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Horaris
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
El centre romandrà tancat els dies 25 
de desembre i 1 i 6 de gener
L’horari els dies 24 i 31 de desembre 
i 5 de gener serà de 10 a 18 h

Servei d’atenció al visitant
Tel. 972 20 98 36
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h

PER AL PÚBLIC GENERAL
VISITES COMENTADES
Dijous i dissabtes, a les 19 h
Places limitades

VISITES CONCERTADES PER A GRUPS
Grup màxim recomanat: 30 persones
Cal inscripció prèvia al 972 20 98 36

CICLE DE CONFERÈNCIES
“Meditar el paisatge”
Cicle coordinat per Daniel Giralt-Miracle, 
crític i historiador de l’art

Dimecres 26 de setembre, a les 19 h
“Veure, mirar i sentir el paisatge”
A càrrec de Daniel Giralt-Miracle, crític i 
historiador de l’art

Dimecres 3 d’octubre, a les 19 h
“Amb els ulls posats al Mediterrani. 
Un diàleg entre les escoles de paisatge 
francesa i catalana a la col·lecció Carmen 
Thyssen-Bornemisza”
A càrrec de Mireia Freixa, catedràtica 
d’història de l’art de la Universitat de 
Barcelona

Dimecres 10 d’octubre, a les 19 h
“Paisatges desèrtics i solitaris: notes per a 
una història del paisatgisme català”
A càrrec d’Artur Ramon i Navarro, antiquari i 
historiador de l’art

Dimecres 17 d’octubre, a les 19 h
“D'Altamira a Google Maps. Radiografies 
del paisatge”  
A càrrec de Ricard Mas, crític i historiador 
de l’art

Dimecres 24 d’octubre, a les 19 h
“El paisatgisme és la mirada. Un correlat 
entre arts i lletres”
A càrrec de Vinyet Panyella, directora del 
Consorci del Patrimoni de Sitges, i escriptora

Places limitades
Cal inscripció prèvia al 972 20 98 36

PER A LA GENT GRAN
CAFÈ-TERTÚLIA AMB LES ARTS
Dimecres 26 de setembre, 31 d’octubre, 
28 de novembre i 19 de desembre, 
a les 16.30 h
Places limitades
Cal inscripció prèvia al 972 20 98 36

PER A FAMÍLIES
TALLER FAMILIAR + 5
“Pintar l’aire”
Dissabtes 15 de setembre, 6 d’octubre, 
3 de novembre i 15 de desembre, 
a les 18 h
Activitat de pagament
Places limitades

VISITA EN FAMÍLIA + 5
Diumenges 16 de setembre, 7 d’octubre, 
4 de novembre i 16 de desembre, 
a les 12 h
Places limitades

PER AL PÚBLIC ESCOLAR
VISITA DINAMITZADA A L'EXPOSICIÓ
Cal inscripció prèvia al 972 20 98 36
Consulteu-ne tota la informació a 
www.CaixaForum.com/agenda
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PAISATGES A LA COL.LECCIÓ
CARMEN THYSSEN



Però per als artistes de finals del segle       
     la pintura no es podia limitar a imitar 
la realitat: la bellesa era el resultat d’un 
ordre intern. En concebre el quadre com 
una superfície plana coberta de colors es 
van avançar a les aportacions de les 
avantguardes del segle xx. Després d’un 
període en què el paisatge va perdre una 
part del protagonisme, cap al 1930 els 
surrealistes li van atorgar un nou sentit 
com a representació del subconscient.

Organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, 
“Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. El 
paisatge a la Col·lecció Carmen Thyssen” 
presenta 55 obres procedents de la 
col·lecció de la baronessa Carmen 
Thyssen. L’exposició proposa un 
recorregut pel paisatgisme català, des 

L’exposició “Rusiñol, Gauguin 
Sunyer, Monet. Paisatges a 
la Col·lecció Carmen Thyssen” 
posa de relleu el paper de la 
pintura de paisatge en la 
renovació de l’art modern. 
Davant dels pintors de gènere, 
subjectes a unes regles estrictes, 
els paisatgistes es van atribuir 
més llibertat: van buscar un 
diàleg amb la natura i van 
assajar tècniques noves que 
incorporaven els descobriments 
científics de l’època.

del 1850, quan Ramon Martí Alsina va 
pintar els primers paisatges de la pintura 
catalana moderna, fins al 1950, amb la 
irrupció del grup Dau al Set, que va 
explorar els paisatges de l’altra banda 
del mirall. Al mateix temps, estableix un 
nexe amb les principals tendències de 
l’art internacional, especialment francès, 
tot cercant-hi afinitats i influències.

El recorregut s’obre simbòlicament amb 
la demolició de les muralles de la ciutat 
de Barcelona el 1854 i es tanca amb el 
renaixement dels moviments 
d’avantguarda en la postguerra.

Al llarg d’un segle, el paisatgisme va 
evolucionar des del naturalisme dels 
artistes del segle      fins al caràcter 
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fortament introspectiu dels llenços 
d’Antoni Tàpies, Modest Cuixart i Joan 
Ponç, passant per l’interès per la llum de 
Santiago Rusiñol o la cerca d’una imatge 
ideal de Catalunya de Joaquim Sunyer.

L’apogeu de l’impressionisme a França va 
coincidir amb l’expansió econòmica i 
demogràfica de Barcelona, que va girar 
la mirada cap a París com a paradigma 
de modernitat i exemple per imitar per 
part de les noves generacions d’artistes.

A començaments del segle      , a França, 
Itàlia i Alemanya van irrompre les 
primeres avantguardes. Els pintors 
catalans van participar d’aquesta 
renovació, amb vocació cosmopolita. 

La Primera Guerra Mundial va dur a 
Barcelona alguns dels grans noms de la 
plàstica contemporània. Els anys vint i 
trenta, la tendència es va invertir i 
pintors catalans com ara Miró o Dalí van 
conquerir París.

Rusiñol, Monet, Matisse, Mir, Meifrén i 
Miró es van acostar al paisatge des de 
posicions artístiques i vitals molt 
diverses. Aquesta multiplicitat de 
solucions plàstiques demostra que el 
paisatge no es pot interpretar 
simplement com una imitació de 
l’entorn natural, sinó com una 
construcció cultural que reflecteix les 
creences i els anhels de cada època.

Gustave Courbet (1819-1877). La platja de Saint-Aubin-sur-Mer, 1867.
Oli sobre tela, 54 x 65 cm.
© Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, en préstec al Museu Thyssen-Bornemisza   

Paul Gauguin (1848-1903). Foguera al costat d’una ria, 
1886. Oli sobre tela, 60 x 38 cm.
© Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, en préstec al 
Museu Thyssen-Bornemisza  

Claude Monet (1840-1926). La casa entre les roses, 
1925. Oli sobre tela, 92,3 x 73,3 cm.
© Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, en préstec al 
Museu Thyssen-Bornemisza  

Ramon Martí i Alsina (1826-1894). Vista panoràmica d’una costa catalana, c. 1880-1888.
Oli sobre tela, 83 x 154 cm.
© Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, en préstec al Museu Thyssen-Bornemisza    


