NOTA INFORMATIVA

EXPOSICIÓ «PICASSO, FOTÒGRAF D’HORTA. INSTANTÀNIES DEL CUBISME, 1909»
Aquesta mostra estarà oberta al públic fins al 27 de desembre de 2009

El Museu Picasso acull, a la seva Sala 0 (planta baixa, entrada gratuïta, accés per
Montcada 23), la mostra fotogràfica «Picasso, fotògraf d’Horta. Instantànies del
cubisme, 1909», que s’ha pogut veure al Centre Picasso d’Orta del 28 de juny al 18
d’octubre.
Aquesta exposició aplega una selecció de fotografies (14 còpies modernes)
realitzades a Horta de Sant Joan pel mateix Picasso l’any 1909 i que té un doble valor:
conèixer els treballs inicials de Picasso en el camp de la fotografia i, sobretot, mostrar
el primer reportatge fotogràfic –ara, extensament documentat per primera vegada–
realitzat a Horta, el paisatge que va inspirar Picasso part de les obres cubistes
d’aquells anys.
La mostra, organitzada pel Centre Picasso d’Orta amb la col·laboració del Museu
Picasso de Barcelona, s’emmarca dins dels actes del Centenari de la segona estada
de Pablo Picasso a Horta de Sant Joan i del conveni signat pel Museu el març passat
amb el Centre Picasso d’Orta.
Tots aquells mitjans que estiguin interessats en visitar i informar sobre
aquesta exposició poden contactar amb el departament de premsa del Museu
Picasso

Picasso, fotògraf d’Horta. Instantànies del Cubisme. 1909
L’any 1909, deu anys després de la seva primera estada, Picasso torna a Horta de
Sant Joan. Aquell jove en període de formació que, convidat pel seu gran amic Manuel
Pallarès, s’havia refet d’una malaltia en aquesta població, torna a Horta convertit en un
artista cada cop més reconegut. Ens trobem en els inicis del cubisme i Horta
esdevindrà un punt d’inflexió en l’obra de l’artista.

En aquesta segona ocasió, Picasso va viatjar amb la seva companya Fernande Olivier
i, durant tres mesos, entre juny i setembre, va realitzar algunes de les obres que s’han
convertit en imatges universals del cubisme (com La bassa o La fàbrica) però, també,
va realitzar una sèrie de fotografies de les quals ens han arribat una vintena. En
l’actualitat, aquestes imatges es conserven al Musée national Picasso de París.
Algunes d’elles es corresponen amb paisatges i persones que protagonitzen diverses
de les seves teles cubistes i d’altres mostren l’interior del seu taller, on s’amuntegaven
les obres que anava produint.
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