CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA

EXPOSICIÓ «PICASSO VERSUS RUSIÑOL»
L’exposició estarà oberta al públic del 28 de maig al 5 de setembre de 2010
El proper dijous, 27 de maig de 2010, a les 12 hores, a les sales d’exposicions temporals del Museu
Picasso (Montcada, 23), es presentarà en roda de premsa als mitjans de comunicació l'exposició
«Picasso versus Rusiñol».
A l'acte hi assistiran Jordi Martí, delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona; Antoni Sella,
director del Consorci del Patrimoni de Sitges; Eduard Vallès, conservador del Museu Picasso i
comissari de l'exposició; i Pepe Serra, director del Museu Picasso de Barcelona.
Després dels parlaments, el comissari realitzarà 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 l'exposició, abans de la roda de premsa, a partir
de les 11 hores.

Organitzada conjuntament pel Museu Picasso de Barcelona i el Museu Cau Ferrat de
Sitges, la mostra examina el rol que Santiago Rusiñol –un dels artistes més
representatius i complexos de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX
(pintor, literat, col·leccionista, periodista i activista cultural)– va jugar en la formació de
Picasso i analitza, per primera vegada, el procés d’imitació, absorció i posterior
superació de Picasso envers la figura de Rusiñol, a través de les noves investigacions
realitzades.
Aquesta exposició, que aplega 160 obres –pintures, dibuixos, gravats, fotografies i
documents– és el resultat de la línia iniciada pel Museu Picasso dirigida a revisar els
discursos sobre Picasso, en aquest cas, els relacionats amb els anys barcelonins de
l’artista. En aquest sentit, la recerca portada a terme per a l’exposició ha permès
aprofundir en l’estudi dels fons del Museu i realitzar descobriments de gran
importància com, per exemple, la troballa d’un fragment desconegut i mai exhibit d’una
de les obres cabdals de la col·lecció.
El tancament per reformes del Museu Cau Ferrat ha permès mostrar a Barcelona, de
manera excepcional, una part important dels fons de la que va ser residència de
Santiago Rusiñol.
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