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1. DESCRIPCIÓ DE PICASSO - CLERGUE

«Aquestes imatges expliquen vint anys de la seva
vida i vint anys de la meva. Ens portàvem cinquantatres anys de diferència, un món i, alhora, res!
Tenia el do de posar tothom en peu d’igualtat.»
― Lucien Clergue

L’any 2016, el Museu Picasso de Barcelona va comprar el
fons fotogràfic de Lucien Clergue relatiu a Picasso: prop de
sis-centes fotografies en blanc i negre a les sals de plata,
totes estampes d’època. Aquesta exposició presenta, en
forma de crònica, una selecció d’aquest conjunt: la història en imatges que Clergue va fer de Picasso al llarg de les
nombroses trobades que van tenir lloc al sud de França, on
tots dos vivien.
Lucien Clergue (1934-2014) no tenia encara vint anys quan,
el 1953, en sortir d’una corrida de toros a Arle, presentà les
seves primeres fotos a Pablo Picasso i aprofità per fotografiar-lo. Dos anys més tard es van retrobar a La Californie, la
casa de Picasso a Cannes, quan l’artista el convidà a fotografiar. «Per què aquest privilegi? Els meus retrats de saltimbanquis, realitzats amb l’esperit dels seus Arlequins, l’havien emocionat tant com l’havien fascinat els meus assajos
sobre els cadàvers d’animals abocats pel Roine o sobre
la destrucció d’Arle pels bombardeigs aliats. Sens dubte,
Picasso trobava en les meves recerques les seves inquietuds personals: carronya i ruïnes reflectien un univers macabre que ell mateix havia representat al Guernica. La guerra
ens apropava, i també la tauromàquia, que m’havia permès
conèixer-lo –i fotografiar-lo– dos anys abans a l’Amfiteatre

Lucien Clergue i Pablo Picasso,
Arle, 1957
© Atelier Lucien Clergue 2022
© Successió Pablo Picasso,
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d’Arle.» Fou l’inici d’una amistat que es perllongaria fins a la
mort de l’artista l’any 1973. Lucien Clergue ensenyava regularment la seva obra a Picasso, qui va dissenyar per a ell la
portada del llibre Corps memorable, publicat per Seghers
el 1957 i en el qual les fotografies acompanyaven poemes
de Paul Eluard, i el cartell de la primera exposició que va fer
a Zuric, el 1958. Picasso li presentà els seus amics, entre
ells Jean Cocteau, que l’assessorà en l’elecció dels seus
títols i va escriure textos per acompanyar les seves fotos.
Cocteau convidà Lucien Clergue a participar en el rodatge
de Testament d’Orfeu a les pedreres de Baux-de-Provence,
prop d’Arles, on el fotògraf ajudà a construir la seqüència
sobre els gitanos.
L’afecte i l’afinitat entre Picasso i Clergue van permetre
documentar petits episodis de la vida de Picasso, tot d’escenes que es van succeir al llarg del temps i que van acabar
explicant una part de la vida de l’artista. Se’ns hi apareix un
Picasso íntim, atrapat en el seu dia a dia, tendre i pensatiu,
sempre atent. Clergue/Picasso és alhora un àlbum de família
i el diari d’una amistat. L’efemèride d’una vida de complicitats.

ARXIU LUCIEN CLERGUE:
• 4 87 fotografies a les sals de
plata de formats 13x18cm o
18x24cm
• 6 2 fotografies a les sals de
plata de format 24x30cm
• 23 fotografies a les sals de
plata de format 30x40cm
• 2 fotografies a les sals de
plata de format 50x60cm
• 4 fotografies a les sals de
plata de diversos formats
seleccionades pel tema
• 1 7 fotografies a les sals de
plata de diversos formats
seleccionades especialment
per l’autor

2. ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ

Lucien Clergue
Vera i Henri-Georges Clouzot,
Picasso i Maya Picasso a una
cursa de braus
Arle, 5 d’abril del 1953
Museu Picasso, Barcelona.
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

Primer dia
L’amistat que Lucien Clergue va compartir amb Pablo Picasso
va començar el 5 d’abril de 1953 a la plaça de toros d’Arle,
ciutat natal del fotògraf, mentre tots dos assistien a una
cursa de braus.
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Pablo Picasso amb l’escultura
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«Va ser el dia més bonic de la meva vida...»
Dos anys més tard, el 1955, Picasso va convidar Clergue
a La Californie, la casa de l’artista a Canes. Des d’aquell
dia, que el fotògraf recordava com el més bonic de la
seva vida, les trobades entre tots dos amics van anar
succeint-se.

Lucien Clergue
Picasso i Paco Muñoz
a casa l’antiquari
Arle, 30 de març del 1959
Museu Picasso, Barcelona.
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Estones d’oci compartit
Els primers anys, acostumaven a reunir-se als voltants de
la ciutat provençal d’Arle, que Picasso visitava amb la seva
família i amics per gaudir de les curses de braus. Lucien
va retratar per a la posteritat aquelles estones d’esbargiment compartit que ens mostren un Picasso més humà i
més proper.

Lucien Clergue
Jacqueline Roque, Luis Miguel
Dominguín, Picasso i Lucía Bosé
al rodatge de la pel·lícula de Jean
Cocteau El testament d’Orfeu
Les Baux-de-Provence, 18 de
setembre del 1959
Museu Picasso, Barcelona.
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

El testament d’Orfeu
Lucien Clergue va conèixer Jean Cocteau el 1956 gràcies
a Picasso. Anys més tard, el 1959, va fotografiar el rodatge
d’El testament d’Orfeu, pel·lícula dirigida per Cocteau en què
també va intervenir Picasso. Aquest treball fou determinant
perquè Clergue decidís dedicar-se a la fotografia.

Lucien Clergue
Picasso a una festa gitana amb
Manitas de Plata, a l’Hôtel du Forum
Arle, 30 de setembre del 1964
Museu Picasso, Barcelona.
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

Manitas de plata
El 1955, Clergue va conèixer el guitarrista flamenc Manitas
de Plata. Aviat va guanyar-se la seva confiança i així va convertir-se en el seu mànager. El 1964, Clergue va organitzar
una festa gitana amb Manitas de Plata a l’Hôtel du Forum
d’Arle i hi va convidar Picasso.

Lucien Clergue
Picasso a l’aeroport de Niça
Niça, 20 d’agost del 1965
Museu Picasso, Barcelona.
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

Una jornada a Madoura
L’agost de 1965, Clergue i Picasso van compartir un dia al
taller de ceràmica de Madoura, a Valauri. Van passar tota
la jornada amb Suzanne Ramié, però abans havien estat a
l’aeroport de Niça, on l’artista va conversar amistosament
amb el taxista.

Lucien Clergue
Picasso a Notre-Dame-de-Vie
Mougins, 21 d’agost del 1965
Museu Picasso, Barcelona.
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

Moments d’amistat chez Picasso
L’amistat entre Picasso i Clergue va enfortir-se a partir de
1965. Des d’aleshores, i durant els anys successius, van compartir diverses jornades amb amics a Notre-Dame de Vie, la
residència de l’artista a Mougins.

Festes gitanes chez Picasso
El 1968, Picasso va celebrar dues festes gitanes amb Manitas
de Plata a Notre-Dame de Vie. Lucien Clergue hi era i va retratar els moments joiosos de l’artista, que va gaudir d’aquella vetllada ballant la música flamenca que interpretaven
Manitas de Plata i el seu grup Los Baliardos.
Picasso, Brassaï i Clergue cineasta
A principis d’octubre de 1969, Lucien Clergue va quedar-se
dos dies a Notre-Dame de Vie i va ser testimoni del feliç retrobament entre dos artistes que es professaven admiració
mútua: Picasso i Brassaï. L’endemà, Clergue va filmar Picasso
al seu taller de Mougins.
Última trobada
El 24 de març de 1971 es va produir l’última trobada entre
Picasso i Lucien Clergue, que aquest últim va enregistrar. Els
retrats d’aquell dia revelen l’home que el fotògraf va conèixer,
a qui apreciava i que va marcar la seva trajectòria artística.
L’epíleg de les memòries
El setembre de 1978, Lucien Clergue va concloure el seu diari
fotogràfic sobre Picasso a Notre-Dame de Vie, aquest espai on Clergue i la seva esposa Anne i Picasso i Jacqueline
havien compartit tants moments de complicitat. Les fotografies d’aquell moment són retrats de l’absència. Clergue
aconsegueix amb elles fer més viva la presència de l’artista.

Lucien Clergue
Jacqueline Picasso
a Notre-Dame-de-Vie
Mougins, 11 de desembre del 1978
Museu Picasso, Barcelona.
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

3. BIOGRAFIA LUCIEN CLERGUE

Fill d’una família de petits comerciants, va estudiar violí des
dels set anys i en va arribar a ser un intèrpret destacable.
Als tretze, la seva mare li va regalar la seva primera càmera fotogràfica i poc després va començar a aprendre els
rudiments de la fotografia. Quan ella va morir, el 1952, va
haver de deixar els estudis i va entrar a treballar en una
fàbrica d’Arle, fins que el 1960 es va convertir en fotògraf
professional.
El 5 d’abril de 1953 va coincidir amb Picasso en una cursa
de braus a Arle i el va retratar. L’artista li va demanar que
seguís enviant-li fotografies seves, i dos anys més tard, el
1955, es retrobaren a Canes, a La Californie. Va néixer aleshores una cordial amistat que es va perllongar fins a la mort
de l’artista el 1973.
Al llarg de la seva carrera, Clergue va tractar diferents
temes, però és especialment reconegut pel seu primer llibre —Corps mémorable, amb poemes de Paul Éluard, edició
de 1957, posteriorment reeditat i actualitzat— i les seves
nombroses sèries de nus, retrats i paisatges. El seu univers
creatiu va anar més enllà de la fotografia i en l’àmbit del
cinema va rodar curtmetratges i pel·lícules com Picasso:
guerre, amour et paix (1971). El 1969, quan era director
artístic del Festival d’Arle, va crear, amb la col·laboració de
Jean Maurice Rouquette i Michel Tournier, els Rencontres
Internationales de la Photographie, que va dirigir des del
1976. Professor convidat a diverses universitats europees i
americanes, va publicar més de vuitanta llibres de fotografia
i va realitzar prop de cent exposicions individuals arreu del
món. La seva obra està present a col·leccions com les del
MoMA, el Centre Pompidou o els Harvard Art Museums. El
2006 va ser el primer fotògraf en ser nomenat membre de
l’Académie des Beaux Arts de l’Institut de France.

4. CRÈDITS

5. ACTIVITAT

EXPOSICIÓ

PUBLICACIÓ

Comissariat
Emmanuel Guigon
Sílvia Domènech

Direcció
Emmanuel Guigon

Coordinació
Blanca del Río
Arxiu i biblioteca
Sílvia Domènech
Núria Solé Bardalet
Raquel Revuelta
Conservació preventiva
i restauració
Reyes Jiménez
Anna Vélez
Beatriu Montoliu

Concepte
Ramón Reverté (RM)
Ricardo Feriche (FericheBlack)
Responsable de l’edició
Cristina Vila
Coordinació editorial
Eneka Fernández (RM)
Documentació gràfica
Júlia Azcunce
Raquel Revuelta
Núria Solé Bardalet

Premsa, comunicació,
web i difusió digital
Maria Choya
Mireia Llorella
Montse Salvadó
Fabiola Pretel (Estudiant
en pràctiques)

Textos
Emmanuel Guigon
Sílvia Domènech

Activitats
Anna Guarro
Mercè Garcia
Bárbara Molina (Estudiant en
pràctiques)

Projecte gràfic
FericheBlack

Públics
Eli Nebot

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

Disseny de l’exposició
FericheBlack
Muntatge audiovisual
Miragrup
Correcció i traduccions
Paula Monteiro
Discobole
Il·luminació
ILM BCN S.L.
Muntatge
Art per cent
Gràfica
EGM
Comunicació gràfica
Palosanto

Traducció i revisió lingüística
Antoine Leonetti (francès)
Anna Tetas (català i castellà)
Toni Crabb (anglès)

Impressió
Brizzolis

Distribuició internacional
RM Verlag, S. L
c/ Loreto, 13-15 Local
08029, Barcelona
España
T. +(34) 93 419 33 36
info@editorialrm.com
www.editorialrm.com

FLAMENCO QUEER
Dimecres, 29 de juny, a les 21h.
A partir de les soirées de
flamenc que fotografiava l’amic
i fotògraf Lucien Clergue en trobades com la del 1964 a Arles,
on veiem Picasso amb artistes
com Manitas de Plata, recuperem l’esperit del tablao, aquesta
vegada, amb perspectiva queer.
Flamenco Queer està format per
Rubén Heras (ball) , Lídia Mora i
Ana Brenes (cante) i Jero Férec
(guitarrista). Des del flamenc
tradicional, reivindica la necessitat de crear espais segurs i
inclusius per gaudir del flamenc.
Amb una mirada interseccional,
dona visibilitat a tots els
aspectes de la cultura flamenca,
tant actual com històrica. Un
quadre flamenc que abraça
diferents temàtiques i disciplines artístiques i s’allunya
tant com pot dels tòpics.
Activitat en el marc de
l’exposició Picasso – Clergue
i amb motiu del Dia de l’Orgull
LGTBI – Museus LGTBI.
Lloc: Museu Picasso. Sala
d’actes, plaça Jaume Sabartés, 1
Gratuït. Aforament limitat. Sense
reserva.

