
Nota de premsa                            

Comunicació 
Centre Cultural Unnim 
T 93 789.95.13 – 644 24 54 15 

comunicacio@fundacioct.es 

 

www.fundacioct.es 
https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 

@CCulturalUnnim 

 
 
 
 
 

Andy Warhol i el Pop Art arriben al Centre 
Cultural Unnim de Terrassa 

 
 

L’equipament terrassenc exposa una quarantena d’obres del genial artista 
nord-americà Andy Warhol. L’exposició, que recull olis, gravats, collages i 
serigrafies, compta amb una de les seves obres més polèmiques: la 
cadira elèctrica.  
 

Vint-i-cinc anys després de la seva mort, Andy Warhol continua sent un dels artistes 

més influents i carismàtics de l’historia de l’art i la cultura contemporània.   

 

Fundador del Pop Art americà a principi dels seixanta, juntament amb Wesselman, 

Rosenquist, Oldemburg i Liechtenstein, es va erigir com un “guru” de l’art al trencar les 

barreres entre aquest i la cultura de masses. “L’art comercial és molt millor que l’art per 

l’art”, va afirmar. A la Factory, llegendari magatzem on Warhol i la seva cohort 

treballaven, vivien i celebraven llegendàries festes, produïa en sèrie les seves creacions. 

 

Va adquirir la celebritat i va aconseguir el passaport a la fama eterna inspirant-se en les 

prestatgeries dels supermercats, convertint en obres d’art objectes tan quotidians i 

populars com els detergents, els plàtans o les llaunes de sopa Campbell. Andy va ser tot 

un “transhumant” de l’art que va cultivar totes les disciplines: dibuixant, pintor, 

cineasta, fotògraf, productor musical i emergent empresari.     

 

Mitòman, polèmic, excèntric, estimat i odiat, el rei del Pop Art continua més viu que 

mai després d’un quart de segle de la seva mort. 

 

Andy Warhol. Els misteris de l’art. 

 

Sota el nom “Andy Warhol. Els misteris de l’art”, el Centre Cultural Unnim de Terrassa 

reviu a l’important artista nord-americà a través de la seva obra. Un total de quaranta-

una obres, entre olis, gravats, collages i serigrafies, que se centren en la sèrie 

“Catàstrofes”, un període de l’obra warholina dedicat a la mort. Precisament dins 

d’aquesta sèrie es troba una de les seves obres més polèmiques i més crítiques amb la 

realitat nord-americana del moment: la cadira elèctrica.  

 

Les obres seran exposades a les sales tres i quatre a partir del 22 de març i fins el 3 de 

juny de 2012. 

 

Seguint la línia ja consolidada al Centre Cultural d’exposar l’obra d’un artista 

internacional cada temporada, aquesta exposició està relacionada amb la que es va fer 

l’any 2008 sobre l’obra en paper de l’artista Keith Haring, de qui Warhol n’era un 

referent com es reflexa a la col·lecció Andy Mouse, on Warhol apareix com un dels tres 

símbols dels Estats Units, juntament amb el dòlar i la figura de Mickey Mouse.  
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La seva vida 

Andrew Warhola, Jr. (Pittsburgh, 6 d’agost de 1928 – Nova York, 22 de febrer de 

1987), més popularment conegut com a Andy Warhol, fou el tercer fill d’una família 

humil d’immigrants eslovacs i va viure una dura infància. De petit va contraure una 

malaltia, la Corea de Sydenham, que li va provocar canvis en la pigmentació de la seva 

pell i li va obligar a guardar llargs períodes de convalescència que va aprofitar per 

dibuixar i pintar. 

 

Després de graduar-se en disseny gràfic a l’Institut de Tecnologia Carnagie (als 21 

anys) es va traslladar a Nova York, on adopta el nom que més endavant el va fer famós, 

Andy Warhol, marcant així el punt de partida de la seva carrera artística. Començà a 

col·laborar com a il·lustrador comercial en revistes com “Tiffany & Co”, “Vogue” o 

“Glamour” aconseguint d’aquesta forma una seguretat econòmica després d’alçar-se 

com un dels grafistes més sol·licitats i millor pagats. Paral·lelament publicà diversos 

llibres que regalava entre els seus coneguts. 

  

L’any 1968 Warhol va patir un atemptat. Valerie Solanas, una escriptora i militant 

feminista, per despit de no veure publicada la seva obra en una de les seves 

publicacions, li va disparar sis trets. Aquest fet va suposar un punt d’inflexió a la seva 

carrera: va reubicar La Factory en unes noves dependències i va substituir el color plata 

de l’anterior magatzem pel color blanc, encara que aquesta no va ser la principal 

característica del canvi. El nou estudi va deixar la bogeria del passat per convertir-se en 

una entitat més burocràtica i jerarquitzada. Naixia l’artista més comercial, el productor 

cinematogràfic i el pintor de l’alta societat. En definitiva, naixia l’home de negocis. 

Warhol va morir a Nova York el 22 de febrer de 1987, arrel de les complicacions 

patides després d’una operació de vesícula. 

    

El Pop Art 

L’Art Pop va ser un important moviment artístic del segle XX que es caracteritzava per 

la utilització d’imatges de la cultura popular preses dels mitjans de comunicació, tals 

com anuncis publicitaris, “comic books”, objectes culturals “mundans” i el món del 

cinema. Buscava utilitzar imatges populars en oposició a l’elitista cultura existent en les 

Belles Arts, separant-les del seu context i aïllant-les o combinant-les amb altres, a més 

de ressaltar l’aspecte banal o “kitsch” d’algun element  cultural, molt sovint a través de 

l’ús de la ironia.  
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Les dades: 

Exposició: Andy Warhol. Els misteris de l’art. 

Data. Del 22 de març al 3 de juny 

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 21h 

              Dissabtes de 12 a 21h. 

              Diumenges i festius de 12 a 14h. 

Lloc: Sales 3 i 4 del Centre Cultural Unnim de Terrassa (Rbla, d’Ègara, 340) 

Entrada Lliure 

Més informació: www.fundacioct.es 
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