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Richard Hamilton (Londres,1922) és conegut com el “pare de l’art pop”, tot i que, de 
fet, aquesta només és una petita faceta d’una trajectòria artística de més de cinquanta 
anys en què ha treballat en àmbits, estils i tècniques molt variats, des de gravats fins a 
pintura, dibuixos i instal·lacions, objectes i disseny industrial, cosa que l’ha fet 
reflexionar sobre els límits entre l’art i la publicitat, el disseny i la producció en sèrie. 
 
L’obra de Hamilton arriba a la maduresa a mitjan anys cinquanta, coincidint en l’escena 
artística amb la consolidació de moviments com l’expressionisme abstracte, que 
considera una paràlisi de l’avantguarda.Hamilton hi reacciona en contra tot incorporant 
a la seva obra experiències pròpies quotidianes que enriqueixen la seva cultura visual:el 
cinema, revistes com Playboy, Esquire, Look Design i Architectural Review, la fotografia, 
en un intent de reintroduir contingut en l’art, inexistent, al seu parer, en la pintura 
d’avantguarda. 
 
Aquesta dècada és, també, el moment en què Hamilton comparteix la seva fascinació 
pels productes de la cultura de masses amb artistes com ara Laurence Alloway Peter i 
Allison Smithson i Eduardo Paolozzi, i amb ells forma l ’Independent Group i organitza 
exposicions com This is Tomorrow (Londres, 1956). Altres artistes com Marcel 
Duchamp, Jean Tinguely i Joseph Beuys exerceixen una notable influència en la seva 
producció artística, i hi destaca especialment Dieter Roth, amb qui va treballar a 
Cadaquès als anys setanta. 
 
Aquesta exposició ha estat organitzada en col·laboració amb el Ludwig Museum de 
Colònia i mostra dibuixos, pintures, objectes i recreacions de grans instal ·lacions com 
Fun House, 1956, i Lobby, 1985-1987. L’exposició s’estructura en categories 
clàssiques, tal com Hamilton mateix classifica la seva obra: natures mortes, retrats, 
interiors, exteriors, natura, obres religioses, etc., i inclou obres clau des del 1938 fins al 
2002, com ara la sèrie Solomon R.Guggenheim, 1965-1966, o la combinació d’un 
amplificador dissenyat per Hamilton i un objecte-pintura titulat Lux 50-Functioning 
Prototype, 1979. 
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