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Unha exposición sobre a 
relación e o intercambio 
entre arte surrealista 
e deseño ao longo dos 
últimos 100 anos.

Con icónicas obras 
asinadas por Salvador 
Dalí, Man Ray, Giorgio 
de Chirico, Le Corbusier, 
Antoni Gaudí ou Meret 
Oppenheim, entre 
outros.

Unha proposta da 
Fundación ”la Caixa” e 
o Vitra Design Museum, 
comisariada polo 
director do museo 
alemán, Mateo Kries.

Unha selección de 280 
pezas en exhibición.

Así como nomes 
imprescindibles da 
historia do deseño 
contemporáneo: 
desde Ingo Maurer, a 
Gae Aulenti, Achille 
Castiglioni ou Ray Eames.

OBXECTOS DE DESEXO. SURREALISM
O E DESEÑO 1924–2020

Studio Wieki 
Somers, 
High Tea Pot 
[Teteira], 2003 
© Vitra Design 
Museum, 
foto: Andreas 
Sütterlin.
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Un proxecto 
internacional, con pezas 
procedentes de:  
• Vitra Design Museum 
(Alemaña) 
• Fondation Le 
Corbusier (París, Francia)  
• Fondazione Giorgio e 
Isa de Chirico (Roma) 
• San Diego Museum of 
Art (EE.UU.) 
• West Dean College 
(Reino Unido) 
• Design Museum Den 
Bosch (Holanda)

Terceira grande 
exposición que chega 
ao Gaiás froito da 
colaboración entre a 
Xunta de Galicia e a 
Fundación ”la Caixa”, tras 
Cine e emocións. Unha 
viaxe á infancia –con 
fondos da Cinémathèque 
française– e Faraón. Rei 
de Exipto –con obras do 
British Museum–

A mostra encádrase 
na programación do 
Xacobeo 21-22.

OBXECTOS DE DESEXO. SURREALISM
O E DESEÑO 1924–2020

Carlo Mollino, 
Arabesco, 1950 
© Vitra Design 
Museum, foto: 
Jürgen HANS.
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Surrealismo 
e deseño

se agocha detrás do visible, a deseñar 
obxectos que rompen coa rutina e escapan 
do cotián. A súa influencia estendeuse por 
todos os ámbitos do deseño do último 
século: desde o mobiliario e o deseño de 
interiores ata o deseño gráfico, a moda, o 
cinema ou a fotografía.

Obxectos de desexo. Surrealismo e deseño 
1924 – 2020 presenta unha selección de 
máis de 280 obras que inclúen pintura, 
escultura, obxectos, carteis, revistas, libros 
e fotografías, así como películas históricas 
e vídeos. 

Entre as obras expostas atopamos pezas 
asinadas por artistas e deseñadores 
como Man Ray, Giorgio de Chirico, Le 
Corbusier, Salvador Dalí, Leonor Fini, Ray 
Eames, Carlo Mollino, Gae Aulenti, Achille 
Castiglioni, Isamu Noguchi ou Meret 
Oppenheim.

Despois de presentarse de maneira oficial 
en 1924 coa publicación do Manifesto 
do Surrealismo de André Breton, o 
Surrealismo converteuse rapidamente 
nun movemento intelectual e político 
internacional. Os seus integrantes 
procedían de diferentes orixes e 
disciplinas, entre elas, a escritura, o 
cinema e as belas artes.

Desde os seus inicios, o Surrealismo 
inspirouse no deseño e nos obxectos 
cotiáns e alterounos para facelos máis 
fantasiosos, oníricos, irónicos, terroríficos 
ou emocionais. Malia todo, o impacto 
deste movemento artístico sobre o deseño 
é tan intenso como pouco coñecido. O 
Surrealismo animou a deseñadores e 
deseñadoras a cuestionar a realidade que 

Front, Horse 
Lamp [Lámpara 
cabalo], 2006 
© Vitra Design 
Museum, 
foto: Andreas 
Sütterlin

Esta exposición explora o 
intercambio e diálogo entre ambas 
direccións, xustapoñendo obras 
de arte surrealista a destacadas 
pezas de deseño e afondando nunha 
das relacións máis significativas 
e fértiles entre arte e deseño dos 
últimos cen anos.
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As obras proceden na súa maioría do 
Vitra Design Museum, pero tamén de 
coleccións, fundacións e museos de todo 
o mundo, como a Fondazione Giorgio e 
Isa de Chirico, a Fundación Gala-Salvador 
Dalí, o San Diego Museum of Art, o West 
Dean College, o Museo Casa Mollino, a 
Fondazione Achille Castiglioni, ou o Design 
Museum Den Bosch.

A mostra está organizada pola Fundación 
”la Caixa” e o Vitra Design Museum, coa 
colaboración da Xunta de Galicia a través 
da Fundación Cidade da Cultura de Galicia 
e no marco do Xacobeo 21-22. Conta co 
patrocinio de Hugo Boss e o soporte de 
Art Mentor Foundation Lucerne.
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Estructura 
expositiva

- Soños de modernidade, centrado 
en explorar os inicios do surrealismo a 
partir da década dos 20 e a súa influencia 
temperá no deseño de interiores, a moda 
ou o cinema.

- Imaxe e arquetipo, que afonda na 
compoñente absurda, no confuso e o azar 
que artistas surrealistas e deseñadores 
empregan como ferramentas para alterar 
o cotián e forzar os lindes entre realidade 
e ficción.

- Surrealismo e erotismo, que percorre a 
fonda pegada que temas como o amor, a 
sexualidade ou os roles de xénero deixaron 
na arte surrealista e en moitos deseños 
que beben destas influencias.

- O pensamento salvaxe, onde se 
descobre a relación entre etnografía 
e Surrealismo e tamén a influencia de 
técnicas como o fluxo libre da conciencia 
ou a escritura automática.

Obxectos de desexo. Surrealismo e deseño 1924 – 2020 
artéllase a partir dun núcleo central, un espazo cun 
audiovisual de inspiración onírica, que une catro ámbitos 
temáticos: 
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Pezas destacadas

01
Cadeira para Casa Calvet, de Antoni Gaudí 
Arabesco, de Carlo Mollino 
Sculpture Ozon III, de Le Corbusier 
Cadeau/Audace, de Man Ray

O Surrealismo deu a numerosos deseñadores críticos co 
racionalismo a inspiración para incorporar as emocións 
humanas, as formas orgánicas e o  mundo irracional aos 
obxectos de uso cotián. Ao tempo, os ready-mades de 
Marcel Duchamp constituíron unha das principais fontes de 
inspiración para numerosos artistas.
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02

Correalistic Rocker, de Frederick Kiesler  
Radio Nurse, de Isamu Noguchi 
Untitled, de Ray Eames

Moitos artistas surrealistas víronse 
na obriga de emigrar aos Estados 
Unidos, fuxindo do nazismo e da 
guerra. Daquela, o estilo surrealista 
comeza a inspirar a deseñadores do 
outro do Atlántico como Ray Eames, 
Isamu Noguchi ou Frederick Kiesler.
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03

Bundt hat, de Achille Castiglione 
Horse Lamp, de Front Studio

O Surrealismo introduce 
a subversión na vida cotiá 
e moitos deseñadores 
valéronse de estratexias 
similares, como Achille 
Castiglione co seu sombreiro 
con forma de molde para 
tartas (Bundt hat) ou 
a lámpada cabalo dos 
deseñadores suecos Front



04

Tour, de Gae Aulenti  
Sella, Achille Castiglione

Os ready-mades de Marcel Duchamp influíron 
tamén de xeito directo no deseño de obxectos, 
como amosan a arquitecta e deseñadora 
italiana Gae Aulenti –autora de proxectos como 
a reforma que nos anos 80 convertería unha 
estación ferroviaria no Museo de Orsay de París– 
que fai referencia á famosa obra de Duchamp 
Roda de bicicleta coa súa mesa Tour, ou o mesmo 
Achille Castiglione coa súa banqueta en forma de 
sella.
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Arrivo del Trasloco, de Giorgio de Chirico 
MAgriTTA, de Roberto Matta 
Le témoin, de Man Ray

A partir dos anos 60, os avances co plástico permitiron 
deseñar pezas escultóricas e obxectos poéticos que incitaban á 
polémica e á reflexión e criticaban o funcionalismo. Deste xeito, 
deseñáronse mobles de proporcións absurdas que suxerían 
categorías de obxecto totalmente diferentes, parecidos a 
fragmentos de cadros misteriosos de Giorgio de Chirico.  
As novas posibilidades tamén inspiraron a artistas surrealistas 
como Roberto Matta, que deseñou a cadeira MAgriTTA (unha 
homenaxe a René Magritte) en 1970; e Man Ray, quen coa peza 
A testemuña de 1971 se refire ao papel do moble como un 
observador mudo da vida doméstica.
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La cara de Mae West, de Salvador Dalí (reproducción) 
Sofá Bocca, de Studio 65 

O erotismo e a sexualidade 
tiveron un papel crucial no 
Surrealismo e artistas e 
deseñadores inspirados neste 
movemento incluíron una alta 
carga erótica en obras de arte 
e deseños de interiores e de 
mobiliario. Na exposición figura 
como elemento escenográfico 
a colaxe de Salvador Dalí 
pensada como un apartamento 
surrealista, onde as partes 

individuais reproducen a cara 
de Mae West. Dalí también 
incorpora elementos parecidos 
na súa casa de Portlligat e 
deseña obxectos como o sofá 
coa forma dos beizos da actriz, 
que sería despois homenaxeado 
na década dos 70 por Studio 65 
co seu mundialmente coñecido 
sofá Bocca.
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Self portrait (I am in training, don’t kiss me), de Claude Cahun 
A woman, a mirror, a woman is a mirror for a man, de Francesca Woodman 
Untitled (several breast from radical surgery...), de Lee Miller

Motivos considerados propios do erotismo feminino —boca, 
peitos, cabelo ou zapatos de tacón— foron empregados nas 
subversivas fotografías de Lee Miller e Francesca Woodman, 
ou nos andróxinos retratos de Claude Cahun, para criticar a 
opresión da muller e os estereotipos de xénero. 
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Cover of Vogue, de Salvador Dalí 
Untitled (Sugarcube ring), de Meret Oppenheim 
Untitled (Broch with eye and tear), de Jean Cocteau

A moda non foi inmune ao Surrealismo. Artistas como Man Ray ou 
Lee Miller foron fotógrafos de moda, a arte de Dalí foi levada á 
portada de Vogue, mentres que Jean Cocteau ou Meret Oppenheim 
asinaron diferentes pezas de xoiería ou complementos.
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High tea pot, de Studio Wieki Sommers  
La mamma / Donna, de Gaetano Pesce

Ademais da forza erótica, a pulsión de 
morte e violencia que tanto interesou 
á arte surrealista está presente tamén 
no deseño de obras como o ambivalente 
sofá La Mamma de Gaetano Pesce 
–que xoga coa contradición entre 
sensualidade e cadea–, a teteira en 
forma de cranio de porco da deseñadora 
Wieki Somers, ou diferentes pezas da 
artista Meret Oppenheim.
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Porca miseria, de Ingo Maurer 
Vegetal chair, de Ronan e Erwan Bouroullec

A arte non occidental e 
o factor azar aplicado ao 
deseño ou aos materiais 
continúa a inspirar a 
moitos deseñadores 
contemporáneos, desde Ingo 
Maurer aos irmáns Ronan 
e Erwan Bouroullec, que 
adoptan nos seus debuxos 
a técnica do fluxo libre da 
conciencia, que conduce a 
unha nova imaxinería dos 
obxectos.
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Comisariado

Itinerancias 
anteriores
A mostra foi exhibida anteriormente no 
Vitra Design Museum (Alemaña) e nos 
centros de Caixaforum en:

• Barcelona (febreiro-setembro de 2020)

• Madrid (novembro 2020- marzo 2021)

• Sevilla (abril-agosto 2021) 

• Girona (setembro 2021-xaneiro 2022) 

Está previsto que tras a súa estancia no 
Gaiás se expoña tamén no Design Museum 
de Londres.

Ao longo deste tempo, comisariou 
numerosas exhibicións e publicou varios 
libros e artigos, incluíndo obras sobre Le 
Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Joe 
Colombo e Konstantin Grcic e tamén sobre 
os aspectos sociais, políticos e teóricos 
do deseño e da arquitectura. En 2010 
publica o libro Total Design - Die Inflation 
moderner Gestaltung (Deseño total - A 
inflación do deseño moderno).

Mateo Kries é director do Vitra Design 
Museum desde 2011. Estudou Historia da 
Arte e Socioloxía na Humboldt-University 
en Berlín e traballou no Vitra Design 
Museum desde 1995.
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Vitra Design 
Museum

Fundación ”la Caixa” 

Está dedicado por enteiro á investigación 
e presentación do deseño: explora a 
súa relación coa arquitectura, a arte e a 
cultura cotiá, contando cunha colección 
exclusiva de mobles, iluminación e deseño 
de interiores.

Cada ano, organiza ata dez exposicións que 
poden verse no seu edificio principal, de 
Frank Gehry, outros emprazamentos do 
Vitra Campus e en museos asociados por 
todo o mundo.

A súa prioridade é responder aos desafíos 
sociais máis urxentes, como a loita contra 
a pobreza e a exclusión, a promoción do 
emprego, a atención das persoas con 
enfermidades avanzadas e o fomento 
do envellecemento activo e saudable. 
Manter a excelencia na cultura e o apoio á 
educación e á investigación médica son os 
outros obxectivos principais.

En 2022, a Fundación conta cun orzamento 
de 515 millóns de euros, incrementando 
así a dotación do pasado exercicio, que 
foi de 510 millóns. Desta maneira a 
entidade consolida o seu compromiso 
social mantendo por décimo terceiro ano 

consecutivo un orzamento superior aos 
500 millóns de euros.

No ámbito cultural e en colaboración coas 
mellores institucións do mundo –como 
o British Museum, o Centre Pompidou 
ou o Museo del Prado–, a Fundación ”la 
Caixa” despregou en todo o territorio 
español un modelo único de divulgación 
do coñecemento ao alcance de todos os 
públicos, entendendo a cultura como un 
instrumento eficaz para o crecemento 
persoal e a integración social.

A entidade inviste cinco millóns de euros 
para apoiar a celebración do Xacobeo 21-
22. Esta colaboración inclúe tanto o apoio 
a iniciativas da Xunta de Galicia como 
a organización de actividades culturais 
propias da Fundación ”la Caixa” encadradas 
no Ano Santo.

Situado na localidade alemá de Weil am 
Rhein, na fronteira con Suíza e moi preto 
de Basilea, o Vitra Design Museum é un 
dos museos máis importantes do mundo 
no ámbito do deseño.

A Fundación ”la Caixa”, presidida por 
Isidro Fainé e dirixida por Antonio 
Vila, creouse hai máis de cen anos en 
Barcelona. Actualmente, é a fundación 
privada máis importante de España 
e unha das máis relevantes a nivel 
internacional.
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Gaiás, Cidade 
da Cultura 

A Cidade da Cultura preséntase como un 
motor para impulsar proxectos innovadores 
no campo da cultura, o emprendemento e a 
tecnoloxía e un punto de conexión de Galicia 
co resto do mundo. Construída no cumio do 
Gaiás, un dos montes que rodean Santiago de 
Compostela, esta cidade que parece xurdir da 
terra eríxese como unha icona arquitectónica 
da Galicia contemporánea, dialogando 
coa Compostela milenaria, Patrimonio 
da Humanidade e destino do Camiño de 
Santiago.

Este espazo, destinado á cultura, 
ao emprendemento e á tecnoloxía, 
acolle: 

Museo Centro Gaiás. A súa 
beleza e flexibilidade convérteno 
no espazo perfecto para acoller 
exposicións de gran dimensión, 
eventos culturais e espectáculos 
de artes escénicas. É o centro 
cultural e artístico da Cidade da 
Cultura.

Biblioteca e Arquivo de Galicia. 
Preservan a memoria bibliográfica 
e documental da comunidade e 
actúan como cabeceiras da rede 
pública de bibliotecas e arquivos. 

Centro de Emprendemento 
Creativo. Acolle a Axencia Galega 
de Industrias Culturais (AGADIC), 

que impulsa o tecido empresarial 
no sector cultural, un espazo de 
coworking, un viveiro de empresas 
e unha área de empresas TIC.

Centro de Innovación Cultural 
(CINC). É sede da Fundación 
Cidade da Cultura e da Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, que aglutina os servizos 
tecnolóxicos da Administración 
galega. 

O Edificio Fontán. Converte 
a Cidade da Cultura de Galicia 
nunha referencia en investigación 
e colaboración internuniversitaria 
e en estudos do patrimonio, 
acollendo o Centro Europeo 
de Investigación en Paisaxes 
Culturais, o Instituto de Ciencias 
do Patrimonio (dependente do 

CSIC) e servizos que dan apoio ás 
tres universidades galegas.

Espazos naturais. O Bosque de 
Galicia, o Xardín Literario, o Xardín 
do Teatro e o Parque do Lago son 
os espazos verdes cos que conta 
o Gaiás. Lugares nos que gozar 
da natureza, descansar, practicar 
deporte e hábitos de vida saudable 
a través da súa rede de sendas e 
admirar novas caras da cidade de 
Compostela.
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