NOTA INFORMATIVA

CICLE «VIST PER... MIRADES SOBRE LA COL·LECCIÓ DEL
MUSEU»
Aquesta nova proposta del Museu Picasso comptarà, en la seva propera sessió, amb la
participació de la professora d’arts visuals a la Fac. de Comunicació de la UPF, Mercè Ibarz

El proper dimecres,18 de març, a les 19.30h, el Museu Picasso continuarà amb el cicle
«Vist per... Mirades sobre la col·lecció», amb la proposta “Picasso i el cine” , de la
professora d'arts visuals a la Fac. de Comunicació de la UPF, Mercè Ibarz
Aquesta nova activitat del Museu, que es presentarà fins al desembre del 2009, convida a
creadors de diverses disciplines a oferir una visió critica i personal al voltant de l'obra i la
figura de Picasso. Amb aquesta mirada externa al Museu es pretén generar, des d'àmbits
i pràctiques molt diverses –art, literatura, ciència–, vies per a la generació de noves
narratives picassianes, construïdes des del present i alliberades dels tòpics i les
interpretacions de caire historicista que pesen sobre la recepció d'aquest artista.

Vist per... Mirades sobre la col·lecció del Museu
Activitat gratuïta. Places limitades (reserva necessària)
Durada del cicle: fins al desembre del 2009
Horari: 19.30h
Punt de trobada: taquilla de Montcada, 23
Per a més informació i reserves:
93 256 30 22 (matins 10 a 13h) / museupicasso_reserves@bcn.cat

www.museupicasso.bcn.cat

Les properes propostes d’aquest programa són:


Daniel G. Andújar, artista
“Picasso, de los procesos de entronización a la marca”
1 d’abril



Josep Lluís Aguiló, poeta
“Poesia per Picasso”
22 d’abril



David Jou, catedràtic de Física UAB i poeta
"Avidesa i fulgor dels ulls de Picasso"
29 d’abril



Tortell Poltrona, pallasso
“Pallassos al Museu Picasso”
13 de maig



Josep Perelló, prof. agregat al Departament de Física Fonamental, UB
"Picasso com a patró de mesura de la distància entre l'art i la ciència"
27 de maig



Amèrica Sánchez, dissenyador-dibuixant
“Visita para dibujar”
3 de juny



Arnau Puig, filòsof i crític d’Art, i Pepe Serra, director del Museu Picasso
“L’esberla de Picasso al concepte de l’art: del retorn d’Horta de Sant Joan, gener
del 1899, a la primera anada a París, setembre del 1900”
8 de juliol
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