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Alvar Aalto. Arquitectura
orgànica, art i disseny
Retrospectiva dedicada a
l’arquitecte, anomenat “el mag
del nord”. La coproducció entre
el Museu Alvar Aalto i el Vitra
Design Museu presenta els
ediƁcis i els dissenys més
representatius (inclou
maquetes i dibuixos originals,
mobles, làmpades i objectes
decoratius en vidre), i explora la
relació de l’arquitecte amb els
noms de les avantguardes
artístiques, com Alexander
Calder, Jean Arp i Moholy-Nagy.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8. obrasocial.lacaixa.
es. Espanya (L1-L3). De dl. a dg. i
festius, de 10 a 20 h. 4 € (2 €
reduïda).
GRATIS RCR. Creativitat
compartida
La mostra ofereix un recorregut
pels 25 anys de trajectòria de
RCR Arquitectes, l’estudi creat
el 1987 i integrat per Rafael
Aranda, Carme Pigem i Ramon
Vilalta. La seva és una

arquitectura en harmonia amb
l’entorn, vinculada als paisatges
de la Garrotxa, les pedres, els
boscos, la llum de la comarca i
la proximitat amb els artesans i
els industrials.
Palau Robert. Pg. de Gràcia, 107.
www.gencat.cat/probert.
Diagonal (L3-L5). De dl. a ds., de
10 a 20 h. Dg. i festius, de 10 a
14.30 h.
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repassa la seva obra i Ɓgura;
en la diversitat de vivències de
l’artista durant quatre dècades
es fa palesa la seva relació amb
els altres i amb ella mateixa.
Les seves obres no han deixat
de fer-se en primera persona, i
porten implícita aquesta
recerca de la bellesa i de l’art en
els seus diferents vessants.
Virreina Centre de la Imatge
La Rambla, 99. www.bcn.cat/
virreinacentredelaimatge. De dt.
a dg. i festius, de 12 a 20 h.

GRATIS Carlota’s Way
L’artista Laurent Fiévet fa ús de
la superposició i reuneix un breu
extracte de ‘Vertigo’, d’Alfred
Hitchcock, que s’ha alentit de
manera considerable i
reelaborat per tirar enrere i
endavant amb una sèrie de
detalls de ‘Las Meninas’ de
Diego Velázquez.
Museu Picasso. Montcada, 1523. www.museupicasso.bcn.cat.
Jaume I (L4). Dt., dc. i dg., de 9 a
19 h. Dj., dv. i ds., de 9 a 21.30 h.

Un nuage sur mes épaules
Instal·lació ‘site speciƁc’ a
càrrec de Lionel Esteve. L’artista
francès, que exposa per primera
vegada a Barcelona, juga amb
les formes i els materials per
proposar una sèrie d’obres que
es presenten al mateix temps
com a aèries i denses.
Blueproject Foundation.
Princesa, 57.
blueprojectfoundation.org.
Jaume I (L4). De dt. a dg., de 10 a
20 h. 3 €.

GRATIS Modus vivendi
Retrospectiva de l’artista
francesa Sophie Calle que
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Avelino Sala
Per #NDGTV(QTPU

ART O PUBLICITAT?
L’Avelino és un artista del segle
XXI: té l’estudi a Piramidón,
però no hi és gairebé mai,
salta de ciutats i formats,
convivint amb mil projectes
simultanis i sense por de
buscar la provocació perquè el
missatge se’ns gravi al cervell:
“L’art contemporani va de la
comunicació, és un llenguatge
com el cinema i la literatura”.
PÀTRIA O MORT
Entre els projectes sonats, la
pancarta amb aquesta frase
que va penjar a la façana de
la Reial Acadèmia Espanyola
de Roma. “La vaig posar pel
Che Guevara, però l’esquerra
radical hi va veure connotacions
mussolinianes. Volien que la
retiréssim, però no ho vam fer”.

NO FAIG ART POLÍTIC
Iconoclasta convençut, no
s’atura: a Desactivaciones
renegava de les identitats
amb fotograƁes de cremes
de banderes del món, i
ara treballa en el Museu
Arqueològic de la Revolta, un
projecte que recull pedres
de manifestacions, des dels
riots de Londres Ɓns als rocs
d’Atenes o la plaça Tahrir.
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GRATIS Inventar el possible
El 2010, el Jeu de Paume va
presentar la primera edició de la
‘Videoteca efímera’, dedicada a
la representació de la història
en l’art contemporani,
mitjançant qüestions de
memòria, d’identitat i de
pèrdua. La segona edició,
titulada ‘Inventer le possible’,
interroga sobre la invenció d’un
avenir possible o d’un futur
utòpic.
Arts Santa Mònica. La Rambla, 7.
www.artssantamonica.cat.
Drassanes (L3). De dt. a ds., d’11
a 21 h. Dg. i festius, d’11 a 17 h.
GRATIS L’inconscient
pictòric
Nam June Paik, un dels pioners
del videoart, ho va dir ben clar:
“De la mateixa manera que un
collage ha substituït la pintura a
l’oli, el tub de raigs catòdics
reemplaçarà el llenç”. El
projecte proposa una vista
transversal a les col·leccions de
la Fundació Sorigué i el MNAC.
Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Parc de Montjuïc.

www.museunacional.cat.
Espanya (L1-L3). De dt. a ds., de
10.15 a 19.45 h. Dg. i fest., de
10.15 a 14.45 h.
GRATIS Outland
Roger Ballen ofereix un
testimoni estremidor de la
marginalitat a Sud-àfrica amb un
repertori d’imatges entre
surrealistes i belles que
adquireixen un deix
d’universalitat. El seu treball
social es completa amb el vídeo
del director Ben Jay Crossman.
Senda. Passatge Mercader, 4.
www.galeriasenda.com. Passeig
de Gràcia (L2-L3-L4). De dl. a dv.,
de 10 a 19 h.
Transient senses
L’arquitectura condiciona
l’aparició del sentiment? Al
voltant d’aquesta pregunta, i en
un marc de luxe com és el
Pavelló Mies van der Rohe, entre
d’altres, l’artista Alex Arteaga
explora l’escolta i l’entorn en un
projecte sonor multifacètic.
Pavelló Mies van der Rohe.
Avinguda Francesc Ferrer i
Guàrdia, 7. miesbcn.com.
Espanya (L1-L3). De dl. a dg., de
10 a 20 h. 5 €.
GRATIS Video Fields
Segona individual a la galeria
dedicada a Michael Snow,
artista multidisciplinar, i una de
les Ɓgures més prominents del
cinema experimental que amb
la seva obra ‘Wavelength’ va
fomentar el cinema estructural
de Ɓnals del anys 60.
Àngels Barcelona. Pintor Fortuny,
27. www.angelsbarcelona.com.
Liceu (L3). De dl. a dv., de 10.30
a 19 h.
GRATIS Writing diffraction
La Fundação Leal Rios de
Lisboa presenta peces que
proposen diferents relacions
entre el so, la imatge en
moviment i l’escultura
contemporània. El projecte
inclou obres dels artistes
Detanico Lain, Francisco Tropa,
André Romão i Sophie Whettnal.
Virreina Centre de la Imatge
La Rambla, 99. www.bcn.cat/
virreinacentredelaimatge. Liceu
(L3). De dt. a dg. i festius, de
12 a 20 h.

