CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA

EXPOSICIÓ «PICASSO DAVANT DEGAS»
L’exposició estarà oberta al públic del 15 d’octubre de 2010 al 16 de gener de 2011

El proper dijous, 14 d’octubre de 2010, a les 11.30 hores, a les sales d’exposicions
temporals del Museu Picasso (accés per Montcada, 23), es presentarà en roda de premsa
als mitjans de comunicació l'exposició «Picasso davant Degas».
A l'acte hi assistiran Jordi Martí, delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona; Michael
Conforti, director de The Sterling and Francine Clark Art Institute; Elizabeth Cowling,
catedràtica emèrita d’Història de l’Art de l’Edinburgh University i comissària de l’exposició;
Richard Kendall, conservador general de The Sterling and Francine Clark Art Institute i
comissari de l’exposició; i Pepe Serra, director del Museu Picasso de Barcelona.
Després dels parlaments, els comissaris realitzaran la visita comentada a l'exposició.
El mateix dijous, a les 19.30 hores, tindrà lloc la inauguració oficial de l'exposició (amb
invitació).
Tots els mitjans que ho desitgin podran visitar la mostra, abans de la roda de premsa,
a partir de les 10.30 hores.

Organitzada per The Sterling and Francine Clark Art Institute de Williamstown,
Massachusetts, i el Museu Picasso de Barcelona, amb la col·laboració especial de la
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, aquesta és la primera
exposició que explora a fons l’abast i la importància de la fascinació que Picasso va
sentir tota la vida per l’obra i la personalitat de Degas. Picasso va col·leccionar obres
de l’impressionista, en va reinterpretar la iconografia més característica nombroses
vegades i al final de la seva vida va crear escenes que inclouen retrats de Degas.
El Museu Picasso és l’únic centre europeu que acull aquesta gran mostra, que s’ha
pogut veure ja a l’Sterling and Francine Clark Art Institute de Williamstown,
Massachussetts.

La mostra reuneix més d’un centenar d’obres creades per ambdós artistes –
escultures, pintures, gravats– procedents de museus internacionals i col·leccions
privades, amb el propòsit d’examinar la reacció de Picasso al repte plantejat per l’obra
de Degas i l’afinitat fascinant entre el pensament creatiu i els mètodes de treball de tots
dos. Moltes d’aquestes peces es podran veure per primera vegada a Espanya
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