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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta una mostra amb peces de les tres 
últimes dècades en què l’objecte quotidià esdevé el protagonista artístic 
 
 

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” 

Objectes desclassificats  
 
 
Objectes quotidians convertits en obra d’art. Objectes que, com en el cas 
dels documents desclassificats quan veuen la llum per primera vegada, 
perden la seva funció original i generen noves narratives artístiques. 
Objectes desclassificats és la nova exposició organitzada per l’Obra 
Social ”la Caixa” amb peces de la seva Col·lecció d’Art Contemporani, 
dins la seva voluntat de mostrar de manera permanent el seu fons a 
CaixaForum Barcelona. Presenta 14 peces de naturalesa escultòrica però 
que defugen el concepte canònic d’escultura, ja que incorporen 
fotografia, dibuixos o pintures i interaccionen amb el seu entorn. 
Actualitzant l’herència de Marcel Duchamp, dels surrealistes i de 
moviments com Fluxus, els artistes indaguen en el procés d’acumulació, 
repetició, selecció o classificació dels objectes. D’aquesta manera 
reflexionen sobre temes com la importància de les coses en la societat de 
consum o sobre la mercantilització de l’art i la problemàtica entorn del 
concepte d’obra d’art única i la seva reproducció. Les obres incloses a 
Objectes desclassificats abracen vint anys —des del 1983 i fins al 2002— i 
algunes són adquisicions recents de la Col·lecció d’Art Contemporani de 
la Fundació ”la Caixa”, que es poden veure per primer cop a Barcelona. 
És el cas de les peces d’Annette Messager i Hans-Peter Feldmann. La 
llista d’artistes presents a Objectes desclassificats es completa amb 
Katharina Fritsch, Christian Boltanski, Sophie Calle, Sherrie Levine, Allan 
McCollum, Carlos Pazos, Andreas Slominski, Ana Laura Aláez i Franz 
West. 
 
 

La mostra Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. Objectes 

desclassificats, comissariada per Neus Miró, es podrà visitar a 
CaixaForum Barcelona (av. Ferrer i Guàrdia, 6-8) des del 12 de març fins al 
pròxim 22 d’agost. 

 



 
Barcelona, 11 de març de 2010. El director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró, i la directora de la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, han inaugurat avui a 
CaixaForum Barcelona l’exposició Objectes desclassificats, acompanyats de la 
comissària Neus Miró. 
 
Aquesta exposició s’emmarca en la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de fer 
que la Col·lecció d’Art Contemporani tingui una presència permanent a 
CaixaForum Barcelona amb mostres successives que permetin entendre les 
avantguardes i els últims corrents artístics a partir del fons de l’entitat.  
 
Un dels fenòmens de l’art contemporani és la confusió entre disciplines i la 
pèrdua d’autonomia de les obres d’art respecte de la realitat històrica, el lloc o 
l’espectador. Aquesta condició és un dels aspectes que comparteixen les peces 
de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” que aplega aquesta 
exposició, que inclou 14 obres realitzades en les tres últimes dècades. 
 
A Objectes desclassificats l’espectador trobarà treballs majoritàriament 
escultòrics, però allunyats totalment del concepte canònic de l’escultura com a 
objecte aïllat, de manera que poden incorporar fotografia, dibuixos o pintura i 
interaccionen amb el seu entorn. 
 
Els objectes quotidians han determinat les creacions de molts artistes durant el 
segle XX, des dels surrealistes, i amb especial  intensitat des de les dècades 
dels seixanta i setanta amb el moviment Fluxus i l’emergència de l’art 
conceptual. Tant el moviment de l’art pop com el minimalisme es van 
caracteritzar per l’ús de l’objecte seriat, per la seva presentació o representació. 
 
En l’acte d’incorporar els objectes quotidians com a elements de l’obra d’art hi 
ha una referència ineludible al ready-made de Marcel Duchamp, però alhora hi 
ha diferències notables. En el ready-made de Duchamp es produeix un 
col·lapse entre el valor estètic de l’objecte com a obra d’art, el valor d’intercanvi 
(el seu preu) i el valor d’ús (que s’elimina, ja que s’integra en l’espai d’art). 
 
El gest d’incorporar objectes de consum, objectes quotidians, pot ser interpretat 
com un cert enaltiment de la societat de consum. Però també pot ser que 
aquesta inclusió de l’objecte quotidià en l’àmbit de l’art remeti als rastres que 
les persones hi deixen en usar-los i als vincles emocionals, és a dir, que també 
en pot emfasitzar la singularitat més que no pas la pluralitat i anonimat.  
 
Els artistes que reuneix aquesta mostra opten per l’acumulació, per l’arreplega i 
per l’assemblage, per relacionar els objectes els uns amb els altres; d’aquesta 
manera, les seves respectives propostes s’allunyen de l’escultura clàssica en 
més d’un sentit, ja que no són elements aïllats ni autònoms i impliquen una 



relació espacial diferent amb l’espectador. Els artistes representats desplacen 
el significat i la naturalesa original dels objectes. En les obres exposades, els 
objectes es repeteixen, s’acumulen, es multipliquen, ocupen l’espai artístic i 
creen possibles escenaris.  
 
Quan els objectes es converteixen en obres d’art perden la seva funció original 
i s’obren a una nova llum. Com en el cas els documents desclassificats que 
veuen la llum per primera vegada, aquests objectes s’insereixen en noves 
narratives, es descontextualitzen i adquireixen un nou codi de lectura. 
 
La mostra reuneix peces de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació ”la 
Caixa”, que té en les obres que investiguen amb els objectes una de les seves 
línies d’adquisicions. Diverses peces que s’exhibeixen en aquesta mostra han 
estat incorporades recentment al fons d’art de l’entitat i no s’havien pogut veure 
mai a Barcelona. És el cas de les obres de Hans-Peter Feldmann i Annette 
Messager, sobre les que pivota Objectes desclassificats.  

 

La primera, Schanttenspiel (2002), de Feldmann, inclou nombrosos objectes i 
joguines que es mouen i es reflecteixen en una paret il·luminats per uns llums, 
la qual cosa situa el visitant en un entorn teatral i quasi màgic. D’altra banda, a 
Jeu de Deuil (1994), Annette Messager combina 17 fotografies i un grapat de 
joguines que s’amunteguen i queden atrapades per una xarxa. 
 
La disposició en l’espai dels diversos objectes que integren les obres 
d’Objectes desclassificats és essencial, com també la relació que estableixen 
amb l’espectador. Alguns objectes es presenten de manera desordenada 
(Andreas Slominski, Annette Messager, Hans-Peter Feldmann); n’hi ha que 
es disposen seguint una classificació i es mostren a manera d’arxiu (Christian 
Boltanski, Allan McCollum, Sophie Calle); d’altres s’ordenen de manera 
curosa i clara (Ana Laura Aláez, Katharina Fritsch, Sherrie Levine), i d’altres 
fins i tot es distribueixen construint constel·lacions o sistemes (Franz West, 
Carlos Pazos). 
 
Tant pel fet acumulatiu d’objectes diversos en les obres, com per la seva 
disposició en l’espai constituint trajectes, com també per la naturalesa individual 
i personal de cadascun d’aquests objectes, els treballs que es presenten a 
Objectes desclassificats es mostren a l’espectador com si fossin mapes per 
desxifrar. Les obres i els seus objectes tenen la capacitat de generar 
narracions, possibles històries. El visitant hi trobarà tot un seguit de sistemes 
per ser interpretats, objectes que semblen haver estat reclosos i veuen la llum 
per primera vegada. 
 



Objectes desclassificats. Obres exposades 

 

 
ALLAN McCOLLUM 
(Los Ángeles, EUA, 1944) 
216 Plaster Surrogates / 216 

substituts de guix, 1987-1988 
Guix pintat 
 

 
A la fi dels anys setanta, Allan McCollum inicia una sèrie de treballs sota el títol 
de Surrogate Paintings. El terme surrogate, que es pot traduir per ‘substitut’, fa 
referència a la reducció d’una substància als seus trets més essencials; en el 
cas de les pintures, al marc i al llenç. En el seu procés de realització es 
cancel·la tot element d’individualització i de singularització, de manera que els 
converteix en pintures objecte. I per tal d’aconseguir-ho completament, 
McCollum incorpora en el seu «programa» l’exposició i la presentació de les 
peces, ja que les mostra com en les antigues pinacoteques, les unes damunt 
de les altres, per tal d’accentuar la percepció del conjunt com una instal·lació 
única. McCollum inicia els Plaster Surrogates el 1982, i la principal diferència 
respecte de les Surrogate Paintings és que en aquests l’objecte pintura està fet 
a partir de motlles, amb guix i seguint un procés totalment mecanitzat. El fet 
d’escollir el guix té rellevància, ja que és el material amb què estan fets els 
souvenirs, motiu més per equiparar la pintura objecte a l’objecte de consum. 
 

 
ANA LAURA ALÁEZ (Bilbao, 1964) 
Mujeres sobre zapatos de plataforma / Dones sobre  

sabates de plataforma, 1992 
Sis perruques dissenyades per l’artista i sis  
parells de sabates dels anys setanta 
 

 
L’escultura és una de les disciplines recurrents en l’obra d’Ana Laura Aláez, en 
la qual sovint hi ha referències explícites al cos, al seu embelliment, a la seva 
cura i a totes les pràctiques hedonistes i glamuroses que l’envolten en les 
nostres societats, avesades al culte al cos. A Mujeres sobre zapatos de 

plataforma, les sabates han estat recuperades de botigues de segona mà, i les 
lligadures han estat curosament manufacturades per Aláez a partir de materials 
com ara rul·los, plomes o ungles postisses. De lluny, res no fa trontollar el 
glamur dels conjunts i les perruques apareixen com a complements adequats; 
és només quan l’espectador s’aproxima que pot distingir la laboriositat manual 
que comporta la seva realització i la precarietat dels materials.  
 



 
 
ANDREAS SLOMINSKI (Meppen, Alemanya, 1959) 
Sense títol, 1994 
Bicicleta estàtica i materials diversos 
 
 

 
Des dels seus inicis a mitjan anys vuitanta, el treball d’Andreas Slominski ha 
estat vinculat amb el que un crític va denominar «estudis de camp» (field 

studies), entesos com l’exploració estètica de les formes més banals que 
constitueixen els nostres entorns quotidians. En les obres de Slominski, però, 
sovint se subverteix la funció habitual de l’objecte que es presenta; tant el 
context com els continguts són conscientment alterats tot introduint una noció 
d’ambigüitat al si del museu. En aquest cas de Sense títol, Slominski realitza la 
bicicleta a partir d’una fotografia feta al carrer d’un «original» vist a Frankfurt. 
L’acumulació dels paquets a banda i banda de la bicicleta faria bastant difícil de 
poder-la moure i, a més, en aquest cas Slominski fa servir una bicicleta 
estàtica, amb la qual cosa n’anul·la totalment la funció. La peça, totalment 
desplaçada del seu hàbitat normal dins del museu, esdevé un símbol 
recognoscible de l’economia de subsistència de les grans ciutats. 
 

 
ANNETTE MESSAGER (Berck, França, 1943) 
Jeu de Deuil / Joc de dol, 1994 
Fotografies, ninots de peluix i xarxes 
 

 
L’obra d’Annette Messager es caracteritza per la integració de materials tan 
diversos com ara el dibuix, la fotografia, el text o els brodats. Al principi de la 
seva carrera, als anys setanta, les seves peces s’articulen entorn dels clixés i 
estereotips relacionats amb els rols de la dona en la societat francesa del 
moment. Als anys vuitanta, comença a fer instal·lacions ja no tan centrades en 
ella mateixa, sinó en tot allò que l’envolta.  
 
Jeu de Deuil és un tríptic, el centre del qual està format per una filera de 
fotografies de diferents parts del cos (que poden recordar els exvots), algunes 
de nens, emmarcades i lleugerament superposades. A dreta i a esquerra es 
repeteix el mateix patró: una fotografia del que sembla un animal dissecat amb 
una caputxa i, a sota, una fotografia de l’ull d’un infant. A la part inferior de cada 
composició fotogràfica s’apilen ninots de peluix i de tela; tot és cobert per una 
xarxa negra a manera de vel, que obliga l’espectador a apropar-se per tal de 
distingir-ne cadascun dels elements. La mise-en-scène resultant adquireix un to 
fosc i sinistre. 
 



 
CARLOS PAZOS (Barcelona, 1949) 
Maldita primavera / Maleïda primavera, 1985 
Guix, vidre, esquís, resines, branques de pi, ceràmica,  
alumini, neó i oli sobre tela 
 

 
Per bé que s’inicia als anys setanta, moment en què un dels moviments més 
consolidats era l’art conceptual, l’obra de Carlos Pazos se’n distancia de 
manera permanent i conscient. Ja des del començament, Pazos incorpora al 
seu treball materials diversos provinents de la cultura popular, com també 
fotografies, dibuixos o souvenirs, que aniran guanyant una presència específica 
en la seva obra com a record personal amb un dimensió autobiogràfica 
concreta. Maldita primavera és un exemple clar dels anomenats assemblages 

que Pazos construeix a partir d’objectes que han estat desestimats, 
abandonats, i que en la seva obra troben una segona vida. Disposats de 
manera espacial, quasi a manera d’escena, sovint poden adquirir diversos 
significats, sempre vinculats a un cert to melancòlic. 
 

 
CHRISTIAN BOLTANSKI (París, 1944) 
Archives de l’année 1987 du journal ‘El Caso’ /  

Arxius de l’any 1987 del diari El Caso, 1989 
Fotografies en blanc i negre i llums 
 

 
El lloc i el temps de la memòria són fonamentals en l’obra de Boltanski, que 
s’articula a partir d’uns materials, objectes o fotografies que s’arrepleguen i es 
disposen re-creant una escena, un lloc o un espai, de vegades molt concret. Ell 
mateix va declarar: «El meu treball […] és teatre sense text, sense espectacle. 
El que vull és aconseguir quelcom situat entre el teatre i la instal·lació». Entre 
les diferents tipologies d’obres que Boltanski ha creat hi ha, des del 1985, els 
denominats Monuments, que es defineixen com unes instal·lacions de retrats 
fotogràfics presentats en composicions murals i amb llums, de manera que el 
conjunt pot recordar els altars religiosos. 
 
A Archives de l’année 1987 du journal ‘El Caso’, Boltanski recull imatges 
d’assassins, desapareguts o víctimes que el 1987 va publicar el rotatiu de 
successos El Caso. D’una banda, les imatges estan descontextualitzades, 
sense el text que les acompanyava; de l’altra, com que són reproduccions de 
reproduccions ampliades, sovint són borroses i poc nítides. Totes dues 
circumstàncies en dificulten el reconeixement i una correcta ubicació. Aquest 
treball, com molts altres de Boltanski, constata la pèrdua de la memòria 
amb el pas del temps, la seva fragilitat extrema. 
 



  
FRANZ WEST (Viena, 1947) 
Fish Must Swim / Els peixos han de nedar, 1994-1996 
Deu peces originals i dues cadires d’acer, masonita i guix 
 
 

 
La carrera d’aquest artista austríac ha estat sempre vinculada al 
desenvolupament de l’escultura. Un treball escultòric que, des del 
començament, planteja un trencament dels codis clàssics; per això incorpora el 
concepte del collage, que li permet introduir tota mena de materials —
fotografies, retalls de diari, mobles, etc.—, estendre l’escultura fins a 
l’assemblage i construir instal·lacions o environaments. A Fish Must Swim 

l’espectador és davant d’una d’aquestes peces en què part del material 
exposat, que compon el treball, és d’altres autors. Les diverses peces originals i 
les cadires formen un conjunt que sembla que reprodueix l’espai domèstic d’un 
col·leccionista. 
 
 

 
HANS-PETER FELDMANN (Düsseldorf, Alemanya, 1941) 
Schattenspiel / Joc d’ombres, 2002 
Taules, objectes diversos, llums i motors elèctrics 
 

 
Hans-Peter Feldmann deixa la pintura el 1968, argumentant que la fotografia és 
«plenament suficient» per transmetre la seva idea de l’art. Des d’aleshores, 
articula la seva obra principalment a partir de fotografies, que col·lecciona i 
recull de procedències diverses. Tanmateix, aquest aplegament de 
reproduccions no es limita a la fotografia; a la fi dels anys setanta l’artista 
incorpora altres elements, com per exemple pintures i dibuixos dels grans 
mestres, rèpliques d’escultures o simples objectes de l’entorn quotidià. Són 
aquests darrers elements els que Feldmann pren com a base per construir les 
peces denominades Schattenspiel. Els diferents objectes arreplegats es 
disposen per grups, damunt d’unes petites plataformes giratòries situades 
davant d’uns llums, i tot el conjunt es distribueix en una filera de taules. 
Joguines, souvenirs i objectes de decoració totalment kitsch formen uns 
conjunts que, en moure’s, projecten unes ombres que fan que els diferents 
objectes apareguin, s’allunyin i es combinin entre ells. Les referències al teatre 
d’ombres i als artefactes precinematogràfics és evident, i creen un nou món 
màgic amb objectes descontextualitzats que ofereixen noves narratives i 
possibilitats. 
 
 
 



 
KATHARINA FRITSCH (Essen, Alemanya, 1956) 
Warengestell mit Madonnen / Suport amb marededéus,  
1987-1989 
Alumini i guix 
 

 
L’obra de Fritsch qüestiona la realitat dels objectes, dels que ens envolten com 
a objectes de consum, de totes les coses que configuren el nostre entorn 
diàriament i que estan subjectes a uns codis col·lectius d’identificació. La 
iconografia que nodreix les seves obres és diversa i conté referències directes 
al bagatge cristià, a la història de l’art o a la cultura popular. En el cas de la 
peça Warengestell mit Madonnen, Fritsch fa servir el souvenir de la Mare de 
Déu de Lorda. Componen l’escultura nou fileres de trenta-dues rèpliques de la 
marededéu cadascuna, disposades en forma circular, l’una damunt de l’altra, 
de tal manera que construeixen una columna. En aquest cas, el motiu de la 
marededéu, reproduïda en guix i pintada de color groc, es converteix en el 
mòdul, en la unitat de construcció d’un element arquitectònic, la columna. 
D’altra banda, la peça, en la seva seriació, al·ludeix de manera clara tant a 
l’objecte-souvenir que trobem en la realitat com al dispositiu on habitualment 
s’exposa. 
 

 
SHERRIE LEVINE (Hazleton, Pennsilvània, EUA, 1947) 
The Bachelors (after Marcel Duchamp) /  

Els solters (segons Marcel Duchamp), 1985 
Sis vitrines i sis objectes de ferro de diferents dimensions 
 

 
L’obra de Sherrie Levine es desenvolupa en fotografia, pintura i escultura, amb 
materials diversos però sempre articulada entorn dels conceptes de 
l’originalitat, l’autoria i l’autenticitat. A partir dels anys setanta, el seu treball es 
distingeix per un retorn explícit a obres anteriors, algunes d’elles icones, 
d’altres artistes, homes, mestres de la modernitat, i que Levine re-crea tot 
introduint alteracions en el format, en els materials o en la disciplina. 
 
A The Bachelors (after Marcel Duchamp), per a les escultures que col·loca en 
les vitrines, Levine pren com a model una sèrie d’elements dibuixats que 
figuren a la part inferior esquerra de la peça de Duchamp titulada Le grand 

verre (1923), i que justament fan referència als solters en la narrativa que es 
desplega en el gran vidre. D’una banda, Levine atorga tridimensionalitat, 
materialitat i autonomia a uns elements que suposadament responien al 
disseny d’una màquina ideada per Duchamp i, de l’altra, en situar-los en 
vitrines clàssiques, els museïtza. 
 



 

 
SOPHIE CALLE (París, 1953) 
L’Hôtel. Chambre 43, 24, 44, 29 /  

L’hotel. Habitació 43, 24, 44, 29, 1985 

Fotografia en color 
 

 
Les interrelacions entre la vida privada i la pública fascinen Sophie Calle, i això 
l’ha dut a investigar els diferents patrons de comportament tot incorporant 
mètodes similars als que empren els detectius privats, els psicòlegs o els 
metges forenses. A partir d’estratègies i plans mestres, Calle organitza de 
manera curosa la trobada amb persones desconegudes i, amb la documentació 
que recull, elabora les narracions i històries que presenta en els seus treballs. 
 
Formalment, la majoria de peces de Calle es componen d’imatges fotogràfiques 
i de textos, en els quals es barregen experiències privades i col·lectives. En 
aquest format podem trobar al·lusions al periodisme, a l’antropologia i a la 
psicoanàlisi, com també a la literatura, al diari personal i a la fotonovel·la. 
L’Hôtel. Chambre 43, 24, 44, 29 és producte del seu treball com a cambrera de 
pisos en un hotel de Venècia. Calle busca aquesta feina durant més d’un any, 
finalment l’aconsegueix el febrer del 1981 i l’exerceix al llarg de tres setmanes. 
Cadascuna de les peces és un díptic: en una part hi ha un text on Calle deixa 
anotades les seves observacions i impressions sobre l’ocupant de l’habitació a 
manera de diari personal; en l’altra hi ha una sèrie de fotografies dels objectes 
que es troba, tal com els han deixat, abans de netejar ella l’habitació. 
 



 

 

Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”.  

Objectes desclassificats 
 

Del 12 de març al 22 d’agost de 2010 
  
CaixaForum Barcelona 
Avinguda Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
 
Horari: 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 
Entrada gratuïta a les exposicions 
 
Servei d’Informació 
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel.: 902 223 040 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Josué Garcia: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


