NOTA DE PREMSA

EL MUSEU PICASSO INCORPORA AL SEU FONS
DUES ESCULTURES EN BRONZE D’EMILI
FONTBONA
Mariner de Tarragona i Dona d’Amposta són dues obres estilísticament properes a l’escultura
de Picasso Dona asseguda que es conserva al Museu Picasso.
Emili Fontbona Ventosa fou amic de Pablo Picasso a l’època dels Quatre Gats i durant aquest
temps es van influir mútuament.
Aquestes peces es mostraran a la col·lecció permanent contextualitzades amb escultures,
documentació diversa i algunes pintures i dibuixos.
Barcelona, 9 de març de 2020.- El Museu Picasso compta a partir d’avui amb dues peces d’Emili

Fontbona Ventosa al seu fons artístic. Això ha estat possible gràcies a la donació que ha fet l’hereu
de l’artista, Francesc Fontbona de Vallescar.

Les dues foses recents en bronze que el Museu Picasso incorpora al seu fons són Mariner de
Tarragona i Dona d’Amposta, escultures realitzades l’any 1902 originàriament en fang i que

representen el màxim exponent de la producció postmodernista de l’artista. Dues obres

estilísticament properes a l’escultura de Pablo Picasso, Dona asseguda, la primera escultura de
Picasso, donada per Jaume Sabartés de l’any 1962 al Museu Picasso, executada a la casa familiar
d’Emili Fontbona de Barcelona.

Emili Fontbona va iniciar a Pablo Picasso en la tècnica de l’escultura l’any 1902 i van mantenir amistat
durant l’època dels Quatre Gats. El 1899, Fontbona, es va instal·lar a París amb Pidelaserra i Ysern, i

durant l’estiu i la tardor del 1901 va freqüentar la colla de Manolo Hugué, Jaume Sabartés, Mateu

Fernández de Soto i Picasso, que es reunien al cafè La Lorraine i a la cerveseria Zut. Un testimoni de

la seva relació és el dibuix de començaments del 1902 en què Picasso es representa als Quatre Gats,

amb Fontbona, Pere Romeu, Josep Rocarol, Àngel Fernández de Soto i Jaume Sabartés.

A la sala 8 de la col·lecció permanent del Museu Picasso, s’hi mostren peces que recorden aquest

lligam professional i amistós d’ambdós artistes. S’hi poden veure documents com la coberta de la
revista d’Il Tiberio núm. 9 o la revista Joventut núm 256,

tres dibuixos d’ambdos artistes, set

escultures (com Cap de Faune i La poesia èpica i la poesia mística d’Emili Fontbona), una fotografia i

la pintura de Marià Pidelaserra Retrat d’Emili Fontbona.
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Les escultures d’Emili Fontbona han estat cedides a alguns dels principals museus d’art de Catalunya

gràcies al projecte que els seus familiars han impulsat amb l’objectiu de recuperar la figura i obra de

l’escultor, finançant la fosa de les peces perquè siguin exposades. Fontbona va ser un escultor

singular definit en el seu moment per l’artista Feliu Elies com el Gauguin català. Fins ara s’han lliurat
escultures al Museu Nacional d’Art de Catalunya, al Museu Frederic Marès, Museu d’Art Modern de
Tarragona, al Casino d’Amposta i al Museu de Montserrat.

Amb motiu de la donació el Museu Picasso ha editat la publicació Pablo Picasso, Emili Fontbona, a

càrrec de Núria Gil, doctora en Història de l’Art, segon número de la col·lecció Passaport que va
iniciar el Museu Picasso l’any passat amb la publicació en commemoració del centenari de la
donació de l’obra Arlequí.

Donació Emili Fontbona
Lloc: Sala 8 de la Col·lecció Permanent
Oberta al públic: del 10 de març al 7 de juny de 2020

•

•

Aquestes imatges només es poden utilitzar per a informar directament sobre aquesta obra i dins del context de la mateixa,
qualsevol ús addicional necessitarà una nova autorització. És necessari fer constar el crèdit i el copyright corresponent per
cadascuna de les imatges.
Les obres de Picasso tenen drets de reproducció i drets d'autor que no estan administrats pel Museu Picasso, si no per
Administració Picasso, en aquest cas l'agent de referència a España és http://www.vegap.es S'ha de demanar permís per
reproduir les obres i també cal fer constar els crèdits complets i drets d'autor per a cada obra.
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