
Grans noms
i di legs

artistics
Renoir, Picasso i el romanic, Casas i Duchamp
protagonitzen la nova temporada d’exposicions

L a nova temporada d~xposicions
temporals arrenca amb forga en-
guany i la tardor ve plena de grans

noms, antologies i algunes mostres de te
sis arab vocaci6 interdisciplinaria. Vet
aqul algunes de les propostes m6s remar-
cables en museus, centres d’art i funda-
cions de Barcelona, aixi com l’aportaci6
de l~ny Casas a Sitges.

Grans mestres
S’acaba d’inaugurar a ]a seu barcelonina
de la Fundaci6 Mapfre una exposici6 del
pintor impressionista Pierre-Auguste Re-
noir, arab obres centrades en la seva visi6
de la dona, )untament amb obres d’altres
artistes. Les obres provenen del Museu
d’Orsay i de l’Orangerie de Paris. Hi hauffi
tamb6 impressionisme per6 tamb6 pintu-
ra d’altres +poques a l’exposici6 dbbres de
la col-lecci6 Thyssen que prepara Ca’Lxa
Forum. La llista d’artistes ~s molt notable:
entre d’altres, Rembrandt, Picasso, Cha-
gall, Hopper, Pissarro i Canaletto. A partir
del 3 de novembre. Una de les figures m6s
influents de l’art del segle XX ~s Marcel
Duchamp, lbbra del qual no es pot enten-
dre del tot sense els escacs. Aquest ds el te-
ma que analitzar8 la Fundaci6 Mir6 a par-
fir del 29 dbctubre. Un gran mestre de
l’escultura del segle XX a l’Estat espanyol,
lorge Oteiza, omplirh les sales de la planta
noble de la Pedrera en una retrospectiva
que sbbre el 27 de setembre. E1MNAC re
ivindicar/l el paper de l’flnica dona que va
viure de la pintura en el modernisme cata-
li~, Lluisa Vidal. A partir del 23 de setem-
bre.

D’altra banda, Picasso ser~l el nexe de
dues expositions aquesta tardor. Ales sa-
les permanents del rom~tnic del MNAC,

una quarantena dbbres de Picasso con-
viuran arab les pintures, taules i escultures
rom~niques per demostrar l’influx
d’aquest estil medieval en l’art picassifi.
S’obrir~ el 16 de novembre. A1 museu del
pintor al carter Montcada, en canvi, l’ex-
posici6 Cubisme i guerra. E1 cristall dins la
flama repassar~ a partir del 21 dbctubre
l’impacte de la Primera Guerra Mundial
en els artistes de l’avantguarda establerts a
Paris, en el perlode entre el 1913 i el 1919.
A m~s de Picasso, s’hi inclouran obres
d’artistes com Juan Gris, Diego Rivera,
Fernand L~ger i Georges Braque.

Di~legs
Les influ~ncies mfltues entre art sobretot
la pintura del segle XX- i cinema al llarg
dels 120 anys d’hist6ria del set+ art prota-
gonitzaran una exposici6 a CaixaForum a
partir del 15 de desembre. El CCCB, d’al
tra banda, explorar~ la relaci6 entre arqui-
tectura i sexualitat en una mostra col.lecti-
va que es veurh a partir del 25 dbctubre.
Un altre dihleg de tarannh molt diferent,
en aquest cas en el territori de la pintura
figurativa, es pot veure )a a l’Espai Volart
de la Fundaci6 Vila Casas entre lbbra de
Josep Roca Sastre (1928-1997) i la de Ra-
mon Rogent (1920 1958).

Any Casas
Ramon Casas, la modernitat anhelada est~
considerada l~xposici6 central de l’Any
Casas, que commemora el 150~ aniversari
del naixement del pintor. Sbbrirh el 10 de
novembre al Museu Maricel de Sitges, co-
produida amb el MNAC. Indour~ 200
obres, amb peces provinents de museus i
col.leccions, tant catalans tom d’arreu del
m6n. Al Museu del Modernisme de Bar-

celona, d’altra banda, es presentar~ a par
tir del 22 de setembre una mostra de jo-
ieria contemporhnia de creadors interna-
cionals, inspirada directament en les pin-
tures de Casas.

Contemporaneftats
Un dels grans noms de l’art conceptual ca-
tal~, Antoni Miralda, portarh al Macba a
partir del 20 dbctubre una exposici6 so-
bre la seva obra realitzada als Estats Units.
En el mateix museu, l’exposici6 Gelatina
dura s’aproparfi a Part m~s dissident del
perlode entre el 1977 i el 1992. Sbbrir~ el
4 de novembre. En canvi, a CaixaForum,
algunes obres de la col.lecci6 La Caixa dia-
logaran arab obres realitzades per interns
de les presons catalanes. A partir del 25
dbctubre. Tant a l~rts Santa M6nica corn
a la Fundaci6 Thpies hi haurfi sengles re-
flexions sobre la viol~ncia des de l’art con-
temporani. Tecnologies de la violkncia ser&
una exposici6 col.lectiva d’abast interna-
cional que es veur~ al Santa M6nica a par-
fir de la primera quinzena dbctubre,
mentre que a la T~pies s’analitzar& a partir
de 1’11 de novembre els efectes del terro-
risme d’ETA en l’art des de les converses
d~Alger (1987-1989) fins a l’alto el foc de-
finitiu del 2011. Mrs art politic: a la Fun
daci6 Sufiol, a partir del 4 dhctubre es
veurh l~xposici6 de petit format Camins
encontrats, que contraposa dos treballs de
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’Nu’, de Ramon
Casas, s’inclou en
I’exposicib del
pintor a Sitges. AI
costat, ’L’Appel’,
de Paul Delvaux,
que es podr~
veure a la mostra
d’arquitectura i
sexualitat al CCCB.
A $ota, ’E$colar’
(Girona, 1933), 
Marianne
Breslauer,
fot69rafa que es
recuperar~ al
MNAC RAMON
EASAS/FERNANDO
MAOLIIEIRA/MARI-
ANNE BRESLALIER

Joan Rabascall d’~poques diferents. E1
pintor i fotbgraf basc Darlo V’tllalba pro-
tagonitzar~i tamb6 una exposici6 a la Fun-
daci6 Sufiol a mitjan novembre. D’altra
banda, dem& mateix, a Can Framis de la
Fundaci6 Vila Casas s’inaugura una expo-
sici6 de l’escultor Gerard Mas, guardonat
amb el premi Fundaci6 Vila Casas d’Es-
cultura, que treballa a partir de la descon
texmalitzaci6 i la paradoxa en obres apa-
rentment de tall dMsic. A l’Espai Volart de
la mateL’(a fundaci6, s’ha inaugurat aques-
ta setmana una exposici6 de l’artista esco
cesa resident a Barcelona Jo Mih~e.

Fotografies
Despr~s d’un estiu en qu~ han coincidit
tres grans exposicions de fotografia a Bar
celona (Vivian Maier, Bruce Davidson 
Philippe Halsman), am arribarh lbbra
d’una dMsica oblidada: Marianne Bresla-
uer, fot6grafa de la Nova Fotografia ale
manya, que el 1933 vafer un viatge per Es-
panya. A partir dd 26 dbctubre al MNAC.
A CaixaForum, a partir de dimarts, es pre-
sentar~ d projecte de Cristina Garcia Ro
dero, organitzat per l’Obra Social La Cai-
xa, de fotos fetes a Anantapur, a l’lndia, en
comunitats on el paper de la dona ks cru-
cial. A la Fundaci6 Foto Colectania, es
veur~ a partir del 10 dbctubre Fexposici6
]o volia ser fotbgraf que reflexionar& sobre
el paper del fot6graf avui dia. @
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