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En un any fortament marcat per una situació de pandèmia que ha capgirat les institucions culturals i que les ha obligat a reinventar-se i adaptar-se a noves realitats, a repensar el seu paper en la societat, i en
què ha quedat palès que la cultura és un bé essencial que cal posar a
l’abast de tothom, el Museu Picasso celebra el 50è aniversari de la
generosa donació que Picasso va fer el 1970. Per recordar als barcelonins aquest regal de l’artista a la ciutat, el museu convida els ciutadans a retornar-li aquesta estima visitant el seu museu a Barcelona,
el que alberga els quadres més íntims.
Una política d’exposició implica més que mai un vincle estret entre
l’activitat temporal i el contingut de la col·lecció permanent —una
col·lecció, val la pena recordar, que va ser constituïda per voluntat expressa de Picasso. En una etapa inicial de la commemoració, el museu
va presentar l’exposició Picasso. Els quaderns, que posa en relleu els
quaderns de l’artista i que es podrà veure fins al 4 d’abril. Els visitants
han pogut gaudir també de la mostra Jamais. Óscar Domínguez &
Pablo Picasso gràcies a la generositat de la filla de Jacqueline, Catherine Hutin, que ha facilitat les gestions perquè el fonògraf emmudit
de Domínguez sigui a les sales del carrer Montcada. Aquesta mostra
es prorroga fins al 3 d’octubre.

El programa expositiu del 2021 s’inicia el mes de maig amb l’exposició
Picasso i les joies d’artista, una proposta inicialment programada per
l’any 2020. Amb gran esforç i implicació de l’equip s’ha adaptat l’exposició per poder mostrar al públic que visiti el museu durant l’estiu
una excel·lent selecció de joies picassianes acompanyades de joies
d’altres artistes procedents d’una col·lecció privada, en aquesta primera mostra dedicada a la incursió de Picasso en el món de la joieria.
El projecte vol deixar palès la importància d’aquestes peces per a Picasso, ja que les joies per a l’artista van ser sempre ofrenes a les persones del seu cercle més íntim.
A la tardor, i encetant una segona etapa de la commemoració del 50è
aniversari de la donació de Picasso de 1970, el Museu Picasso presentarà una mostra dedicada a Lola Ruiz Picasso, germana de l’artista i figura clau en la conservació de l’obra primerenca de l’artista,
que és l’eix central de l’esmentada donació. En aquest sentit, se celebrarà també el centenari del naixement del seu fill, Javier Vilató.
Amb l’entrada del nou any 2022 es mostraran al públic els resultats
de les investigacions que l’equip del Departament de Restauració i
Conservació preventiva del Museu Picasso fa des de fa 10 anys al
voltant de les obres del període blau de la col·lecció, que ha comptat
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amb col·laboracions internacionals. Amb l’ajuda de les noves tecnologies es posarà a l’abast del gran públic tot aquest coneixement que
situa el Museu Picasso de Barcelona al capdavant de la investigació
sobre l’artista.
El Museu Picasso és també un espai d’investigació que compta amb
importants arxius, entre els quals es troba l’Arxiu Brigitte Baer, la gran
especialista en gravats de Picasso. Es treballa en la publicació d’una
antologia dels seus textos, amb una introducció de Brigitte Leal, historiadora de l’art i especialista en cubisme.
L’estreta relació de Picasso amb Barcelona i Catalunya es posarà de
relleu amb la publicació de les fotografies d’indrets picassians catalans
del fotògraf Bernard Plossu. Amb aquesta publicació es vol posar èmfasi en la xarxa picassiana catalana, que permetrà la creació d’exposicions itinerants, així com la col·laboració en projectes de diferents
formats.
Centrant-nos en la ciutat de Barcelona, aquella que va veure créixer
el geni Picasso, aquest any 2021 veurà com es gesta la guia que servirà per identificar de manera exhaustiva tots aquells indrets de la

ciutat que tenen relació amb l’artista. Al contrari del que es pot pensar, aquesta Barcelona picassiana s’estén més enllà del barri de la Ribera i arriba a diferents indrets de la ciutat. El museu també vol
estendre’s a diferents barris per posar a l’abast de la ciutadania les
obres d’un artista que va estimar Barcelona, a la qual va regalar totes
les obres que hi va pintar i on es va implicar en la creació del primer
museu que mostrava les seves peces. El Museu Picasso aproparà
als barcelonins tot aquest llegat i per això prepara un gran desplegament als barris, perquè si Picasso es relacionava amb el veïnat per
copsar-ne la realitat, el Museu Picasso també surt al carrer per arribar
a tothom i formar part de la quotidianitat dels habitants i visitants de
Barcelona.
És prioritari reforçar la política de públics en la qual es treballa des de
fa temps. Presentem amb especial èmfasi un programa d’activitats que
consolida definitivament el paper social del Museu i que ha adaptat
el seu format als reptes actuals, tot fent de la dificultat una oportunitat
per arribar a diferents públics.
Emmanuel Guigon
Director
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Picasso i les joies d’artista

Les joies de Picasso…
Picasso pintor, escultor, gravador, ceramista, escenògraf o fins i tot
poeta, són poques les pràctiques artístiques amb les quals l’artista malagueny no va experimentar. A la primavera del 2021, per primera vegada, el Museu Picasso de Barcelona posarà el focus sobre una de
les seves produccions menys conegudes en una exposició dedicada
a les joies d’artista.
Des dels collarets de petxines realitzats per a Dora Maar a les platges
de Juan-les-Pins el 1937 fins a les autèntiques obres d’orfebreria dels
anys seixanta, passant per les peces de ceràmica modelades al taller
Madoura, la joieria és per a Picasso l’enèsim terreny de joc, un nou
ventall de possibilitats. Dora Maar va ser de les seves primeres muses
en la matèria i el collaret solar realitzat poc després d’haver-la conegut
és el precursor dels collarets estivals de petxines. La seva relació sentimental el va inspirar, de nou, a finals dels anys trenta, i va crear penjolls, fermalls, medallons i anells que incorporen el retrat de la fotògrafa
surrealista. Aquests objectes, comprats així, eren transformats posteriorment per Picasso, que hi afegia un motiu dibuixat o gravat, convertint-los en veritables obres d’art en miniatura.
Uns anys més tard, la passió amorosa de Picasso el va tornar a inspirar
en la creació de joies i a partir de finals dels anys quaranta, Françoise
Gilot passejava per les platges de Golfe-Juan o pels jardins de Vallauris
lluint uns imponents collarets de ceràmica. És l’època del taller Madoura, regentat pel matrimoni Ramié, del forn del qual sortiren, a més
1
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de milers de jocs de plats i gerres de ceràmica, un bon nombre de medallons de terracota.
Més endavant, Picasso va tornar a donar curs a la seva imaginació en
aquest terreny, creant un gran nombre de joies per a Jacqueline
Roque, la seva darrera esposa. En aquests anys, l’artista partia dels
seus plats de terracota elaborats al taller de Madoura per confeccionar
noves peces amb els seus motius fetitxe –caps de faune, sols i màscares–, que posteriorment es fondrien amb materials nobles. Aquest
pas de la terrissa a l’or no és banal, sinó fruit de la trobada de l’artista
amb l’orfebre François Hugo a mitjan anys cinquanta. Hugo no va tardar
a instal·lar-se a Aix en Provence i al llarg de gairebé vint anys es va dedicar a elaborar peces d’orfebreria a partir de dibuixos i atuells.
Aquesta col·laboració va donar els seus fruits, i aviat Max Ernst, André
Derain, Jean Cocteau, Jean Lurçat i Jean Arp també començarien a
col·laborar amb l’artesà.
Els objectes realitzats per Hugo i elaborats a partir de models de l’artista segueixen el repertori picassià –braus, peixos i altres animals–
amb el consentiment de l’artista malagueny. Però les incursions de Picasso en el terreny del metall preciós no s’aturen aquí, ja que sabem
que a principis dels anys cinquanta va crear una desena de petites
peces d’orfebreria amb la col·laboració del seu dentista de Vallauris,
R. Chataignier. És probablement en aquell moment quan, per primer
cop, el pintor va treballar la plata i l’or implicant-se en el procés complet
de la fosa, del qual sorgiren, entre d’altres, un penjoll representant un
faune i que va oferir a Louise Leiris. Així com un collaret en or compost
per diversos penjolls units per una cadena
feta amb os i perles, la peça principal del
qual està decorada amb la figura d’un brau,
un dels motius recurrents de la iconografia
de l’artista.
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En el cas de Picasso, més que potser en el
de qualsevol altre artista, la joia és la manera
més íntima d’expressar-se. Aquests objec-
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tes, normalment destinats a les persones més properes, eren desitjats
com tresors, que ell rebutjava reproduir en grans quantitats i fins i tot
exposar. No va ser fins a la dècada dels seixanta que una sèrie destinada a la venta va veure la llum, probablement perquè per a Picasso,
aquests objectes eren alguna cosa més que simples ornaments. Des
de sempre, la joia ha estat dotada d’un potencial expressiu extraordinari, a vegades talismà, d’altres amulet, la joia duu impregnada aquesta
màgia de la intimitat.
Dora Maar, Françoise Gilot i Jacqueline Roque no van ser les úniques
destinatàries d’aquestes escultures minúscules, destinades sovint a
la seva gent més propera, com els fills o els amics. A les fotografies
realitzades per Jean Nocenti, Dora Maar, Robert Capa, André Villers
i Edward Quinn s’hi poden veure algunes de les joies realitzades per a
Claude, Paloma o Maya, així com per a Sonia Mossey i Angela Rosengart. No és atzarós que Picasso quan representa la seva gent, els
abilla amb aquestes joies confeccionades expressament. De la realització de l’objecte a la traducció que en fa en paper es tanca el cercle,
i l’exposició presentarà, juntament a aquests tresors portables, els gravats i fotografies que els realcen.
4

… i les joies d’artistes
L’exposició, a més, ampliarà la proposta presentant una selecció d’obres procedents d’una de les col·leccions internacionals més importants de joies d’artistes, la col·lecció Clo Fleiss que inclou peces de
Juli González a Miquel Barceló. Del surrealisme a les produccions contemporànies, d’André Derain a Niki de Saint-Phalle, passant per Lucio
Fontana, Louise Bourgeois, Man Ray, Salvador Dalí, Magritte, Calder,
Giacometti, Meret Oppenheim... La col·lecció de joies recopilada per
Fleiss és un exemple de diversitat i obres mestres.
Or, plata, argila, filferro, fusta, petxines, plomes, pedres i fins i tot pell:
són pocs els materials que s’escapen al ventall de creacions recopilat
per aquesta col·leccionista apassionada. Aquesta heterogeneïtat de
matèries, formes, mides i volums és representativa de la febre creativa
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d’aquests artistes, que es van convertir en orfebres en un tancar i obrir
d’ulls. Les joies, com a creacions íntimes, són els museus en miniatura
de la consciència artística. Es caracteritzen per l’exclusivitat o per la
raresa, i les peces pensades i concebudes per a aquesta col.leccionista reflecteixen el caràcter personal de la joia d’artista. La seva singularitat destaca, també, en la trajectòria del seu creador, per a qui
aquesta pràctica acostuma a escapar del que és habitual, i constitueix
tanmateix un lloc de pas obligat per als més grans del segle passat.
L’exposició també presentarà obres creades pels amics i coetanis de
joventut de Picasso.
Aquest projecte compta amb la complicitat del Museu Etnològic i de
les Cultures del Mon que prepara una exposició amb les seves col·leccions etnogràfiques en la que es mostrarà una selecció de peces de
la cultura baule de l’Àfrica Occidental, així com un conjunt de joies afganes de la cultura Kafir. La mostra relacionarà les peces escollides
amb la influència en l’art modern de l’anomenat primitivisme, sobretot
l’art africà; al mateix temps que farà que les joies de la col·lecció, tot i
mantenir la seva autonomia, entrin en diàleg amb les de Picasso. La
col·laboració s’estendrà a una comunicació conjunta del projecte i es
buscarà dissenyar una activitat que tindrà lloc en ambdues institucions.
Paral·lelament es potenciarà la visita a les dues exposicions facilitant
una entrada combinada.

EXPOSICIÓ
Títol: Picasso i les joies d’artista
Comissaris: Emmanuel Guigon i Manon Lecaplain
Dates: del 21 de maig al 26 de setembre de 2021
Roda de premsa: 20 de maig de 2021 a les 11.30h
Inauguració: 20 de maig de 2021 a les 19h
PUBLICACIÓ
Amb motiu de l’exposició, el Museu Picasso de Barcelona publicarà,
amb la direcció dels comissaris Emmanuel Guigon i Manon Lecaplain.
Un catàleg amb textos originals d’Emmanuel Guigon, Manon Lecaplain,
Claire Finn i Georges Sebbag.
Títol: Picasso i les joies d’artista
Idiomes: Català/Francès | Espanyol/Anglès
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
Característiques: 192 p. | 250 il·l. | 21x 27,5 cm
Data de publicació: Maig 2021

Activitat
Performance Ric de veure’m tan bella..., de la mezzosoprano
Claudia Schneider, amb joies “fantasioses i efímeres” de Chus Burés.
Performance a càrrec de la mezzosoprano Claudia Scnheider que interpreta
a Bianca Castafiore, estrella de l’òpera de Milà mentre visita l’exposició
Picasso i les joies d’artista.
La performance s’amanirà amb joies del joier i orfebre Chus Burés.
*La performance tindrà lloc per la inauguració amb format adaptat
a les condicions de control sanitai que estiguin vigents.
Dijous 20 i 27/05, 03 i 10/06
Accés gratuït
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*Properament es presentarà un programa d'activitats complementàries de l'exposició
amb escoles especialitzades i joiers que inclourà tallers per a tots els públics
9

Dolores (Lola) Ruiz Picasso
(Màlaga 1884 - Barcelona, 1958)
L’exposició dedicada a Lola, que es presentarà al Museu Picasso de
l’11 de novembre de 2021 al 27 de febrer de 2022, és un homenatge
a Lola Ruiz Picasso i al seu zel en la conservació de l’obra del seu
germà, alhora que és una demostració de l’estima que es van professar al llarg de les seves vides. Malén Gual, conservadora del Museu
Picasso, és la comissaria de la proposta.
Picasso sempre va estar molt unit a la seva germana Dolores (Lola)
Ruiz Picasso, sobretot després de la mort de la petita Conchita (18871895). Lola va ser una de les models preferides del Picasso nen i adolescent, datant els seus primers retrats a La Corunya, l’any 1894, i
mantenint-se en la iconografia de l’artista fins el 1900, exceptuant els
períodes en què l’artista s’allunya de la seva família per estudiar a Madrid o per passar convalescència a Màlaga. Quan inicia l’època blava
el 1901, Lola deixa de tenir cabuda a la iconografia simbolista de l’artista.
En instal·lar-se a París l’any 1904 Picasso va mantenir els lligams amb
la seva família, que va restar sempre a Barcelona, i els va visitar en
els seus successius viatges a la ciutat els anys 1906, 1909, 1910,
1913, 1917, 1926, 1933 i 1934. Des de la distància van mantenir una
relació epistolar.
El 18 d’agost de 1909 Lola es va casar amb el doctor en Medicina
Juan Bautista Vilató (Barcelona 1885-1947). Picasso no va assistir a
l’enllaç tot i que en aquell moment es trobava a Horta de Sant Joan
amb Fernande. La parella Vilató-Ruiz va residir sempre a Barcelona,
exceptuant un període que va establir-se a Maó, entre el 1910 i el
8
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1913. En morir el pare de Picasso l’any 1913, la mare, María Picasso
va anar a viure amb els Vilató fins la seva mort l’any 1938.

EXPOSICIÓ
Títol: Dolores (Lola) Ruiz Picasso
Comissària: Malén Gual
Dates: del 12 de novembre de 2021 al 27 de febrer de 2022
Roda de premsa: 11 de novembre de 2021 a les 11.30 h
Inauguració: 11 de novembre de 2021 a les 7 de la tarda

El matrimoni va tenir set fills: Juan (1910-1992) Josefín – Fin – (19161968); Pablo (1918-1987); Dolores (1818-1993), Mercedes (19201920), Javier (1921-2000), Jaime (1923-2019).
Les obres deixades per Picasso a Barcelona —les obres d’infància i
joventut realitzades abans de 1904, data en què s’estableix a París, i
els quadres pintats durant la seva estada l’any 1917— van ser custodiats per la seva família, primer al domicili del carrer de la Mercè, a partir de 1927 al número 7 del Passeig de Colom i, finalment, a partir de
1934, al número 48 del Passeig de Gràcia. Maria Picasso, Lola i els
germans Vilató van custodiar i van vetllar l’obra de l’artista fins que,
després de la donació de l’any 1970, el conjunt es va traslladar al
Museu Picasso, al carrer Montcada.

PUBLICACIÓ
Títol: Dolores (Lola) Ruiz Picasso
Idiomes: Català/Francès | Espanyol/Anglès
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
Data de publicació: Novembre 2021

La mostra que es presentarà a la tardor del 2021 a les sales d’exposicions temporals del Museu Picasso s’estructura en quatre seccions.
La primera està dedicada als retrats que Picasso va fer de la seva germana i inclou obres de la col·lecció del Museu i de les col·leccions de
la família. Una segona secció mostra fotografies de Lola de totes les
etapes de la seva vida. Es dedica un apartat a les obres que va pintar
Lola i que es conserven al fons del Museu Picasso com a part de la
donació de l’artista de 1970. Per últim, es mostra la correspondència
que Picasso va enviar a la seva germana.
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L’època blava a la col·lecció
[estudi científic]
A principis del 2022 el Museu Picasso presentarà una exposició sobre
els estudis tècnics de les obres de la col·lecció del Museu de l’època
blava de l’artista. La mostra estarà comissariada per Reyes Jiménez,
responsable del servei de Conservació Preventiva i Restauració, qui
ha coordinat tots els estudis tècnics en col·laboració amb diverses institucions i universitats nacionals i internacionals.
El discurs expositiu analitzarà diversos aspectes de les obres, des del
procés creatiu, els materials constitutius i la distribució de les capes
de color 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 serà predominantment visual, amb una vesant
molt divulgativa, facilitada per la incorporació a les sales de suports
tecnològics i de tècniques digitals que faciliten la difusió de la documentació. La mostra presentarà treballs de recerca inèdits realitzats
en diferents marcs de col·laboració amb institucions museístiques, com
el departament científic de la National Gallery de Washington —que
ha analitzat el Retrat de Jaume Sabartés amb pinçanàs (1901) i Natura
morta (1901)— o dins del marc de projectes de recerca com el PROMESA/Istituto Nero Carrara Florencia, que s’ha centrat en l’estudi de
La copa blava (1903).
A través d’una museografia didàctica i comunicativa, l’exposició farà
un recorregut per obres capitals de l’època blava de la col·lecció del
Museu Picasso, començant amb els preludis d’aquest període amb
10
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l’obra Natura morta (1901) i finalitzant amb Terrats de Barcelona
(1903). La tecnologia és una eina imprescindible als museus del s. XXI
i en aquest cas, els avenços tecnològics han permès establir ponts
entre institucions amb col·leccions importants d’obres de Picasso per
a connecta-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 al Museu Picasso de Barcelona com a referent internacional en el coneixement de
períodes clau en la producció picassiana, com són el període de formació, l’època blava o els anys de maduresa a través de la sèrie de
Las Meninas.

EXPOSICIÓ
Títol: L’època blava a la col·lecció [estudi científic]
Comissària: Reyes Jiménez
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PUBLICACIÓ
Títol: L’època blava a la col·lecció [estudi científic]
Idiomes: Català/Francès | Espanyol/Anglès
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
Col.lecció: Passaport i format digital
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Brigitte Baer i els escrits sobre Picasso

El Centre de Recerca conserva entre la seva col·lecció documental
d’art importants arxius i documents que activen i legitimen l’obra de
Picasso. Entre aquests magnífics conjunts es troba l’Arxiu Brigitte
Baer.
El maig de 2015, David Leclerc, nebot de Brigitte Baer, seguint el desig
manifest en vida per la seva tia, va fer donació al Museu Picasso de
Barcelona de l’Arxiu personal de Brigitte Baer. Paral·lelament, la Galerie Kornfeld, editora del catàleg raonat de l’obra gràfica de Picasso,
va fer donació dels documents de treball que había concebut Bernhard
Geiser per a la publicació dels dos primers volums del citat catàleg i
de les fotografies de les obres emprades per a l’estudi dels gravats;
ambdós conservats en l’Arxiu de Brigitte Baer ja que, quan Geiser va
morir, ella va continuar la tasca de catalogació y, per tant, havia heredat
el seu material de treball.
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 les
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. La galeria
Kornfeld de Berna havia publicat Picasso Peintre Graveur, de Berhard
Geiser, primer catàleg raonat de l’obra gràfica que va quedar inacabat
a causa de la mort de l’autor. Kornfeld confia a Brigitte Baer l’encàrrec
13
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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.
L’Arxiu Brigitte Baer aplega tota la documentació que l’autora va produir i recopilar des de 1975 fins a la seva mort fruit de la seva dedicació
a l’estudi de l’obra gràfica de Pablo Picasso: recerques, escrits, correspondència, bibliografia, publicacions, fotografies, anotacions, etc.
L’Arxiu mostra el mètode d’investigació en la construcció del catàleg
raonat de l’obra gràfica de Picasso, de la mateixa manera que posa de
manifest el treball minuciós i intel·ligent de Baer i el seu entusiasme
pel gravat.

PUBLICACIÓ
Títol: Brigitte Baer i els escrits sobre Picasso
Direcció: Emmanuel Guigon
Sílvia Domènech
Disseny: Filiep Tacq / Joaquín Gáñez
Idiomes: Català / castellà / anglès / francès
Característiques: 240 p. | 230 il·l. | 24 x 22 cm
Col·lecció: Arxius / MPB
Data de publicació: Últim trimestre 2022

El Centre de Recerca està treballant aquest magnífic fons amb criteris
d’arxius d’art oberts i propis del segle XIX per tal de naturalitzar l’arxiu
i posar-lo a disposició de la comunitat científica per a la seva consulta
i activació. Paral·lelament 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 Nacional d’Art i Cultura Georges Pompidou, París . L’antologia
s’acompanyarà d’una mostra de gabinet que, essent fidel al discurs
de l’Arxiu, posarà de manifest el mètode d’investigació de Brigitte
Baer.
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Els paisatges picassians de Bernard Plossu.
Xarxa picassiana a Catalunya
El 16 d’abril de 2009 el Museu Picasso de Barcelona, l’Ajuntament de
Gósol, la Fundació Palau de Caldes d’Estrac i el Centre Picasso
d’Horta de Sant Joan van signar un acord per enfortir els lligams entre
els centres picassians de Catalunya, així va néixer la Xarxa Picassiana.
L’objectiu era potenciar la difusió i les activitats conjuntes entre els diferents equipaments, i reforçar la projecció internacional del llegat de
l’artista a Catalunya.
El mateix any 2009 el Museu també va signar un conveni de col·laboració amb la vila de Cadaqués, dins de la línia d’actuació general d’associació amb els punts del territori català lligats a l’obra de Picasso.
Tot i la col.laboració estreta entre aquestes institucions picassianes
avui en dia la Xarxa de museus picassians no existeix formalment. El
Museu Picasso vol liderar de nou aquesta xarxa col.laborativa i presenta Els paisatges picassians de Plossu com a primera publicació territorial de la nova estructura.
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A mode de “dietari fotogràfic”, Bernard Plossu s’ha passejat pels paratges catalans que Picasso va recórrer. Indrets que en l’actualitat es
consideren cabdals en la riquesa artística de Pablo Picasso. La mostra
reuneix diverses fotografies preses a Horta de Sant Joan, Gósol, Cadaqués i Barcelona. Bernard Plossu (nascut el 27 de febrer de 1945 a
Da Lat, sud de Vietnam) és un fotògraf francès, premi nacional de fotografia a França i de gran reconeixement internacional. La part més
important del seu treball està constituïda per reportatges de viatges.
Bernard Plossu utilitza la tècnica de positivat “paper fresson”, que
ofereix a les fotografies una textura especial.
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Cartografia picassiana de Barcelona
Guia essencial de la relació de Picasso amb la ciutat
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 cartografia 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.
Tot i que aquest districte és central, atès que és on l’artista va residir,
es va formar i va viure amb intensitat la seva joventut, el pintor es desplega vers diferents districtes de la ciutat fins a traspassar l’àmbit geogràfic propi per a arribar a zones de l’àrea metropolitana, ciutats
properes i expandir-se per diferents indrets del territori català.
La Barcelona de Picasso és polièdrica tant per l’extensió geogràfica
com per la diversitat conceptual que planteja. S’estén pels districtes
de la ciutat com Sant Martí, Horta-Guinardó, Gràcia, l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Sants-Montjuïc. S’endinsa en els barris d’algun districte com Ciutat Vella i passeja pel Raval, pel Gòtic, per Sant Pere,
Santa Caterina i Ribera i voreja el litoral de la Barceloneta per a projectar-se vers la Serralada de Marina. Pescadors, aiguaders, biciclistes, mainaderes, quitxalla jugant, tots ells habitants de la ciutat al cap
i a la fi, testimonis d’ una metròpoli viva, plena de botigues, cafès, restaurants, acadèmies, escoles, esglésies, parcs, transports, fonts, etc.
Una ciutat que celebra les seves festes i tradicions, que balla prop la
foguera de la revetlla de Sant Joan, veu l’ou com balla, menja la mona
i beneeix la palma.
16
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La publicació, dirigida per Claustre Rafart, conservadora del Museu Picasso, pretén ser una eina útil per a la coneixença d’un artista, Pablo
Picasso, però també una eina de suport per a conèixer una ciutat, Barcelona. Es vol fer una cartografia de territori sota la mirada d’un artista
però també d’una persona que la va viure intensament i la va estimar
fins el punt d’impulsar la creació d’un museu i enriquir-lo a través de donacions pròpies i fomentant-ne altres com la del seu secretari i, sobretot, amic, Jaume Sabartés.
Fa cent cinquanta anys de l’arribada de Picasso a la ciutat i els cinquanta
anys de la gran donació de l’artista de 1970, una donació integrada per
un miler d’obres a la ciutat de Barcelona. Aquestes obres 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 romandre unit sempre més. Una
mirada perspicaç a una contemporaneïtat que avui esdevé art i document
gràfic a la vegada; una Barcelona plena de contrastos i diversitat. Per
això, la cartografia és també el pretext que aquella mirada, avui patrimoni
de la ciutat, impulsi a endinsar-nos en la Barcelona del segle XXI, amb la
seva també diversitat i en el seu etern debat entre la història i la contemporaneïtat; entre l’herència i el futur, entre la tradició i la innovació.
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La publicació inclourà itineraris per la ciutat comtal que enriquiran el format. Paral·lelament, el resultat de la cerca es traslladarà en una presentació contextual a les sales del Museu que inclourà obres i documents.
Aquest projecte anirà acompanyat d’un seguit d’activitats hors de murs
que facilitaran el desplegament del treball als barris de la ciutat.

PUBLICACIÓ
Títol: Guia de Picasso a Barcelona
Direcció: Claustre Rafart
Documentació: Àger Pérez Casanovas
Idiomes: Català / castellà / anglès
Característiques: 160 x 220 mm (tancat)
Data de publicació: Primer trimestre 2022
18
18

PROGRAMES
PÚBLICS

19

La situació actual presenta un seguit de reptes per als museus, però
també unes noves oportunitats que permeten consolidar el paper social del museu i expandir l’abast de les seves activitats. Durant aquest
últim any, s’ha generat una forta demanda de continguts culturals. Les
mesures sòcio-sanitàries vigents han fet plantejar nous formats, traslladant al món telemàtic allò que habitualment es feia en format presencial i convertint la cultura local en internacional i viceversa.
En aquest context, el Museu Picasso es troba en una situació privilegiada. Una trajectòria de col·laboracions consolidades amb entitats culturals, educatives i sense ànim de lucre i una tradició d’activitats
diversificades, permeten el seu posicionament com a museu social
que s’adreça a una diversitat de públics, tot oferint oportunitats de formació, de lleure i d’oci cultural. La revisió dels programes, la seva ampliació i renovació i la creativitat aplicada als nous formats són les línies
principals d’actuació, sense perdre els valors de participació, de creativitat i reflexió tant acadèmica com lúdico-pràctica. Alguns dels canvis
a què el Museu fa front signifiquen noves maneres de fer, que perduraran més enllà del moment actual i que caldrà incorporar com a nous
models d’acció social des dels museus. S’ha posat també un èmfasi
particular en el món de l’educació i la inclusió social, i els reptes a què
s’enfronten en aquest moment de canvi de paradigma.
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Activitats
Famílies
Museu Picasso en família

Recursos per a famílies

Els tallers familiars del Museu Picasso són la proposta familiar per apropar l’obra de
l’artista al públic familiar. Una manera lúdica de conèixer la col·lecció del Museu tot
contemplant les obres d’art amb experiències participatives i plàstiques.

El Museu Picasso posa a disposició de les famílies que ens visiten un seguit de recursos didàctics que permeten apropar els infants a l’obra de Pablo Picasso de manera lúdica. :
Audioguies per a infants
Visita autoguiada gratuïta basada en un joc de pistes pel Museu i pel món artístic
i personal de Picasso.
Disponible a http://www.bcn.cat/museupicasso/ca/visita/visita-mobil-cat.pdf
Nova visita autoguiada familiar per la Barcelona de Picasso, disponible a la tardor.

Mentre durin les restriccions sòcio-sanitàries, els tallers tindran una periodicitat quinzenal i seran telemàtics. Des de casa, les famílies podran conèixer les obres de la
col·lecció de la mà de les educadores. El preu de l’activitat inclou l’entrada per visitar
el Museu per una adult i infants . Es facilitarà l’opció de recollir el material al Museu.

Programa
Telemàtics. Dos diumenges al mes a les 17h a partir del 28 de març
28/03/21 i 11/04/21: Un nas, dos ulls, una boca... Us atreviu a fer els vostres retrats d’una manera ben divertida?
25/04/21 i 09/05/21: Finestres Què es veu i què no es veu quan mirem cap a
fora i cap a dins.
23/05/21 i 09/05/21: Quina joia! Ens posem ben guarnits de la manera més
insospitada i convertim objectes trobats en art en miniatura.
Orientats a infants entre 5 i 10 anys
Preu: 4€ per connexió
Durada: 1,5 hores

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.

Presencials. De seguida que les autoritats sanitàries ho permetin els tallers familiars tornaran a ser presencials i tindran lloc setmanalment. Retrats, ceràmica, el París del 1900, dibuix, experimentació, color...
Tots els dissabtes, entre el 02/10/21 al 18/12/21, a les 17 h
Orientats a infants entre 5 i 10 anys, acompanyats de màxim un adult per infant.
Preu: 4€ per persona.
Durada: 2 hores.
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Adults
Aprendre al Museu Picasso
Programa de cursos mensuals
Programa de cursos mensuals sobre una diversitat de temes històrico-artístics i tècniques artístiques vinculats a Picasso, però examinats des de la contemporaneïtat.
Tots els cursos estan previstos per ser realitzats en format telemàtic. Si la situació
sòcio-sanitària ho permet, es valorarà combinar la presencialitat amb el format telemàtic. Es tracta de sessions de dibuix individuals amb un seguiment personalitzat.
Preu dels cursos: 40€
Inscripció prèvia: museupicasso_reserves@bcn.cat
Març
Urban Sketching, amb Swasky
Els dijous 4, 11, 18 i 25 de març de les 18:30 a les 20:30 h
Curs vinculat a l’exposició temporal “Picasso. Quaderns”
De l’apunt al natural a l’urban sketching: dibuixem la Barcelona que Picasso
va dibuixar... o la nostra! Un taller en format telemàtic però amb molta interacció
i amb pràctiques de dibuix individuals que després podreu compartir amb en
Swasky.

Octubre
Retrat de Picasso amb Barcelona al fons, amb Rafa Burgos
Els dimecres 6, 13, 20 i 27d’octubre, de les 18 a les 20 h
La petja que la ciutat de Barcelona va deixar en Picasso ha estat clau per entendre
la seva evolució. Al llarg d’aquestes quatres sessions mirarem de fer un retrat de
la Barcelona d’aquella època. Recordarem artistes, tallers, locals d’oci o carrers
per on es movia el jove Picasso.

Abril
COMING SOON, amb Irma Arribas
Els dissabtes 10, 17, 24 d’abril i 1 de maig, de les 11 a les 13:30 h
COMING SOON és un taller de dibuix a l’espai públic
COMING SOON és un temps dedicat a aproximar al present els futurs imaginats
COMING SOON és una manera de comunicar
COMING SOON succeeix a la ciutat dels ciutadans

Novembre
Picasso i les avantguardes artístiques de la primera meitat de segle XX,
amb Michela Rosso
Els dimecres 3, 10, 17 i 24 de novembre, de les 18 a les 20 h
El curs, dirigit a públic en general, està enfocat a l’anàlisi de les relacions
d’intercanvi i singularització que es van establir entre Picasso i els diferents
“ismes” de les avantguardes artístiques en la primera meitat de segle XX.

Juny
Art portable per a adults, amb Fátima Tocornal
Els dimarts 1, 8, 15 i 22 de juny, de les 18 a les 20:30 h
Curs vinculat a l’exposició temporal “Picasso i les joies d’artista”
De la mà de la pintora i joiera Fátima Tocornal, quatre sessions on explorar
la particular relació de l’art amb la joieria.
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Visita virtual al Museu Picasso
A partir de l’1 d’abril es podrà fer una visita guiada al Museu Picasso de la mà de les
nostres educadores... però sense moure’s de casa! Disponible en català, castellà,
anglès i francès, la visita oferirà no només un recorregut per la col·lecció, si no també
una experiència activa on compartir informació sobre l’artista i conèixer el museu.

Els dimecres del copista, a la col·lecció permanent
L’èxit de la proposta en el context de l’exposició “Picasso. Els quaderns” ens ha
animat seguir oferint la possibilitat de dibuixar a les sales de la col·lecció permanent
del Museu els dimecres a la tarda Una activitat individual, compatible amb temps del
COVID 19 i que permet explorar la col·lecció, llapis en mà.
Els dimecres, a partir del 7 d’abril de 16 a 19 h.
Inscripció prèvia: museupicasso_reserves@bcn.cat
Activitat gratuïta

Museu Picasso Dibuixa
Sessions telemàtiques mensuals on un artista, il·lustrador, dissenyador o ninotaire
liderarà un exercici de dibuix, explicant-lo mentre el realitza i el comparteix amb els
participants, que també el faran des de casa seva.
El segon dimarts de cada mes, de les 18:30 a les 20:30h
Activitat online gratuïta.

Programa
Abril: Toni Batllori, 13/04/21
Maig: Toni Hervàs, 11/05/21
Juny: Jacqueline Molnár i David Torrents, 08/06/21
Novembre: Julia Spínola, 09/11/21
Desembre: Luis Bisbe, 14/12/21

Col·laboracions
Picasso com a objecte d’estudi: programa de formació
per adults amb Gaudir UB
Cinquena edició dels cursos de formació continuada per adults, en col·laboració amb
la Universitat de Barcelona. Tres cursos trimestrals sobre la trajectòria artística de
Picasso, contextualitzada en la historia de l’art i amb visites a la col·lecció del Museu
a porta tancada, si es permet la presencialitat. Una oportunitat d’aprofundir en l’obra
de l’artista a partir del nostre patrimoni de la mà de Michela Rosso i Daniel López
del Rincón.
Més informació http://www.ub.edu/gaudirub/programacurs.php?url_retorn=cursos_area&IdArea=52&CodiCurs=1542&AnyAcademic=2020&Quatrimestre=1

Musicant Picasso: col·laboració amb el Conservatori del Liceu
El mes de maig es farà l’estrena de les composicions d’alumnes de Composició del
Conservatori Superior del Liceu, creades a partir d’obres de la col·lecció del Museu
Picasso i interpretades pels alumnes de Música de Cambra.
Un any més, les dues entitats han treballat en una col·laboració que promou la creació de noves peces musicals a partir de les obres de Pablo Picasso. A través d’una
exploració de les obres Muntanyes de Málaga (1896), Teulades de Madrid (1898),
Lola, germana de l’artista (1899) i La senyora Canals [Benedetta Bianco] (1905),
els joves compositors expressen musicalment les emocions i les narratives generades per la contemplació i l’estudi de les obres, i aporten noves lectures a la pintura
de Picasso, tot renovant així la seva vigència artística.
En aquesta edició, es treballarà en un nou format que, a través de vídeo i codis QR
permeti presentar els noves composicions sigui quina sigui la situació sòcio-sanitària.
Com en altres activitats, posem la tecnologia al servei de es arts.
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Educació
El Departament d’Educació ha posat en marxa enguany el programa El Museu Picasso a les escoles que proposa sessions a les escoles de l’àrea metropolitana que
no puguin venir al Museu per causa de la mobilitat reduïda dels grups escolars per
la situació sòcio-sanitària.
Atenció prioritària a les escoles del barri, amb projectes de col·laboració i un ampli
programa de beques de visita. En destaca el projecte de col·laboració amb l’Escola
Àngel Baixeras, on hem ajudat als alumnes a aprendre què és un museu i a construir-ne un a la seva escola.

Inclusió social
A través del patrimoni del Museu, es vol enriquir la vida cultural i social dels col·lectius en risc d’exclusió social, amb un programa de visites i tallers.
Visites accessibles per a persones amb discapacitat auditiva i visual.
Exploració les possibilitats de l’art per millorar la qualitat de vida de les persones
grans: curs de memòria per a gent gran al Museu; projectes pilots enfocats a estimular les capacitats cognitives i relacionals de la gent gran.
Col·laboracions i projectes conjunts amb Apropa Cultura i molt particularment amb
entitats com la Fundació Comtal, Residència Vigatans i l’Associació Bayt-al Taqhafa,
entre d’altres.

Projectes de col·laboració
La Maleta de Picasso proposa una maleta itinerant per treballar la trajectòria de
Picasso a través de tres eixos: la trajectòria de l’artista, Las Meninas i els
llenguatges de Picasso. Els recursos didàctics estan basats en la gamificació i el
descobriment col·lectiu, per tal que l’alumnat pugui arribar a construir el seu propi
aprenentatge i són plenament inclusius i universals Aquesta activitat es fa en
col·laboració amb la Fundació Collserola i estarà disponible a partir del curs 202122 per a totes les escoles que ho sol·licitin.
Projecte Escoles Tàndem amb l’Escola el Turó de Nou Barris, en col·laboració amb
Fundació La Pedrera, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
el Consorci d’Educació de Barcelona. És un projecte de tres anys de singularització
i innovació educativa d’un centre escolar per tal de potenciar-lo a traves de les
arts visuals, amb Picasso com a punt de partida.
Projecte de Ciutat: Barcelona Capital de l’Alimentació Sostenible: programa de
treball per a les escoles sobre l’alimentació sostenible des de l’art, en col·laboració
amb el Consorci d’Educació de Barcelona.
Projecte Erasmus Plus amb l’Institut La Guineueta: en el marc d’aquest programa
de la UE de recolzament a l’educació i la formació, el Museu Picasso oferirà una
formació al professorat del centre amb l’art com a eina transversal, amb intercanvis
amb centres col·laboradors a Romania, Turquia i Itàlia.
Programa de beques d’autocar i de visita per a escoles en risc d’exclusió social:
més de 3.000 infants ens visiten cada any gràcies a aquest programa
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CRÈDITS FOTOGRÀFIC
1. Robert Capa
Pablo Picasso amb Françoise
Gilot i el seu nebot Javier Vilato,
a la platja, Golfe-Juan, França
agost de 1948
Fotografia amb sals de plata
37 × 27 cm
Musée national Picasso-Paris
APPH273
© Robert Capa © International
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© Successió Pablo Picasso,
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2. Pablo Picasso
Penjoll amb rostre femení
Vallauris, s.d.
Terra cuita
Col·lecció particular, Paris
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2021
3. Pablo Picasso, Françoise Gilot
Collaret Mussol
Golfe-Juan, 1948
Pedra, metall i os
Collection Privée. Courtesy
Galerie Seghers Oostende
© Successió Pablo Picasso,
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4. David Douglas Duncan
Jacqueline amb un collaret de
ceràmica fet per Picasso
Canes, 1957
Prova a les sals de plata
David Douglas Duncan’s Archive
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5. Pablo Picasso
Dora Maar amb collar
París, 07/10/1937
Punta seca sobre planxa de coure,

estampada sobre paper verjurat
Arches (prova d'artista numerada)
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Galerie Louise Leiris, 1983
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Gasull Fotografia
© Successió Picasso, VEGAP,
Madrid 2020
6. Pablo Picasso
Cap de dona núm. 1.
Retrat de Dora Maar
París, 1939
Aiguatinta, raspador i punta seca
sobre planxa de coure, estampat
en color blau sobre paper japó
imperial (prova Sabartés, IV estat
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Donació Jaume Sabartés, 1962
Museu Picasso, Barcelona.
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7. Alberto Giacometti
Botó amb motiu de personatge
femení amb els braços alçats
c. 1935 - 1939
Bronze daurat
Col·lecció particular, París
© Alberto Giacometti State,
VEGAP, Madrid 2021
8. Pablo Picasso
Lola, germana de l'artista
Barcelona, novembre del 1899febrer del 1900
Carbonet i llapis blau i vermell
sobre paper verjurat
45 x 29,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisició Plandiura, 1932
MPB 4.265
Museu Picasso, Barcelona.
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9. Pablo Picasso
Lola, germana de l'artista
Barcelona, 1898Llapis Conté sobre paper
32,2 x 24,7 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1970
MPB 110.575
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Gasull Fotografia
© Successió Picasso, VEGAP,
Madrid 2021
10. 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: Gasull Fotografia
© Successió Picasso, VEGAP,
Madrid 2021
11-12. Pablo Picasso
Imatges preses per reflectologia
infraroja de les obres Dona de la
còfia i Jaume Sabartés amb pinçanàs
13. Fotografia de Brigitte Baer
a La Pedrera
Barcelona, 1990
Foto: David Leclerc

15. Bernard Plossu
Paisatge de Gòsol
2019
Positivat “paper fresson”
© Bernard Plossu 2021
16. 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: Gasull Fotografia
© Successió Picasso, VEGAP,
Madrid 2021
17. Pablo Picasso
Terrats i església de Santa Marta
Barcelona, gener-febrer del 1900
Oli sobre tela adherida sobre fusta
21,3 x 22,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1970
MPB 110.102
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Gasull Fotografia
© Successió Picasso, VEGAP,
Madrid 2021
18. Adolf Mas
Cimbori i campanar de Santa Marta
1907
Còpia al gelatinobromur de plata
en paper texturat
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

14. Bernard Plossu
Paisatge d’Horta de Sant Joan
2019
Positivat “paper fresson”
© Bernard Plossu 2021
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