NOTA INFORMATIVA
LA MOSTRA DE GRAVATS ERÒTICS DE PICASSO EN DIÀLEG AMB
ESTAMPES JAPONESES AMPLIA CONTINGUTS, CANVIA DE
FORMAT I PASSA A PRESENTAR-SE A LA TARDOR DEL 2009
Els resultats obtinguts per la recerca realitzada permetrà exhibir, per primera vegada, una destacada
selecció d’estampes que van ser propietat de Picasso

Plantejada inicialment com una proposta per a les sales de gravat, dins del circuit de la
col·lecció del Museu, la mostra ha vist ampliats els seus continguts com a conseqüència de la
investigació realitzada pels equips del Museu durant el període de preparació i que ha donat
com a resultat la localització i obtenció en préstec d’una sèrie d’estampes japoneses que van
ser propietat de Pablo Picasso. Aquest fet, de gran rellevància a l’hora d’aprofundir en el
coneixement i en l’estudi de l’artista, ha provocat un canvi de format –passa a ser una proposta
per a les sales d’exposicions temporals– i, a la vegada, la necessitat del canvi de dates, al
novembre del 2009.

L’exposició
En aquesta nova configuració, la mostra inclourà una selecció de les estampes japoneses,
propietat de Picasso, amb un clar paral·lelisme amb les escenes representades per l’artista,
tant pel que fa a solucions compositives similars, com pel tractament formal utilitzat a l’hora de
descriure el nu femení i d’explorar el desig masculí i l’acte amorós.
Si bé tota l’obra de Picasso està imbuïda d’erotisme i sensualitat, es pot considerar que en dos
períodes, el dels seus inicis (1900-1908) i el final (1964-1972), l’artista es va dedicar d’una
manera més intensa als temes eròtics explícits. Si en el primer període realitza apunts i
dibuixos que són una crònica irreverent i autobiogràfica de la seva joventut, en els gravats
d’última època la varietat d’enquadraments, de perspectives i de tècniques de representació,
confereixen tal força a les imatges representades que fan que l’espectador esdevingui el
voyeur a qui està destinada l’escena.
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