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El projecte científic i cultural del Museu Picasso es fonamenta en el
paper que adquireix el Museu en un entorn concret i en un moment
com l’actual, marcat per la crisi sanitària, així com en la seva relació
amb els seus destinataris actuals i futurs: quin és el rol del Museu a la
ciutat? Què representa per al seus públics i què els aporta? Quina relectura de les col·leccions caldria fer per tal que les obres fossin accessibles i de quina manera es podria aconseguir? En quin sentit es vol
desenvolupar el Museu? Sovint he dit que el futur dels museus estarà
determinat per la seva identitat, per la particularitat i la unicitat de les
seves col·leccions, per la trobada amb els públics i per l’originalitat i la
idoneïtat de la seva programació, una garantia d’èxit tant pel que fa al
nombre de visitants com per al seu reconeixement local i internacional.
Més que sobre un ordre estàtic, el futur dels museus descansa sobre
una col·lecció viva. Adaptar-se i transformar-se sense renunciar als fonaments i els valors que defineixen les missions d’un museu públic
constituirà el repte principal de la institució museística. Reinventar la
relació del Museu amb el públic i el món, reforçant i enriquint la seva
inscripció en l’espai social, continuarà essent un dels reptes prioritaris.
Així, doncs, la programació expositiva del Museu a la primavera i a l’estiu se centrarà en la pròpia col·lecció. A principis del mes d’abril presentarem Picasso projecte blau, una exposició en què es posen de
relleu els estudis científics de les obres de l’època blava de la col·lecció duts a terme pel Departament de Restauració i Conservació del
Museu en col·laboració amb altres institucions museístiques i universitats. Aquesta mostra en tindrà una de paral·lela a Madrid amb La for-

mació del jove Picasso, en què també es presentaran estudis científics
centrats aquesta vegada en les obres de formació de l’artista. Obrirem
l’estiu amb dues exposicions vinculades als importants arxius: Brigitte
Baer. Picasso i els gravats, dedicada a la tasca de l’autora, autora del
catàleg raonat de gravats de Picasso, de qui posseïm els arxius, i Lucien Clergue. Encontres amb Picasso, amb gairebé 600 fotografies
del gran amic de Picasso i fotògraf, que permetrà presentar al públic
aspectes inèdits de la vida de l’artista.
La tardor al Museu s’encetarà amb un projecte d'art contemporani,
Barthélémy Toguo. Toguo, en residència al Museu, s’impregnarà de
l’univers Picasso i crearà obres sorgides del diàleg amb el mestre. El
projecte artístic s’enriquirà amb un projecte social que fa palès el desig
i la capacitat del Museu de fer front als reptes socials contemporanis
mitjançant una política més inclusiva.
Clourem l’any amb una excepcional exposició patrimonial consagrada al galerista, amic i biògraf de Picasso, Daniel-Henry Kahnweiler.
L’exposició és possible gràcies a un préstec excepcional del Centre
Pompidou de París i diversos préstecs de col·leccions privades de
Catalunya. L’exposició Daniel-Henry Kahnweiler mostra la importància del galerista en el mon de l’art a nivell internacional i explora la important vinculació que va mantenir amb la ciutat de Barcelona.
Significativament, el Museu Picasso forma part de comissió nacional
Aniversari Picasso, constituïda el passat 25 d’octubre. La comissió,
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formada per vàries institucions i per membres de la família Picasso,
planificarà i organitzarà els esdeveniments d’abast internacional que
serviran per commemorar el 2023 el 50è aniversari de la mort de
Pablo Picasso. El tret de sortida de la celebració de l’aniversari serà
precisament l’exposició sobre Daniel-Henry Kahnweiler. A la tardor del
2023 presentarem Picasso-Miró, en coproducció amb la Fundació
Joan Miró de Barcelona.
Aquesta important celebració coincideix amb el 60è aniversari de l’obertura del Museu Picasso de Barcelona. L’àmbit d’actuació, per tant,
serà principalment el de la ciutat de Barcelona. Volem difondre de manera més sistemàtica i eficaç la relació de Picasso amb la ciutat, la seva
pervivència i el valor de la seva obra. En aquest sentit, un dels projectes
més esperats és la publicació de Picasso Barcelona, una guia exhaustiva de Picasso a Barcelona que, a més d’incorporar els resultats de
les recerques portades a terme darrerament, aporta una lectura global
de la relació de l’artista amb la ciutat partint del territori. Aquesta publicació serà una eina útil per conèixer l’artista, però també per conèixer
la ciutat. Les aportacions de la publicació tindran un reflex directe a les
sales del Museu i s’intervindrà a l’espai públic de la ciutat amb uns monòlits que marcaran diferents itineraris per indrets picassians.
A la vegada, el Museu serà coeditor d’una edició a càrrec de Jèssica
Jacques de les obres poètiques i teatrals de Pablo Picasso que possibilitarà tot un seguit de lectures públiques i la recreació d'una obra
teatral l'any 2023.

L’any 2023 es presenta, doncs, com una oportunitat immillorable per
culminar la transformació del Museu: disposem d’un projecte educatiu
i social sòlid, d’un programa d’activitats arrelat al territori i d’aliances
amb diverses institucions i universitats per generar projectes de valor.
Ens trobem, doncs, en un context especialment favorable que cal aprofitar. El Museu pot contribuir a la construcció d’una identitat positiva i
motivadora de la ciutat de Barcelona, posant la col·lecció i la figura de
Picasso al servei del ciutadà perquè se n’apropiï.
Amb el focus en la doble celebració del 2023, es preveu una nova presentació i recorregut de la col·lecció del Museu amb un nou relat discursiu, incorporant més elements de contextualització sobre Picasso
i la seva relació amb Barcelona, les donacions que l’artista va fer al
llarg dels anys, amb arxius, fotografies, pel·lícules...
Enguany seguirem amb la programació del Doctorat Picasso, el programa de formació superior públic realitzat en conveni de col·laboració
amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Université de la Picardie, Jules Verne (Amiens) que compta amb el suport de la Fundació
Banc Sabadell. El segon semestre del Doctorat Picasso estarà dedicat
a l'aplicació dels coneixements generats i exposats durant el primer
semestre; es durà a terme una revisió ginocèntrica de la transferència
acadèmica i museística de l’obra de Picasso.
Emmanuel Guigon
Director
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Picasso projecte blau
Dates: 5.4.2022 - 4.9.2022
Comissària: Reyes Jiménez
Col·laboradors: National Gallery de Washington, Istituto Nero
Carrara Florencia (en el marc del projecte PROMESA)
El Museu Picasso presenta una exposició sobre els estudis tècnics
de les obres de la col·lecció del Museu corresponents a l’època blava
de l’artista. La mostra, comissariada per Reyes Jiménez, responsable
del Servei de Conservació Preventiva i Restauració, examina diversos
aspectes de les obres, des del procés creatiu, els materials constitutius i la distribució de les capes de color, fins a la contextualització i la
interrelació entre obres del mateix període o de períodes anteriors, en
cas de les teles reutilitzades, passant per les estratègies de conservació.
El material expositiu és predominantment visual, amb un vessant molt
divulgatiu i amb la incorporació a les sales de suports tecnològics i de
tècniques digitals que faciliten la difusió de la documentació. La mostra
presenta els treballs de recerca inèdits desenvolupats en diferents
marcs de col·laboració amb institucions museístiques, com el Departament Científic de la National Gallery de Washington —que ha analitzat l’obra Jaume Sabartés amb pinçanàs (1901) i Natura morta
(1901)—, o en el marc del projecte de recerca PROMESA de l’Istituto
Nero Carrara de Florència, que s’ha centrat en l’estudi de La copa
blava (1903).
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A través d’una museografia didàctica i comunicativa, l’exposició farà
un recorregut per les obres principals de l’època blava de la col·lecció
del Museu Picasso, començant amb els preludis d’aquest període,
com l’obra Natura morta (1901), i finalitzant amb Terrats de Barcelona
(1903). La tecnologia és una eina imprescindible per als museus del
segle XXI. En aquest cas, els avenços tecnològics han permès establir
ponts entre institucions amb col·leccions importants d’obres de Picasso per connectar-les i establir una narrativa raonada de l’època
blava de l’artista.
Amb la documentació generada al llarg de gairebé dues dècades d’activitat investigadora, és el moment de posar a l’abast del públic tot
aquest material a través dels nous suports que ens ofereix la tecnologia existent. La gran quantitat de recerca tècnica situa el Museu Picasso de Barcelona com a referent internacional en el coneixement
de períodes clau en la producció picassiana, com ara el període de
formació, l’època blava o els anys de maduresa a través de la sèrie
de Las Meninas.
2
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L’exposició incorpora el dibuix d’època blava El cec, comprat recentment per l’Ajuntament de Barcelona, adquirit pel dret de tempteig sobre
exportació que ha exercit la Generalitat de Catalunya i dipositat al
Museu. Picasso va fer aquest dibuix a Barcelona el 1903, en plena
època blava, i està indiscutiblement lligat a obres mestres d’aquest moment com L’àpat del cec (Metropolitan Museum of Art) i El captaire cec
(Fogg Art Museum, Universitat de Havard). És una peça que indiscutiblement complementa el discurs d’obres d’aquest moment crucial de
l’etapa de joventut de l’artista.

PUBLICACIÓ
Títol: L’època blava a la col·lecció
Direcció de projecte: Reyes Jiménez
Autors: Constanza Cucci, John K. Delaney, Reyes Jiménez,
Marcello Picolo
Disseny: Luz de la Mora
Idiomes: Català/francès | Espanyol/anglès
Data de publicació: abril de 2022
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
4
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La formació del jove Picasso
Estudis tècnics
El Museu Picasso de Barcelona col·labora des de fa anys amb el
Museo Picasso - Colección Eugenio Arias, de Buitrago del Lozoya
(Madrid), que conserva una peculiar col·lecció forjada a través d’una
llarga amistat de 26 anys entre l’artista Pablo Ruiz Picasso i el seu barber, Eugenio Arias. Inicialment la col·laboració ha consistit en el préstec
d’una peça convidada, però aquesta vegada el Museu Picasso exporta
a la Comunidad de Madrid un projecte expositiu que complementa l’exposició Picasso projecte blau.
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La mostra, comissariada per Reyes Jiménez i que tindrà lloc del 7 d’abril al 3 de juliol de 2022, es vertebrarà a partir de dues pintures fonamentals del període de formació del jove Picasso que formen part de
la col·lecció del Museu: Primera comunió (gener-març de 1896) i Ciència i caritat (gener-abril de 1897). Ambdues pintures representen moments clau en l’evolució del procés formatiu d’un jove Picasso de 15
anys i, per tant, són cabdals per al relat del Museu Picasso. El discurs
expositiu es construirà a partir d’una selecció de dibuixos i pintures
de la col·lecció de Barcelona relacionades amb aquestes obres mestres i es complementarà amb la documentació dels estudis tècnics
realitzats per l’equip científic del Museu.
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Brigitte Baer. Picasso i els gravats
Lloc: Museu Picasso Barcelona (Palau Finestres)
Dates: 16.6.2022 - 20.10.2022
Comissariat: Emmanuel Guigon, Sílvia Domènech
i Núria Solé Bardalet
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 havia concebut
Bernhard Geiser per a la publicació dels dos primers volums del catàleg i de les fotografies de les obres emprades per a l’estudi dels gravats, tot 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.
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Brigitte Leclerc, coneguda com a Brigitte Baer, va néixer el 9 de juny
de 1931 a París, filla de la nissaga d’editors parisencs Armand Colin,
amb qui va treballar des dels 18 anys. El 1975 Maurice Rheims, comissari-taxador de subhastes encarregat del llegat de Picasso, li proposa
treballar amb ell, i és així com passarà cinc anys inventariant obres. És
llavors quan es familiaritza amb l’obra de Picasso i quan descobreix
també la seva passió pel gravat. Un cop executat el llegat, Claude Picasso presenta Brigitte Baer a Eberhard Kornfeld. Kornfeld confia a Brigitte Baer l’encàrrec d’enllestir el catàleg raonat. Convertida en l’experta
en l’obra gràfica de Picasso reconeguda a tot el món, es va encarregar
d’organitzar diverses exposicions a Dallas, Roma, París, Nova York i
Barcelona. Va publicar nombrosos articles per a catàlegs d’exposicions.
Baer mor el 15 de novembre del 2005 a París, a l’edat de 74 anys.
10

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 les obres
gràfiques de Picasso, juntament amb les mes 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.
Amb la idea de treballar amb 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 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.
En paral·lel es treballa en la publicació d’una antologia dels textos de
Baer amb introducció de Brigitte Leal, historiadora de l’art, especialista
en cubisme, amiga de Baer i actual subdirectora del Centre Pompidou
de París.
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PUBLICACIÓ
Títol: Brigitte Baer i els escrits sobre Picasso
Direcció de projecte: Emmanuel Guigon, Sílvia Domènech
Selecció de textos: Brigitte Leal
Autors: Sílvia Domènech, David Leclerc, Brigitte Leal
Disseny: Filiep Tacq / Joaquín Gáñez
Idiomes: Català, castellà, anglès i francès
Característiques: 240 p. | 230 il. | 24 x 22 cm
Data de publicació: juny de 2022
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
Col·lecció: Arxius / MPB

11

Lucien Clergue. Encontres amb Picasso
Lloc: Museu Picasso Barcelona (Palau Finestres)
Dates: 16.6.2022 - 20.10.2022
Comissariat: Emmanuel Guigon, Sílvia Domènech
Lucien Clergue (Arles, 1934 - Nimes, 2014) es va iniciar de ben jove
en el món de la fotografia. El 5 d’abril de 1953 va coincidir amb Picasso
en una cursa de braus a Arles i va aprofitar l’ocasió per fotografiar-lo i
mostrar-li altres instantànies. Dos anys més tard, es retrobarien a La
Californie, la casa de l’artista a Canes. Començava així una relació d’amistat que es perllongaria fins a la mort de Picasso, el 1973. L’afecte i
la sintonia entre tots dos va propiciar el registre fotogràfic de petits episodis de la vida de Picasso, d’escenes que se succeïen en el temps i
que acabarien narrant una part de l’existència de l’artista des de l’òptica
de l’amic fotògraf.
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 tiratges d’època. L’any 2017 l’exposició Vint-i-set encontres amb Picasso va presentar la pràctica totalitat del conjunt fotogràfic adquirit en forma de crònica: el relat fotogràfic
que Clergue va fer de Picasso en les només vint-i-set trobades que,
entre 1953 i 1971, van tenir lloc al sud de França, on tots dos vivien.
Si bé el 2016 el Museu va voler fer un homenatge a Lucien Clergue,
mort el 2014, exposant les seves fotografies des de la noció d’arxiu,
enguany, sense deixar de banda aquesta mirada, es donarà protagonisme a la fotografia i al fotògraf. L’arxiu de Lucien Clergue és un conjunt de documents fotogràfics que narren les històries compartides per
Picasso i Clergue, però és també un extraordinari corpus de fotografies
d’autor, i és aquí on el Museu vol posar l’atenció aquesta vegada.
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Lucien Clergue va arribar a ser un fotògraf reconegut internacionalment.
La seva obra ha estat exposada en prop de vuitanta exposicions al voltant del món i es troba en col·leccions essencials com les del MoMA
de Nova York i de la Biblioteca Nacional de França. Però la seva trajectòria com a fotògraf la va iniciar de la mà de Picasso: amb ell va néixer
l’artista Clergue. És per això que aquestes fotografies són molt significatives en el despertar artístic del fotògraf. Enguany el Museu vol exposar totes les fotografies, gairebé sis-centes, i ho vol fer posant
èmfasi en la mirada del fotògraf . Amb aquest mostra es vol reconèixer
Lucien Clergue, la persona que retratar Picasso i el fotògraf en què es
va convertir.
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PUBLICACIÓ
Títol: Picasso i Lucien Clergue
Direcció de projecte i autor: Emmanuel Guigon
Disseny: FericheBlack
Idiomes: Català, castellà, anglès i francès
Data de publicació: juny de 2022
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
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Barthélémy Toguo
Dates: 22.09.2022 - 26.02.2023
La importància de l’obra de Barthélémy Toguo (Mbalmayo, República
del Camerun, 1967) en l’escena artística internacional és un fet evident. Ha estat convidat a biennals i grans institucions d’arreu del món,
i al Camerun ha creat un indret únic, Bandjoun Station, centre d’art,
residència d’artistes i projecte agrícola ecològic tot alhora.
Des de finals dels anys noranta, les seves obres han cridat l’atenció
de nombrosos crítics i conservadors, que el conviden a grans mostres.
El 2016 Barthélémy Toguo va ser un dels quatre artistes nominats al
premi Marcel Duchamp, i amb aquest motiu va presentar la instal·lació
Vaincre le virus ! (Vèncer el virus!) al Centre Pompidou de París.
En perpètua rebel·lió contra les disfuncions del món, moltes de les
seves peces aborden la migració i l’exili. La natura, un altre dels temes
predilectes de Toguo, apareix per exemple en la sèrie Homo planta,
que reflecteix el seu desig que l’home cohabiti en harmonia amb la natura. Les obres de Barthélémy Toguo oscil·len, doncs, entre la denúncia de les desigualtats i la celebració de la vida, la natura i el cos.
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Quan Barthélémy Toguo pensa en el diàleg que els artistes moderns
mantenen amb l’art africà, el primer que li ve al cap és Picasso. Més
enllà del pastitx o de la imitació de determinats motius, Toguo interroga
les representacions de l’Àfrica en la seva relació amb Occident des
d’una perspectiva nova. En la seva obra en metamorfosi constant, travessada per desitjos i intensitats diverses, tracta temes que també
trobem en l’obra de Picasso. Aquest creador, que pensava en Guernica mentre pintava l’obra Rwanda 1994, comparteix amb Picasso la
idea que un artista no fa obres per decorar els apartaments, sinó que
les fa amb una intensa consciència política.
El projecte, proposta de la historiadora de l’art Androula Michael, especialista en Picasso, consisteix a convidar Toguo a fer una residència
al Museu Picasso de Barcelona perquè s’impregni de l’univers de l’artista i creï obres sorgides del diàleg entre tots dos. Les peces que en
surtin, juntament amb un possible conjunt d’obres prèvies de la seva
autoria, conformaran una exposició al Museu.

13

15

Daniel-Henry Kahnweiler
Georges Braque, Pablo Picasso, André Derain, Maurice de Vlaminck,
Juan Gris, Fernand Léger, Manolo Hugué, Josep de Togores...
Lloc: Museu Picasso Barcelona (Palau Finestres)
Dates: 17.11.2022 - 19.03.2023
Comissariat: Brigitte Leal
Comitè científic: Margarida Cortadella, Emmanuel Guigon,
Elena Llorens
En la història de l’art del segle XX, la figura de Daniel-Henry Kahnweiler
(1884-1979) és una llegenda. D’origen alemany, va escollir París per
obrir-hi la seva galeria l’any 1907, al número 28 de la rue Vignon. Les
poques exposicions i presentacions que hi organitza fins al 1914 el
converteixen en el marxant pioner del cubisme. Promotor de Georges
Braque, Pablo Picasso, André Derain i Maurice de Vlaminck, i després
de Juan Gris i de Fernand Léger, Kahnweiler basteix des de zero una
xarxa internacional de col·leccionistes cubistes, com Hermann Rupf,
Roger Dutilleul, Vincent Kramar, Serguei Sxukin i Gertrude Stein, i
s’envolta dels millors crítics, com Guillaume Apollinaire, Wilhelm Uhde,
Ardengo Soffici o Carl Einstein. Kahnweiler era també un lletraferit que
es va fer editor per reunir, en llibres exquisidament editats, els poetes
i els pintors del grup cubista: Apollinaire i Derain, a L’Enchanteur pourrissant, el 1909; Max Jacob i Picasso, a Saint-Matorel, el 1910, entre
d’altres.
L’esclat de la Primera Guerra Mundial, el 1914, posa fi a l’auge de la
galeria i a la cotització del cubisme, ja que la majoria dels artistes d’aquest moviment són cridats a files. Kahnweiler, que és pacifista, es refugia a Suïssa sota la protecció de Hermann Rupf, però el fons de la
galeria és embargat com a bé enemic i es dispersa després de quatre
subhastes que tenen lloc entre els anys 1921 i 1923. El 1920 s’inaugura, al número 29 de la rue d’Astorg de París, una nova galeria que
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porta el nom del soci de Kahnweiler, André Simon, des d’on se segueixen defensant els artistes històrics de la galeria, tret de Picasso, vinculat ara a Paul Rosenberg, i a la qual s’incorporen noms nous com
l’escultor Henri Laurens o els catalans Manolo Hugué i Josep Togores;
alhora, Kahnweiler s’interessa i promou nous talents com André Masson, Élie Lascaux o André Beaudin.
Esclata la Segona Guerra Mundial i aquest cop Kahnweiler, per la seva
condició de jueu, n’és un objectiu. El conflicte comportarà el tancament
d’aquesta segona galeria, que ressorgirà de les seves cendres el
1957, amb el nom de Louise Leiris, fillastra de Kahnweiler i casada
amb Michel Leiris. Després de la mort de Kahnweiler, l’any 1979, i de
Louise Leiris, el 1988, la galeria, ubicada al número 8 de la rue Monceau, continua l’obra de Kahnweiler, en particular a través d’exposicions memorables dedicades a Picasso.
15
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L’exposició Daniel-Henry Kahnweiler, comissariada per Brigitte Leal,
vol mostrar la personalitat i l’activitat d’aquest «home d’arts» excepcional en totes les seves facetes: la de marxant, la d’editor i la d’escriptor. El recorregut cronològic i temàtic s’explicarà a través d’obres
d’artistes de les galeries de Kahnweiler, però també se centrarà en els
punts més rellevants de l’existència turmentada del seu fundador: l’impacte de les dues guerres, la relació amb Alemanya, la importància del
conjunt dels seus escrits, l’evolució de les seves exposicions, el lloc
particular que hi ocupa Picasso i el paper d’aquest home reservat i singular.
Així mateix, el projecte també posarà en valor la relació de DanielHenry Kahnweiler amb Catalunya a través de dos artistes que va apadrinar, l’escultor Manolo Hugué i el pintor Josep de Togores, però
sobretot a través de la relació estreta del marxant amb la Sala Gaspar
de Barcelona, sense la qual no hauria estat possible que el públic barceloní i català admirés, en plena dictadura, l’obra de Picasso en territori espanyol. Les llargues cues per entrar a veure l’exposició de
Picasso el 1960 a la Sala Gaspar han quedat fixades en la memòria
de la ciutat. Finalment, aquest àmbit no podrà obviar el paper de l’a17
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lemany i la seva galeria, la Louise Leiris, en el tiratge de l’obra gràfica
original de l’artista i en la tramesa dels exemplars dedicats a Jaume
Sabartés al seu museu barceloní. Sense la seva complicitat, el Museu
Picasso de Barcelona no tindria avui la magnífica col·lecció d’obra gràfica que té.
PUBLICACIÓ
Títol: Daniel-Henry Kahnweiler
Direcció: Emmanuel Guigon, Brigitte Leal
Autors: Emmanuel Bréon, Margarida Cortadella, Ariane
Couloundre, Emmanuel Guigon, Brigitte Leal, Elena Llorens,
Isabelle Monod-Fontaine, Maximilien Theinhardt
Idiomes: Català, castellà, anglès i francès
Data de publicació: desembre de 2022
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
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2.
PICASSO BARCELONA
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La commemoració del 50è aniversari de la mort de Picasso i del 60è
aniversari de l’obertura del Museu Picasso de Barcelona signifiquen
una gran oportunitat per difondre de manera més sistemàtica i eficaç
la relació de Picasso amb la ciutat, la seva pervivència i el valor de la
seva obra. En aquest sentit, l’àmbit d’actuació de les activitats organitzades serà precisament el de la ciutat de Barcelona.
La relació de Picasso amb Barcelona és ben coneguda i ha estat estudiada des de diferents punts de vista. El darrers anys les recerques
portades a terme han enriquit la coneixença d’aquesta relació. Tot i
això, manca una guia exhaustiva de Picasso a Barcelona que, a més
d’incorporar els resultats de les recerques portades a terme darrerament, aporti una lectura global d’aquesta relació partint del territori. La
Barcelona de Picasso no és només la Barcelona de Ciutat Vella; és
polièdrica tant per l’extensió geogràfica com per la diversitat conceptual que planteja. Tot i que Ciutat Vella és central, atès que és on va
residir, es va formar i va viure amb intensitat la seva joventut, el pintor
es desplega en diferents districtes de la ciutat fins a traspassar l’àmbit
geogràfic propi per arribar a zones de l’àrea metropolitana, ciutats veïnes i expandir-se per diferents indrets del territori català.

22
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Les obres de la col·lecció del Museu Picasso són, en part, la seva mirada al territori geogràfic barceloní, al paisatge urbà amb tota la seva
amplitud, una Barcelona que el jove Picasso va viure a peu de carrer,
però també una Barcelona a la qual va quedar unit sempre més. Una
mirada perspicaç a una contemporaneïtat que avui és una obra d’art i
a la vegada document gràfic d’una Barcelona plena de contrastos i diversitat. Per això, la guia és també el pretext perquè aquella mirada,
avui patrimoni de la ciutat, ens impulsi a endinsar-nos en la Barcelona
del segle XXI, que continua sent diversa i que es continua debatent
entre la història i la contemporaneïtat, entre l’herència i el futur, entre
la tradició i la innovació.
La guia exhaustiva de Picasso a Barcelona esdevindrà una eina útil per
al coneixement de l’artista i també de la ciutat. Les aportacions de la
publicació tindran un reflex directe en les sales del Museu i la nova
museografia de la col·lecció permanent.
La publicació inclou:
Entrades endreçades i interrelacionades
Cronologia de Picasso a Barcelona (dades biogràfiques, persones
relacionades amb crida i índex onomàstic, i context històric de la
ciutat)
Mapa extraïble
Bibliografia seleccionada de Picasso a Barcelona i a Catalunya
23

En el marc d’aquest programa, s’ha planificat una acció en l’espai urbà
de la ciutat de Barcelona que respon a l’estratègia de difondre l’obra i la
vida de Picasso posant de relleu la seva presència a la ciutat. S’instal·laran
a l’espai públic uns monòlits que marcaran indrets picassians i que conformaran diversos itineraris. Aquests itineraris de ciutat es classificaran
per àmbits, per districte o per barri i respondran a la feina d’investigació
i recerca duta a terme per a la publicació Picasso Barcelona.

PUBLICACIÓ
Títol: Picasso Barcelona
Autora: Claustre Rafart
Responsable editorial: Cristina Vila
Edició de textos: Anna Tetas
Idiomes: Català, castellà i anglès
Dissenyadora: Lali Almonacid
Dimensions: 160 × 220 mm (tancat)
Edició: Ajuntament de Barcelona / Fundació Museu Picasso / Tenov
Data de publicació: setembre de 2022
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3.
PROGRAMES PÚBLICS
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Des del Departament d’Activitats i Programes Públics
es preparen diversos cursos adreçats a una multiplicitat d’usuaris, sempre partint de la idea que el patrimoni
públic, en aquest cas el patrimoni picassià, és generador de benestar social.

Programes destacats
4.1. Explorar Picasso
Explorar Picasso són cursos de quatre sessions mensuals en què s’exploren moments culturals o tècniques
artístiques vinculades a la col·lecció, a la trajectòria picassiana o a les exposicions temporals. Picasso va ser,
sobretot, un gran aprenent: va dedicar tota la seva vida
a aprendre. Aquesta curiositat insaciable és compartida
per molts de nosaltres, i des del Museu ajudem a nodrir-la a través de cursos mensuals sobre diversos
temes històrico-artístics i tècniques artístiques vinculats a l’artista, examinats sempre des de la contemporaneïtat.

Gener-febrer
Picasso i les avantguardes artístiques
de la primera meitat de segle XX
A càrrec de Michela Rosso

tiu del curs és aprofundir sobre el paper de Picasso
com a productor i receptor de les propostes avantguardistes.

Dijous 13, 20, 27 de gener i 3 de febrer, de 18 a 20 h
Febrer
Picasso. En construcció
A càrrec de Daniel López del Rincón
L’objectiu del curs és que el participant pugui dialogar
amb la col·lecció proposant lectures de des d’altres
centres d’atenció: el museu no és només un espai que
conté obres d’art sinó que també conté discursos, i en
aquest curs es vol encoratjar a construir-los.

Maig
El japonisme en relació amb Picasso
A càrrec de Ricard Bru
Picasso va afirmar en diverses ocasions no haver-se
sentit atret per l’art japonès. Tanmateix, estudis més
recents han fet palès tant el coneixement com l’interès
de l’artista per aquestes fonts. Aquest curs vol situar
Picasso i la seva obra en relació amb el japonisme sorgit a Europa a la segona meitat del segle XIX i que, al
llarg de la primera meitat del segle XX, es va anar transformant i adaptant als interessos canviants de la societat i dels artistes del nou segle.
Dijous 5, 12, 19 i 26 de maig

Dijous 3, 10, 17 i 24 de març, de 18 a 20 h

Març
Baixar-li la libido al minotaure.
Confrontant la masculinitat picassiana
A càrrec de Víctor Ramírez Tur, amb Núria Güell
i Tània Berta Judit
Col·laboració amb el Centre LGTBI Barcelona

Novembre
Retrat de Picasso amb Barcelona al fons
A càrrec de Rafa Burgos

L’objectiu del curs és analitzar críticament la construcció de la masculinitat picassiana, ja sigui des de la seva
pròpia obra, com des de les polèmiques biografies o
bé des de la historiografia heretada.

La petja que la ciutat de Barcelona va deixar en Picasso
ha estat clau per entendre’n l’evolució. La vida cultural
que hi havia a finals del segle XIX, encapçalada per artistes com ara Ramon Casas, Santiago Rusiñol o espais com els Quatre Gats i la Sala Parés, van ser
l’esperó perquè l’artista es decidís a fer el salt a París.
Al llarg de quatres sessions molt dinàmiques i amenes
Rafa Burgos construirà un retrat de la Barcelona d’aquella època.

Dijous 3, 10, 17 i 24 de març, de 18 a 20 h

Dates per definir

El curs, adreçat al públic general, analitza les relacions
d’intercanvi i singularització que es van establir entre
Picasso i els diferents ismes de les avantguardes artístiques durant la primera meitat de segle XX. L’objec23

4.2. Museu Picasso Dibuixa
El segon dimarts de cada mes, a les 18 h, oferim una
sessió en què artistes i il·lustradors ens proposen un
exercici de dibuix. Són sessions gratuïtes que tenen
lloc un cop al mes, en què un artista proposa un exercici pràctic de dibuix orientat a adults, tant per a aquells
que tenen coneixements de la tècnica com els que
volen experimentar.
Aquestes sessions es generen a partir de l’experiència
de treball en la creació dels tallers: un artista vinculat a
Barcelona Dibuixa proposa un exercici de dibuix relacionat amb la seva pràctica artística per tal que els assistents la realitzin conjuntament. Cada sessió és
independent de les altres.
8 de febrer: Luis Bisbe
8 de març: Julia Spínola
5 d’abril: Gonzalo Elvira
10 de maig: Irma Arribas
7 de juny: Elisenda Solà-Nubió

4.3. Barcelona Dibuixa
Nova edició d’aquesta exploració ciutadana de la creativitat i la participació. En col·laboració entre l’Institut
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i el Museu Picasso, se celebrarà una jornada amb tallers de dibuix
liderats per artistes per a tots els públics. Es preveu la
realització de més de 45 tallers repartits per més de
20 entitats culturals de Barcelona.

Aquesta edició tindrà també un marcat caràcter educatiu, amb l’ampliació del programa Barcelona Dibuixa.edu i amb activitats orientades a promoure el
dibuix a l’àmbit educatiu.
Data: diumenge 23 d’octubre

2) Las Meninas
De l’obra mestra de de Velázquez a l’apropiació
de Picasso
3) El llenguatge de Picasso
L’evolució del llenguatge artístic, una porta a la contemporaneïtat

4.4. Maleta didàctica
La maleta de Picasso és una caixa itinerant pensada
per a les escoles, amb materials didàctics que permeten acostar el Museu Picasso de Barcelona i la figura
de l’artista a l’alumnat de cicle infantil, primària i primers
cursos de secundària (de 3 a 14 anys). L’objectiu principal de la maleta és donar recursos per a la comprensió i treball de l’art a partir de Picasso.
Tots els materials didàctics creats es basen en el joc,
la reflexió i la descoberta, amb l’objectiu de generar experiències multisensorials i perceptives que porten l’infant a connectar amb les emocions i esdevenen la via
per a l’aprenentatge i l’expressió.
En el disseny d’aquests materials s’han tingut en
compte criteris de disseny universal per afavorir la inclusió dels alumnes amb discapacitats, que d’aquesta
manera poden compartir experiències, emocions i conceptes amb la resta de companys.
La maleta s’organitza en tres eixos de continguts:
1)Picasso, la seva vida
Elements biogràfics i la seva correlació amb
la col·lecció del Museu

La proposta de La maleta de Picasso ha estat desenvolupada a partir de converses i reflexions entre les
membres del Departament d’Educació del Museu Picasso Barcelona i els equips docents de la Fundació
Collserola.
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4.
NOU WEB DEL MUSEU PICASSO
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El Museu Picasso de Barcelona renovarà el seu web institucional per
tal d’adaptar-se a les necessitats tecnològiques actuals i, alhora, esdevenir un referent en l’àmbit digital entorn de la figura i l’obra de Pablo
Picasso.
La informació digital existent sobre Pablo Picasso en el Museu és molt
rica i àmplia. Tota aquesta informació està ubicada en diferents sistemes de gestió que no estan integrats i que no faciliten la interrelació
de continguts. El nou web permetrà la màxima integració d’aquests
elements i farà accessible el Museu de manera digital a qui no s’hi pot
acostar físicament.
El web es presentarà durant el mes de novembre 2022.

Cronologia de Pablo Picasso de la web actual que funciona amb tecnologia flash. Amb la nova web es vol realitzar una adaptació de totes
aquelles aplicacions desenvolupades en flash a una nova tecnologia
més moderna i que faciliti crear noves funcionalitats per fer-les més
atractives.
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CRÈDITS FOTOGRÀFICS

1. Pablo Picasso
Jaume Sabartés amb pinçanàs
París, finals del 1901
Oli sobre tela
46 x 38 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1968
MPB 70.491
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022

5. Pablo Picasso
Estudi per a Ciència i Caritat
Barcelona, [març-abril del] 1897
Oli sobre fusta
13,8 x 22,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1970
MPB 110.214
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022

2. Imatges preses per reflectologia
infraroja de l’obra Jaume Sabartés
amb pinçanàs
Foto: John Delaney, National Gallery
de Washington

6. Caixa de llum instal·lada amb
la radiografia de Ciència i caritat

3. Imatges preses per reflectologia
infraroja de l’obra Jaume Sabartés
amb pinçanàs
Foto: John Delaney, National Gallery
de Washington
4. Pablo Picasso
El cec
Barcelona, 1903
Tinta i llapis sobre targeta postal
14,5 x 10 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisició, 2021
MPB 115.007
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022

7. Brigitte Baer al terrat de
la Casa Milà de Gaudí
Barcelona, 1990
© David Leclerc
8. Pablo Picasso
Escultor i la seva model amb un
conjunt escultòric representant un
centaure abraçant una dona
Paris, 3 de març del 1933
Aiguafort sobre coure; estampat
sobre paper verjurat Montval
34 x 44,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisició, 1985
MPB 112754
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022

9. Lucien Clergue
Picasso al rodatge de la pel·lícula de
Jean Cocteau
Jacqueline Roque, Lucía Bosé,
Luis Miguel Dominguín
Les Beaux-de-Provence,
18 de desembre de 1959
Museu Picasso, Barcelona
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022
10. Lucien Clergue
Picasso a Notre-Dame-de-Vie
Mougins, Octubre de 1969
Museu Picasso, Barcelona
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022
11. Lucien Clergue
Pablo Picasso a Notre-Dame-de-Vie
Mougins, estiu del 1965
Museu Picasso, Barcelona
© Atelier Lucien Clergue
© Successió Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022
12. Retrat de Barthélémy Toguo
©Zacharie Ngnogue, 2019
13. Road to exile, 2008
Vaixell de fusta, farcells de teles
i ampolles (220 x 260 x 135 cm).
Col·lecció Musée national
de l’histoire et des cultures de
l’immigration
Cortesia de l’artista i de la Galerie
Lelong & Co., París I Nova York

14. Pablo Picasso
Retrat de Daniel Kahnweiler
1957
Col·lecció Centre Pompidou, París
© Successió Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022

20. Fernand Léger
Les disques dans la ville
1920
Col·lecció Centre Pompidou, París
© Fernand Léger, VEGAP
Barcelona, 2022

15. Pablo Picasso
Bust de dona
1910
Col·lecció Centre Pompidou, París
© Successió Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022

21. Paul Klee
Hände hoch!
1938
Col·lecció Centre Pompidou, París
© Paul Klee, VEGAP Barcelona,
2022

16. Georges Braque
Compotier, bouteille et verre, 1912
Col·lecció Centre Pompidou, París
©Georges Braque, VEGAP
Barcelona, 2022

22. Pablo Picasso
Port de Barcelona
Barcelona, 1895-1896
Oli sobre fusta
17,8 x 12,6 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1970
MPB 110.201
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022

17. Juan Gris
Le livre
1911
Col·lecció Centre Pompidou,
París
18. Pablo Picasso,
Le peintre et son modèle dans
l’atelier
1963
Col·lecció Centre Pompidou, París
© Successió Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022
19. Elie Lascaux
Les vignes
1928
Col·lecció Centre Pompidou, París
© Elie Lascaux, VEGAP Barcelona,
2022

23. Lluís Girau Iglesias
Port de Barcelona i el monument a
Colom
Entre 1901 i 1920
13 x 18 cm
Centre Excursionista de Catalunya.
Fons Lluís Girau Iglesias
© Arxiu Fotogràfic Centre
Excursionista de Catalunya
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