrenaixentis-
ta Luis Morales. I, per als
amants de la fotografia,
una mostra de l’alemanya
Marianne Breslauer.

D’exposicions de foto-
grafia, n]ai haurh per a
tots els gustos. Ala Pedre-
ra, Toni Catany. D’anar i
tornar (del 15 de mar~ al
17 de jullal) ser~t una deles

cites imprescindibles des-
pi~s de la mort tan inespe-
rada, fa dos anys, d’aquest
extraordinari fot6graf. La
mostra ser~ antolSgica,
arab un cente~mr d’obres,
un taunt d’in~dites. La Pe-
drera es gum~la una sor-
presa per a]atardor: Jorge
Oteiza (del 27 de setem-
bre a122 de gener).

Fotografla non s~op. A
la Fundaci6 Mapfre, inau-
gurada recentment, l’any
comen~ar~t amb tot un Hi-
~)shi Sugimoto (de117 
febrer al 5 de maig) i conti-
nuar~ amb Bruce David-
son (del 26 de maig al 28
d’agost). Dues maneres
molt diferents d’abordar
el mitj& fotogr&fic -la pri-
mera, arab car~cter artis-
tic, i la segona, documen-
tal- es trobaran a la Casa
Garriga Nogu~s.

A La V’n°reina Centre de
la hnatge, al marg lluiran
les fotografies de Jorge Ri-
balta~ I, a l’Arts Santa M6-
nica, Nous relats fotogrd-
tics (del 5 de maig al 3 de
juliol) mostrar~ els resul-
tats d’una investigaci6 so-
bre el que ba passat en el
m6n de la fotografia en els
filtims anys a Catalunya i
a l’Estat, tant pel que fa a
nous formats corn a l’evo-
luci6 del fotoperiodisme i

als I]enguatges m6s abs-
tractes i smvealistes.

A1 centre del capdavall
de la Rambla, la progra-
maci5 ~s densa. Elm,s in-
teresstu~t comengarh a
succeh" aquest mateLx
mes amb Paraules pixela-
des (de128 de general 10
d’abrll), ]a prmiera expo-
sici5 de gran format d’ar-
reu del mSn dedicada a la
llteratura digital. A l’es-
tiu, Fermin Muguruza
Black is Beltza (de121 de
juny al 31 de jullol) far~t
una anhfisi de ]a novel.la
grMica homSnmia creada
per l’escriptor Harkaitz
Cano i l’il-lustrador Jorge
Alderete al valtant de la
prohibici6 de la participa-
ci5 de negres en una desfi-
lada a Nova York. Mugu-
ruza n’6s el comissari. I
encara un altre projecte
a tenir en compte de tot
el que passar~t per Santa
MSnica: Nunes, rods en-
lld del temps (del 14 de
juliol al 2 d’octubre), so-
bre el director de cinema

de l’Escola de Barcelona
mort el 2010.

Uns altres que tampoc
han let els deures (presen-
tar ala premsala sevapro-
gramaci6) s6n els del Mu-
seu Picasso.Aixiitot, enel
seu web desvelen la que se-
r~t la proposta estre]la de
l’ any:. Cubisme i guerra. E1
cristall dins laflama (del
20 d’octubre al 29 de ge-
nes0, una exposici6 que se
centrar~t enla superviv~n-
cia de l’avantguarda artis-
tica europea establerta a
Paris duraut la Primera
Gue~Ta Mundial i ]a seva

Si hi ha una
exposici6de
I’any, la del
Museu Picasso,
dedicadaal
cubisme

resposta a rangoixa, el do-
lor i el perill que va signifi-
car el confficte: el cubisme
arab els seusvalors de con-
trol, coher~ncia i integri-
tat. Picasso, Juan Gris i
Diego Rivera en sermq els
tres artistes centrals, per6
totah mostra ser~ un fes-
tival d’artistes i d’obres
de primer nivell.

De les poques exposi-
cions que es pot preveure
que tindran un impacte
massiu. B4, a CalxaForum
n~/fi ha algunes m~s, en
especial la que s’obrirh al
p0blic 1’11 de mar~ amb
obms mestres de rimpres-
sionisme i l’art modern de
la Phillips Collection. A la
fftbrica Casaramona tam-
b~ hihaurh moments per a
l’art contemporani (El pes
d’un gest. La mirada de
Julido Sarmento en les
col.leccions Gulbenkian,

Macba i La Caixo~ del 12
de febrer al’l de malg), per
a l’arqueologia (Ming: l’im-
peci daura$, de115 de juny
al2 d’octubm) i, ~s clar, per
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a la foto$~ia (Sorpr~n-
me! Fotogrofies de Philip-
pe Halsman, de118 de ju-
liol al 6 de novembre).

Del Macba, tampoc se’n
pot avan0m’galre eosa per
ara. L’exposiei6 forta del
primer semestre de l’auy
dur~ elnom d’Andrea Fra-
ser, artista nord-america-
na que furga en ]a ra5 de
set i els com’]ictes interns
de l’art i els interessos
dels seus agents (amistes,
eol.leecionistes, galeris-
tes, patl~ns, directors i
pfiblics) en tex-tos, instal-
lacions, videos, perfor-
mances i material docu-
mental divers. A1Macba hi
hanr~ m~s moviment du-
rant tot l’any i, per b~ que

un dels plats forts se~t mm
exposici6 esperadissima
d’Antoni Miralda.

Ala Fundaci6 Mh~, la tem-
porada ve mareada per la
nova presentaci6, al’abril,
de ]a col.lecciS, ampliada i

millorada. D’exposicions
temporals, n’hi haur~
dues: una d~Ignasi Aball/,
premiJoan Mir5 2015 (del
30 de junyal 2 d’octubre), 
la potent del curs, Final
de partida: Duchamp,
escacs i les avantguardes
(de127 d’octubre a122 de
gener), que reivindicar~t
els escacs corn un leitmo-
tiv continu per avan~ar
en el cami de l’arL mo-
dern d’una manera lfidi-
ca i innovadora.

A1CCCB tamb~ ha~ en-
gendrat una interessant
programaciS, arab una
posici5 malt pujada de to
prevista per a la tardor:
1.000 metres quadrats de
des/g, en la qual dialoga-
ra~ sense complexos ar-
quitecl~ra i erotisme. Ala
primavera (de122 de mar~
al 3:i de juliol), el protago-
nisme el tindr~t tot Africai
el seu disseny contempo-
rani, ca una mostra que
am esfft triomfant al Mu-
seu Guggenheim de ~fl-
bao. I, ja a l’estiu, el CCCB

tamb~ pujar~ al carro de
l’Any Llull amb La m4qui-
na de pensar. De l’Ars
Magna a l’art computa-
cioncd (del 13 de juliol 
1’11 de desembre).

E1 segell de Carles Guer-
ra es comen~ar~ a veure a
la Fundaci6 T~pies en di-

versos projectes. Sobre-
sm~en mostres dedicades
a Harun Farecld (de 1’1 de
juny al 16 d’octubre) i 
Oriol V’flanova (del 10 de
novembre al 5 de mar~). A1
Museu del Disseny, des-
pros de les vacances d’es-
tiu s’abordar~ la cerhmica

aplicada a l’arquitectura.
Al Museu de Cultures de]
MSn, aljuny es presenta~
unamostra sobrelarelaci5
colonial de Bareelona amb
Guinea Equatorial. I als es-
pais de]aFundaciSWfla Ca-
sas, fidelit at m "axima a l’ar t
catal~t, corn sempre: Ra-

mon Enrich, Jaume Mer-
cadd i, d’inauguraci5 ben
immediata, Una col.lecci5
per a un viatge. Promoci5
d’Arquitectes Barcelona
1960 (de118 de general 
d’abri0, amb una curiosa i
apassionant histSria d’art i
d’aventura al darrere. ̄
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