PRESENTACIÓ EXCLUSIVA PER A LA PREMSA

PRESENTACIÓ DE LA DONACIÓ DE DAVID DOUGLAS
DUNCAN II AL MUSEU PICASSO, BARCELONA
El Museu Picasso presenta la segona exposició de la donació de 163 fotografies del
prestigiós fotògraf nord-americà, David Douglas Duncan (Kansas City, Missouri, 1916),
amic personal de Pablo i Jacqueline Picasso. Aquesta mostra permetrà veure un total
de 87 fotografies que recullen tant escenes de la vida familiar del pintor com moments
de la seva feina de creació artística. La mostra, que compta amb un important conjunt
de retrats de Picasso i de la seva dona, s’acompanya d’una selecció de les obres del
Museu amb les quals tenen una estreta relació, oferint una nova mirada d’aquestes
peces de la col·lecció. Aquest maridatge permetrà als visitants conèixer millor el
procés creatiu de l’artista.
Amb motiu d’aquesta exposició s’ha previst una presentació exclusiva per a la premsa
que comptarà amb una visita guiada a càrrec de la fotògrafa Consuelo Bautista i Malén
Gual, conservadora de pintura, dibuix, escultura i ceràmica, i Bernardo LaniadoRomero, director del Museu Picasso, Barcelona, comissaris de la mostra. Voldrem
repassar conjuntament aquesta etapa de la vida de l’artista captada per la càmera d’un
altre artista, David Douglas Duncan, analitzant aquest testimoni documental tant des
dels ulls d’un professional de la fotografia com des de la mirada experta sobre la vida i
l‘obra artística de Pablo Picasso que aportaran els comissaris de la exposició.
Finalment, i com a homenatge a David Douglas Duncan, qui no podrà ser present en
aquesta segona presentació de la seva donació, es proposarà fer una foto de grup
amb tots els periodistes i fotògrafs assistents. També es crearà un hashtag a Twiter
per tal que els assistents que ho desitgin pengin un comentari sobre l‘exposició i una
imatge dedicada al fotògraf, que hagi inspirat la seva visita a la mostra. Tant la foto de
grup com el recull d’imatges i comentaris serà enviat a David Douglas Duncan com a
homenatge i mostra d’agraïment per la seva generositat amb el Museu Picasso,
Barcelona i per la seva amabilitat durant la seva estada anterior a la ciutat.
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Museu Picasso (entrada per C/Montcada, 23), primera planta del Palau Finestres,
seu de les exposicions temporals.
Visita guiada i diàleg obert sobre l’exposició amb la fotògrafa Consuelo Bautista i
Malén Gual, conservadora de pintura, dibuix, escultura i ceràmica, i Bernardo
Laniado-Romero, director del Museu Picasso, Barcelona, comissaris de la mostra.
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