Per commemorar el 10è Aniversari de Caixaforum (2002-2012), ha
organitzat dos grans exposicions, la primera dedicada a Eugène Delacroix
que es podrà veure des del 15 de febrer fins el 20 de maig, i l’altra a Francisco
de Goya, que estarà exposada del 16 de març al 24 de juny de 2012.
A través de les obres d’aquests dos pintors podem reflexionar sobre els temes
claus de la configuració de l’art modern: la llibertat de l’artista, el seu
compromís davant els problemes del seu temps, la nova mirada al cos, etc.
Us proposem visitar aquesta exposició acompanyats d’en Joan Astorch.
GOYA. LLUMS I OMBRES. CAIXAFORUM BARCELONA
Formada per gairebé un centenar d’obres, “Goya: Llums
i ombres ”ofereix un recorregut cronològic per l’obra
del genial mestre. Una nodrida i importantíssima
selecció que, sense pretendre ser exhaustiva, s’articula en
forma de petits relats visuals que analitzen els grans
temes abordats per l’artista al llarg de la seva vida.
L’exposició es presenta a Barcelona en el marc de l’acord
de collaboració entre l’Obra Social “La Caixa” i el Museo
del Prado i inclou peces tan destacades i apreciades com
la Maja vestida, el Para-sol, Vol de bruixes o Encara aprenc.
Els diferents microrelats plantejats reflecteixen la realitat social de l’època en
què va viure Goya, protagonitzada tant per la reialesa i les classes privilegiades
com pels intellectuals, amics de l’artista i el poble. Es fa palesa d’aquesta
manera la riquesa temàtica i la impressionant tècnica de Goya, així com la
simultaneïtat de les composicions per encàrrec i aquelles més lliures i crítiques,
nascudes del desig expressiu de l’artista.
Una part important de l’exposició està centrada a mostrar el sorprenent domini
de les diferents tècniques usades del pintor, que van avançar el camí cap a
l’alliberament modern de l’art. Al llarg de l’itinerari proposat es van descobrint
els vincles d’unió amb artistes posteriors, tant tècnicament com ideològicament,
un camí singular i propi que ha fet de Goya “el primer artista”.
Organitzem tres visites comentades, per l’historiador de l’art, Joan Astorch.
GRUP A: dimecres, 18 d’abril, a les 14:30 hores
GRUP B: dimecres, 25 d’abril, a les 14:30 hores
GRUP C: dijous, 3 de maig, a les 14:30 hores
Ens trobarem al vestíbul de Caixaforum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8.
Barcelona), a les 14:30. Es demana puntualitat. La visita tindrà una durada
d’una hora i mitja aproximadament.
El preu de l’activitat és de 10 euros per persona. El nombre de places està
limitat a 25 i quedaran cobertes per rigorós ordre d’inscripció www.cofb.cat

Per saber més:
http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/es/caixaforum-barcelona/2012enero-abril/

