CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA

EXPOSICIÓ «YO PICASSO. AUTORETRATS»
El proper dijous, 30 de maig del 2013, a les 10.30 hores, al vestíbul de la segona planta del
palau Finestres (accés pel carrer Montcada, 23), es presentarà en roda de premsa als
mitjans de comunicació l'exposició «Yo Picasso. Autoretrats».
A l'acte hi assistiran Jaume Ciurana, Tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i
Innovació de l’Ajuntament de Barcelona; Eduard Vallés i Isabel Cendoya, comissaris de
l’exposició i Bernardo Laniado-Romero, 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 –redactors i gràfics– que ho desitgin podran visitar la mostra, abans
de la roda de premsa, a partir de les 10.00 hores.


El Museu Picasso de Barcelona presenta, del 31 maig a l’1 de setembre del 2013,
l’exposició «Yo Picasso. Autoretrats». La mostra està organitzada i produïda pel
Museu i compta amb el patrocini d’Endesa.



Aquesta proposta aborda, per primera vegada, aspectes tan importants en la
producció de l’artista com són l’autoretrat i l’autorepresentació. Des del punt de vista
cronològic, abasta setanta-set anys, des de la infantesa (1895) fins a poc abans de
morir (1972).



L’exposició és, a la vegada, un homenatge merescut a Pablo Picasso l’any del 50è
aniversari de la inauguració del Museu Picasso de Barcelona, el primer museu
monogràfic sobre l’artista, impulsat i tutelat directament per ell mateix.



La família de l’artista, ha cedit obres per a aquesta ocasió i ha donat suport al
projecte des dels seus inicis. La mostra aplega obres destacades de la seva
producció com són: Autoretrat (Yo), 1901, The Museum of Modern Art, Nova York;
Autoretrat, 1901-1902, National Gallery of Art, Washington; Autoretrat, 1906, The
Metropolitan Museum of Art, Nova York; Autoretrat, 1907, Národní Galerie, Praga;
Cap d’home, 1972, The Hakone Open-Air Museum, Tòquio i Autoretrat, 1972,
col·lecció particular, Tòquio / Cortesia de la Fuji Television Gallery.
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