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1. INTRODUCCIÓ

El maig de 2015, David Leclerc, nebot de Brigitte Baer, va
fer donació al Museu Picasso de Barcelona de l’arxiu personal de Brigitte Baer aconsellat per Paco Rebés, galerista
i amic de Brigitte. Paral·lelament, la Galerie Kornfeld, editora del catàleg raonat de l’obra gràfica de Picasso, va fer
donació dels documents de treball que Bernhard Geiser
havia concebut per a la publicació dels dos primers volums del catàleg i de les fotografies de les obres emprades
per a l’estudi dels gravats, tots dos conservats a l’arxiu de
Brigitte Baer, ja que quan Geiser va morir ella va continuar la tasca de catalogació i, per tant, havia heretat el seu
material de treball.
L’arxiu de Brigitte Baer és un viatge a través del seu treball
de recerca de l’obra gràfica de Picasso. Les fitxes catalogràfiques de l’obra gràfica de Picasso, juntament amb les més
de dotze mil fotografies que reprodueixen les obres de l’artista, són el nucli de l’arxiu. A partir d’aquí, es desenvolupa
la investigació de Baer i, de retruc, creix l’arxiu: els catàlegs
raonats publicats amb anotacions de l’autora, els més de
trenta manuscrits originals de Baer, un important corpus de
documents de referència o un significatiu volum de correspondència completen el fons documental i mostren la feina
minuciosa, exquisida i intel·ligent de Brigitte, així com el seu
entusiasme pel gravat.

ARXIU BRIGITTE BAER
• Fitxes catalogràfiques
manuscrites i mecanoscrites
• 1 2.600 reproduccions
fotogràfiques, positius i
negatius, de l’obra gràfica
de Picasso
• Documentació de referència
sobre Picasso i els grans
mestres gravadors de la
història de l’art
•O
 nze publicacions sobre l’obra
gràfica de Picasso anotades i
comentades per Brigitte Baer
• Cinc capses de documentació
textual que contenen trentacinc mecanoscrits originals
d’articles i textos de Baer
•C
 orrespondència professional
• Fotolits d’edició dels catàlegs
raonats

2. D
 ESCRIPCIÓ DE BRIGITTE BAER. PICASSO
I ELS GRAVATS

Amb la idea de treballar en continuïtat amb la col·lecció
d’art del museu, en què obres d’art i documents formen
un tot i s’activen mútuament per mantenir viu el patrimoni,
el Centre de Coneixement i Recerca ha apostat per donar
una nova mirada a l’arxiu i posar-lo a l’abast de la comunitat
respectant la seva identitat viva i mutant. L’exposició, reflex
d’aquesta concepció de l’arxiu, disposarà els documents de
Brigitte Baer de manera que l’espectador transiti per l’arxiu
a través de la seva representació, de la seva estructura. Es
donarà protagonisme a l’esquelet i a la historicitat de l’arxiu, la qual cosa permetrà fer palès el mètode de treball
de Baer i la seva ingent tasca de recerca. La narrativa de
l’exposició seguirà les diverses temàtiques abordades en
els textos recuperats de l’antologia.
Sílvia Domènech ens ho descriu amb aquestes paraules:
«Exposar l’arxiu de Brigitte Baer és parlar de la figura de
Brigitte Baer perquè ve a ser una biografia d’ella. Per una
banda, és un viatge a través de la seva trajectòria professional, és la fàbrica de creació del catàleg raonat, són les
fitxes catalogràfiques que ella hereta de Bernhard Geiser,
que va començar a catalogar l’obra gràfica de Picasso i com
ella fa créixer aquestes fitxes.»
L’estudi, la preservació i la catalogació de l’obra de Pablo
Picasso ha estat i és una de les finalitats principals del Museu
Picasso des de la seva fundació el març de 1963. La necessitat de rigor i d’aprofundir la recerca de les obres de la
col·lecció, i com a continuació lògica de la feina científica
que li pertoca desenvolupar a un centre d’art, ha empès el
museu a incorporar diferents fons d’arxiu relacionats amb
l’obra de Picasso, com és el cas del Fons Brigitte Baer que
ara presentem a l’exposició Brigitte Baer. Picasso i els gravats. Per al Museu Picasso de Barcelona, conservar l’arxiu
Brigitte Baer no és tan sols un privilegi i un motiu de satisfacció, sinó també una oportunitat per emplaçar el museu
al nucli de la recerca picassiana.

Brigitte Baer va dedicar gran part de la seva vida a catalogar
l’obra gràfica de Pablo Picasso. Aquesta circumstància la va
convertir en l’experta més important dels gravats de l’artista. Com a catalogadora, va elaborar una fitxa corresponent a
cada gravat de l’autor, resseguint i documentant tots els estats
existents. Va parlar i conèixer amb els gravadors i impressors
que havien treballat amb Picasso per mostrar la diversitat de
tècniques calcogràfiques que l’artista feia servir i explicar la
llibertat amb què treballava. El seu fons d’arxiu i les obres publicades per Brigitte Baer ens ajuden a entendre de manera
global la complexitat de la figura de Picasso com a gravador.

David Leclerc
Brigitte Baer al seu apartament
del Quai Voltaire de París

3. ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ

A la part central de l’exposició es presenta la fàbrica de
creació intel·lectual que va acabar sent el catàleg raonat
de l’obra gravada i litogràfica de Picasso, gestada per Geiser
i completada per Baer.
El mètode i rigor científic s’aprecia a través de les fitxes
catalogràfiques, l’edició dels catàlegs i de les fotografies de
gravats. El corpus documental de Baer és com un palimpsest: sedimenta el seu coneixement en la documentació,
per estrats, fent capes d’informació que expliquen el rigor
de l’autora i l’autorevisió constant de la informació que va
anar recollint al llarg dels anys.
L’exposició dedica una bona part a mostrar la seva faceta d’historiadora de l’art. La selecció de gravats s’ha fet a
partir dels seus textos de comissària d’exposicions sobre
l’obra de Picasso. La tesi principal de Baer és explicar com
l’univers de formes dels gravats enriqueixen i prolonguen
els experiments materials i els continguts poètics de la seva
obra. El gravat, com diu Baer, és el diari de les emocions
de l’artista. Picasso, com Proust a La Recerca del temps
perdut, ens dirà la historiadora, utilitza el gravat com un
forma d’escriptura on evoca la seva vocació, ja que ens
parla, sobretot, de l’ofici i de les seves obsessions. Els grups
temàtics de gravats expliquen històries, les històries que
Baer va llegir en els gravats de Picasso, els signes que l’artista construeix i articula en un imaginari d’imatges interiors
que projecta cap enfora.
Aquesta secció és divideix en diversos àmbits articulats
a partir d’unes cites de la historiadora
EXPLICAR HISTÒRIES. «Perquè a Picasso, des de 1899 li
agradava explicar històries en gravat. I, com ja és conegut,
treballava sobretot de nit. La nit, propícia als somnis, al somieig, als malsons, a les fantasies, i també a una mena de
reflexió lliure, en imatges...»
Art, gravat, fantasies i mites: la reflexió. 1970-1972

Pablo Picasso
Escultor i la seva model amb un
conjunt escultòric representant
un centaure abraçant una dona
París, 31 de març del 1933
Aiguafort sobre coure; estampat
sobre paper verjurat Montval
34 x 44,5 cm (làmina)
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisició, 1985
MPB 112.754
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

EXPLICAR L’OFICI. «De la mateixa manera que Proust escrivia que A la recerca del temps perdut, en comptes de
ser la novel·la de la vida mundana com la gent creia, no era
més que la història d’una “vocació”, així Picasso, almenys
pel que fa al gravat, no parla més que d’ofici.»
Un monòleg interior

MIRAR LA MIRADA. «Sembla que Picasso només podia sentir el que anomenava “les seves emocions” amb un mirall
fent de mitjancer. En aquest cas era un mirall real, però
altrament també descobria els seus sentiments al mirall
dels ulls o dels rostres de l’altra gent, o almenys el que hi
projectava, fins i tot en aquells cossos en repòs o convulsos – ras i curt, amb la seva pintura fent de mitjancera.»
D’on venen aquestes magnífiques pintures i dones
horribles de «la guerra de Picasso»?

LA CONTEMPLACIÓ DEL PLAER. «L’artista reflexiona, intenta tornar a enganxar els fragments, les emocions, el passat
i el present, la carn i el guix. Té el posat pensatiu, està en
una altra banda. La model només pensa en el present i no

Pablo Picasso
Picasso, la seva obra i el seu
públic
Mougins, del 16 al 19 [i del 20 al
22] de març del 1968
Aiguafort sobre coure; estampat
sobre paper vitel·la Rives (prova
Sabartés, VII estat i definitiu)
56,5 x 71,5 cm (làmina)
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1968
MPB 70.519
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

té res a fer de l’art que li capta el seu amant. I tanmateix,
una mena d’erotisme confús, però feixuc de tan intangible,
amara aquestes planxes. I és per això que les contemplem
amb plaer.»
Principi del 1933. L’escultor i la seva escultura.
I també la model

DARRERA EL FORAT DEL PANY. «Però què és un voyeur
sinó algú que no veu gaire res darrere el forat del pany o
amagat entre els arbustos d’un jardí públic, de nit. Només
veu el que s’inventa, el que somia veure, i que en cap cas
no és el que veu realment, que és el súmmum de la banalitat. Un voyeur una mica dotat, al capdavall, és un pintor,
un escriptor, un artista.»
Art, gravat, fantasies i mites: la reflexió. 1970-1972

SENTIT DE L’HUMOR. «“Treballava” explicant tot el que li
passava pel cap, però, per una de les poques vegades a la
vida, mirant no pas les angoixes i els seus estats d’ànim més
profunds, com intentant, en fer-los sortir, treure-se’ls de
sobre, sinó el que podia percebre del món exterior, aquell

Pablo Picasso
Bordell. Murmuracions. Perfil de
Degas amb el nas arrufat
Mougins, 19, 21, 23, 24, 26, 30 i 31
de maig, 2 de juny del 1971
Aiguatinta al sucre, punta seca i
raspador sobre coure; estampat
sobre paper vitel·la Rives (prova
d’artista numerada, VII estat i
definitiu)
50,4 x 65,4 cm (làmina)
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Hereus de Pablo
Picasso, 1979
MPB 112.208
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

món que a un senyor de gairebé 87 anys li semblava de bojos, grotesc. N’havia vist d’altres!»
Picasso burleta

La història d’aquesta exposició és la història d’una passió
per la feina científica i rigorosa i per l’obra picassiana. És
en aquest punt on les dues línies discursives de l’exposició
s’entrellacen i expliquen el personatge. Les parets miren les
vitrines i les vitrines parlen sobre els gravats penjats a les
parets. Els documents i les obres parlen i ens expliquen qui
era Brigitte Baer: una dona que s’esmuny com una ombra
darrere els seus papers i que torna carregada de saber. No
va conèixer l’artista en vida, però ella sabia cap on anava,
sabia què volia extreure de la seva feina minuciosa i, sense
vacil·lar, ens va retornar un Picasso escriptor que parla i
reflexiona sobre ell mateix i que per explicar els seus somnis s’acompanya de la mà dels grans mestres de la pintura
occidental com ara Ticià, Rembrandt, Degas, Van Gogh, el
Greco o Goya.
L’exposició Brigitte Baer. Picasso i els gravats és un preciós testimoni sobre l’amor i la dedicació de la historiadora a
l’obra de Picasso.

Pablo Picasso
Variació de Ecce Homo de
Rembrandt
Mougins, 3 de febrer (IV), 5 i 6
de març del 1970
Aiguatinta, aiguafort, punta seca
i raspador sobre coure; estampat
sobre paper vitel·la Rives (prova
d'artista numerada, V estat i
definitiu). 68,1 x 56,5 cm (làmina)
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Hereus de Pablo
Picasso, 1979
MPB 112.172. Museu Picasso,
Barcelona. Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

Pablo Picasso
Escultura. Cap de Marie-Thérèse
París, 18 de febrer del 1933
Punta seca i raspador sobre coure; estampat sobre paper verjurat
Arches (prova d’artista numerada, XX estat i definitiu)
46,5 x 37,1 cm (làmina)

Museu Picasso, Barcelona.
Donació Galerie Louise Leiris,
1983
MPB 112.661
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

4. B
 IOGRAFIA BRIGITTE BAER

Brigitte Leclerc (París, 9 de juny de 1931 - 15 de novembre de
2005), coneguda com a Brigitte Baer, va estudiar Ciències
Polítiques a la Universitat de la Sorbona a París. Filla de la nissaga d’editors parisencs Armand Colin, famosa pels llibres
d’història i pels manuals escolars, Baer entra a treballar a
l’editorial amb 18 anys, abans d’incorporar-se a la revista Jour
de France, de la qual dirigirà la secció de bellesa.
El 1975, el seu amic Maurice Rheims, comissari-taxador de
subhastes i encarregat del llegat de Picasso, li proposa treballar amb ell. Baer passarà cinc anys a les caixes fortes de
la banca Banque Nationale de Paris (BNP) del bulevard dels
Italians, a París, i a Notre-Dame de Vie, a Mougins, fent l’inventari de les obres de l’artista malagueny. És llavors quan es
familiaritza amb l’obra de Picasso i quan descobreix també la
seva passió pel gravat.
A principis dels anys 80, la Galerie Kornfeld va confiar a
Brigitte Baer la tasca de completar la catalogació començada
per Bernhard Geiser: Picasso, peintre-graveur. Entre 1986 i
1996 va publicar els set catàlegs raonats de l’obra gravada i
litografiada de Picasso.
Convertida en l’experta més important de l’obra gràfica de
Picasso, Baer va alternar la seva feina de catalogació amb la
de comissària i va organitzar exposicions de l’obra gràfica de
Picasso arreu del món.
Baer mor el 15 de novembre de 2005 a París, a l’edat de
74 anys.

Per a saber més...
L’historiador de l’art i col·leccionista suís Bernhard Geiser es
va dedicar a la catalogació de
l’obra gràfica de Picasso des del
1930 fins a l’any de la seva mort,
el 1967. Durant aquests anys, va
inventariar tota l’obra gràfica
de Picasso publicada fins a
aquell moment i va catalogar les
estampes fetes entre el 1899 i
el 1934.
La Galerie Kornfeld és una casa
de subhastes especialitzada en
art antic i modern. Fundada a
Stuttgart el 1864, es va traslladar a Berna després de la
I Guerra Mundial. Hereva d’una
llarga tradició d’editors. La
galeria va publicar els catàlegs
raonats de diversos artistes
moderns reconeguts com E.
L. Kirchner, P. Klee, K. Kollwitz,
P.Gauguin, A. Giacometti o P.
Picasso.

David Leclerc
Brigitte Baer a La Pedrera
Barcelona, 1990

5. CRÈDITS

6. ACTIVITAT

EXPOSICIÓ

PUBLICACIÓ

Direcció de projecte
Emmanuel Guigon

Concepte
Cristina Vila
Júlia Azcunce

Comissariat associat
Sílvia Domènech
Núria Solé Bardalet
Coordinació
Anna Llopis
Implementació de la base de dades
Francesca Scalese (Estudiant
en pràctiques)
Documentació
Diego Buenaño
Raquel Revuelta
Polina Povorina (Estudiant
en pràctiques)
Registre
Anna Fàbregas
Anna Anglès
Conservació preventiva i restauració
Reyes Jiménez
Anna Vélez
Beatriu Montoliu
Premsa, comunicació,
web i difusió digital
Maria Choya
Mireia Llorella
Montse Salvadó
Fabiola Pretel (Estudiant
en pràctiques)
Activitats
Anna Guarro
Mercè Garcia
Bárbara Molina (Estudiant
en pràctiques)

Responsable de l’antologia
de textos
Brigitte Leal
Responsable de la edición
Cristina Vila
Coordinació editorial i gràfica
Júlia Azcunce
amb la col·laboració de
Carla Peñarrubia (Documenta)
Elisabet Bescós (Estudiant
en pràctiques)
Léa Friant (Estudiant en pràctiques)
Documentació gràfica
Diego Buenaño
Raquel Revuelta
Núria Solé
Polina Povorina (Estudiant
en pràctiques)
Textos
Sílvia Domènech
Emmanuel Guigon
Brigitte Leal
David Leclerc
Traducció i revisió lingüística
Montserrat Gustà
Eulogio Fernández
Isabelle Dejean
Projecte gràfic i maqueta
Joaquín Gáñez
Preimpressió
Xavi Parejo

Públics
Eli Nebot

Impressió i enquadernació
Alzamora Gràfiques

Disseny de l’exposició
Feriche Black

Distribució
Les Punxes Distribuidora
Carrer de Sardenya, 75-81
08018 Barcelona
T. +34 902 10 75 81
punxes@punxes.es
www.punxes.es

Correcció i traducció al castellà
Montserrat Gustà
Traducció a l’anglès i francès
Manners Traduccions
Edició audiovisual
Sònia López
Muntatge
Artpercent
Aram
Miragrup
Il·luminació
ILM
Producció gràfica
EGM
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