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EL MUSEU PICASSO DE BARCELONA PRESENTA
QUATRE EXPOSICIONS SIMULTÀNIES
Del 26 d’octubre de 2017 al 28 de gener de 2018, el Museu Picasso Barcelona obre
les portes de quatre exposicions simultànies: «1917. Picasso a Barcelona», «Arthur
Cravan. Maintenant?», «El taller compartit. Picasso, Fín, Vilató i Xavier» i «Lucien
Clergue: Vint-i-set encontres amb Picasso».
«1917. Picasso a Barcelona» Exposició comissariada per Malén Gual que commemmora
el centenari de l’estada més llarga de Picasso a Barcelona des de 1904, quan va instal·lar-se
a París.
L’any 1917, la ciutat és refugi de molts artistes d’avantguarda i esdevé un dels epicentres
culturals d’Europa. Picasso hi arriba seguint les passes dels Ballets Russos de Diaghilev,
acompanyat d’Olga Khokhlova. Durant la seva estada, és rebut, celebrat i homenatjat, i els
Ballets Russos es presenten al Gran Teatre del Liceu. Durant aquests mesos, Picasso
continua la seva recerca de nous recursos plàstics i bascula entre el classicisme,
l’expressionisme i el cubisme, a banda de trobar temps per fer el turista pels llocs
emblemàtics de la ciutat.
L’exposició compta amb 70 peces, entre pintures i dibuixos de diversos artistes i
documents personals, molts d’ells inèdits.
«Arthur Cravan. Maintenant?» Nebot d’Oscar Wilde i figura mítica dels moviments
avantguardista i dadaista, Arthur Cravan va passar per Barcelona l’any 1916. El director del
Museu Picasso, Emmanuel Guigon, presenta i comissaria un recull de l’obra i els fets
artístics i esportius més significatius de Cravan durant els anys de la Gran Guerra i la
primeria dels anys vint del segle passat.
«El taller compartit. Picasso, Fín, Vilató i Xavier» Picasso es va endinsar en l’aventura
del gravat el 1899. Seguint les característiques d’aquesta disciplina artística, en què l’obra és
el resultat de complicitats compartides al taller, Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala
ha comissariat aquesta exposició. Un treball sobre la transmissió de l’art compartit per
Picasso amb els qui van treballar amb ell i amb els seus descendents. Artistes i artesans.
«Lucien Clergue: Vint-i-set encontres amb Picasso» Comissariada per Sílvia
Domènech Fernández, aquesta exposició presenta les instantànies que el fotògraf Lucien
Clergue va fer de Picasso entre 1953 i 1971. Les fotos de Clergue, el primer fotògraf
nomenat membre de l’Académie des Beaux Arts de l’Institut de France, són un referent
iconogràfic de la figura de l’artista i una finestra a la seva vida privada.
Així mateix, el Museu Picasso Barcelona ha programat un seguit d’activitats per
conèixer més profundament el context de les exposicions (taules rodones, xerrades,
sessions artístiques, projeccions, visites guiades...), que es tancaran el també el 28 de gener
amb un concert-vermut del grup Hidrogenesse.
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DADES ÚTILS
inauguració

dimecres 25 d’octubre de 2017

inici d’exposició
fi d’exposició

dijous 26 d’octubre de 2017
diumenge 28 de gener de 2018

1917. Picasso a Barcelona
comissària Malén Gual
espai - primera planta del Palau Finestres
Arthur Cravan, Maintenant?
comissari Emmanuel Guigon
espai - primera planta del Palau Finestres
El taller compartit. Picasso, Fín, Vilató i Xavier
comissària Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala
espai - segona planta del Palau Finestres
Lucien Clergue. Vint-i-set encontres amb Picasso
comissària Sílvia Domènech
espai - sales A
organització i producció Museu Picasso, Barcelona

horaris obert de dimarts a diumenge de 9 a 19 h i dijous de 9 a 21.30 h (festius inclosos)
els dies 24 i 31 de desembre, de 9 a 14 h
tancat el dilluns i els dies 25 de desembre i 1 de gener
preus

tarifa general exposicions temporals 6,50 € / exposicions temporals i col·lecció 14 €
tarifa reduïda exposicions temporals 4,50 € / exposicions temporals i col·lecció 7,50 €

entrades en línia

www.museupicasso.bcn.cat

seguiu-nos a facebook

@MuseuPicassoBarcelona

a instagram

#museupicasso

a flickair

museupicassobarcelona

al twitter

@museupicasso
#PicassoBarcelona1917 / #PicassoCravan
#PicassoTaller / #LucienClergue

i al nostre blog

http://www.blogmuseupicassobcn.org

contacte de premsa
Museu Picasso Barcelona

museupicasso_premsa@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat
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CALENDARI D’ACTIVITATS
OCTUBRE
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dimecres 25, 19 h
* INAUGURACIÓ DE LES QUATRE EXPOSICIONS
dijous 26, 19 h
* EL TALLER COMPARTIT. El gravat com a llegat familiar - taula rodona i projecció
dissabte 28
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Visites guiades per conèixer les
exposicions
NOVEMBRE
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dissabtes 4, 11, 18 i 25, 17 h
* EL TALLER COMPARTIT. Un original i moltes còpies- taller familiar
dijous 9, 19 h
* PICASSO 1917. Troballes i descobertes - conversa
divendres 10, 21 h
* PICASSO 1917. Centenari de l’estrena de Parade a Barcelona – concert i lectura de textos
dissabtes 11, 25
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Visites guiades per conèixer les
exposicions
dijous 16, 19 h
* ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Contuberni pugilístic a can Picasso: Arthur Cravan
versus Carles Hac Mor – combat poètico-artístic. Activitat comissariada per Eduard
Escoffet
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dijous 23, 19 h
* EL TALLER COMPARTIT. Xavier, entre pedres i coures - classe magistral de gravat
dijous 30, 19 h
* ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Cravan vs Cravan – taula rodona i projecció. Activitat
comissariada per Eduard Escoffet
DESEMBRE
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dissabtes 9 i 23
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Visites guiades per conèixer les
exposicions
dijous 14, 19 h
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Barcelona 1917: l’avantguarda que
fuig de la Gran Guerra - taula rodona
Activitat inclosa en l’Any Olga Sacharoff

/ Comissariada per Eduard Escoffet
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dissabtes 6 i 20
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Visites guiades per conèixer les
exposicions
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dijous 11, 19 h
* ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Constel·lació Cravan: Mina Loy, Olga Sacharoff, Otho
Lloyd, Francis Picabia – debat
Activitat inclosa en l’Any Olga Sacharoff

/ Comissariada per Eduard Escoffet

diumenge 28, 12:30 h
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Concert-vermut: Hidrogenesse
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PRESENTACIÓ

1917. Picasso a Bacelona
El juny del 1917 Picasso va arribar a Barcelona acompanyant els Ballets Russos de
Diàguilev. Seguia una de les ballarines, Olga Khokhlova, a qui havia conegut l’abril a
Roma, on era per treballar en el disseny dels decorats i el vestuari del ballet Parade.
La parella es va estar a Barcelona fins a mig novembre, en l’estada més llarga que
l’artista hi va fer des del 1904, quan se n’havia anat per instal·lar-se a París.
Les actuacions dels Ballets Russos del juny i el novembre, després d’haver passat per
Madrid, i la presència de Picasso van ser comentades i celebrades a la premsa i als
cercles artístics i intel·lectuals de Barcelona. L’artista va rebre uns quants
homenatges organitzats pels seus amics de joventut i va participar activament en els
esdeveniments culturals de la ciutat.
A l’exposició es vol mostrar com Picasso retroba una Barcelona amb un ambient
cultural ric, molt diferent de la ciutat que va deixar, i com es relaciona amb els seus
artistes; quines passejades turístiques hi fa i quines estones de lleure hi passa, i també
la seva producció artística, especialment fecunda en aquest període. Durant aquest
parèntesi barceloní, Picasso, lluny de l’ambient opressiu d’un París en guerra i lluny
també dels cercles cubistes, va poder treballar lliurement a la recerca de noves
formes d’expressió. És un moment de transició estilística en l’obra de Picasso que
s’estendrà al llarg dels anys immediatament posteriors, en què les fonts clàssiques
alternen en plena llibertat amb les fites del cubisme.
Malén Gual
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CRÈDITS
EXPOSICIÓ

Director
Comissària
Gerent
Relacions Institucionals
Coordinació
Registre
Conservació preventiva
Comunicació
Activitats i difusió digital
Disseny del muntatge
Disseny gràfic
Il·luminació
Muntatge
Audiovisuals
Disseny campanya de comunicació:

Emmanuel Guigon
Malén Gual
Asunción Pinillos
Lluís Bagunyà
Mariona Tió i Inés Beascoa
Anna Fàbregas, Anna Rodríguez,
Anna Anglès i Marta Badia
Reyes Jiménez i Anna Vélez
Anna Bru de Sala i Montse
Salvadó
Anna Guarro, Mercè García i
Mireia Llorella
Todojunto.net
Todojunto.net
ILM BCN
Artpercent
Sibila Estruch i Ada Serra
Mucho

PUBLICACIÓ
Títol: 1917. Picasso a Barcelona
Autors: Malén Gual, Reyes Jiménez, Ricard Bru
Any: 2017
Pàgines: 200
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Format: 28 x 24 cm
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
ISBN: Català 978-84-947539-1-6
Castellà 978-84-947539-0-9
Francès 978-84-947539-2-3 (ISBN Silvana Editoriale: 978-88-366373-24)
Anglès 978-84-947539-3-0 (ISBN Silvana Editoriale: 978-88-366373-3-1)
Preu: 37 €
Museu Picasso Barcelona
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ÀMBITS EXPOSITIUS

1. Parèntesi barceloní
L’any 1917 Barcelona, convertida en refugi de molts artistes d’avantguarda que
havien fugit de la guerra, és un epicentre cultural d’Europa. S’hi havien obert noves
galeries d’art (la Sala Dalmau o les Galeries Laietanes) i s’hi publiquen revistes d’art
d’avantguarda (391; Troços; Un enemic del Poble) que s’afegeixen a les ja tradicionals
Arte y Letras, Vell i Nou i La Revista. Amb el suport del govern francès, l’Ajuntament
organitza una exposició d’art francès al Palau de Belles Arts que serveix d’alternativa
als Salons suspesos per la guerra.

2. Ballets Russos
El 23 de juny els Ballets Russos actuen per primera vegada a Barcelona amb un gran
èxit de públic i de crítica, tot i que Diàguilev, el director, decideix no programar
l’esperadíssim “ballet cubista de Picasso” Parade, arran dels escàndols de París i
Madrid. Ofereixen sis actuacions al Liceu i la temporada acaba el 30 de juliol.
Després d’una gira per l’Amèrica Llatina, els Ballets Russos tornen a la tardor i en
vuit actuacions presenten coreografies noves, la més notable Parade, que es va
representar en funció única el 10 de novembre.
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3. Picasso turista
Picasso no va renunciar a la vida social, i es trobava amb els seus amics, quasi tots
vells coneguts de la seva joventut barcelonina. Josep Maria Junoy, al primer número
de la revista Troços, li dedicava una nota breu —titulada «Pau Picasso, turista»— en
què referia la intensa activitat social de l’artista. Picasso, durant la seva estada, va
visitar amb Olga Khokhlova els llocs més emblemàtics de Barcelona.

4. «Je avais pas mal trabaillé»
Sempre a la recerca de nous recursos plàstics, al llarg d’aquests mesos Picasso pinta i
dibuixa obres que en alguns casos (Blanquita Suárez, Dona en una butaca o Home assegut)
segueixen les pautes cubistes amb plans geomètrics i colors vius i contrastats. En
d’altres (Olga Khokhlova amb mantellina); Fatma; Arlequí; Cavall banyegat) opta per un
retorn al classicisme no acadèmic i alterna un llenguatge suau amb un altre de més
expressionista. A pintures com El passeig de Colom o Home amb fruitera recorre a tots
dos llenguatges, amb variació de perspectives i una combinació de plans geomètrics i
elements naturalistes.
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LLISTAT DE PRESTADORS I AGRAÏMENTS

1917. Picasso a Barcelona no hauria estat possible sense la generosa col·laboració de
les entitats següents:
Biblioteca de la Fundación Picasso. Museo Casa Natal, Ayuntamiento de Málaga
Centre Pompidou, París. Musée national d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Colección Rafael Inglada, Málaga
Collection Laurent Kasper-Ansermet
Collection XV, París
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
MAE. Institut del Teatre
Musée national Picasso-Paris
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Museo/Museoa Gustavo de Maeztu y Whitney (Ayuntamiento de Estella-Lizarra)
Museo Picasso Málaga
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
Museu d’Art de Sabadell

I la de totes les persones que han fet possible el desenvolupament d’aquest projecte, en
especial José Ignacio Abeijón, Violette Andrés, Sophie Annoepel-Cabrignac, Carme
Carreño, Nativitat Castejón, Sofía Díez, Nathalie Dioh, Paloma García, Maria José
Gonzalvo, Antoni Guiral, familia Trillas, Florence Half-Wrobel, Rafael Inglada, Pepe
Lebrero, Jorge Lorenzo, Rosa Luxemburg, Albert Martí i Palau, Salvador Martínez, Maria
Mena, Stéphanie Monnet, Magda Noguera, Anamaría Pazmiño, Christine Pinault, Francesc
Quílez, Júlia Roca, Michela Rosso, Xavier Tarraubella, Alicia Torres, Eduard Vallès,
Berenguer Vidal, Sònia Villegas i Juan Ybarra.
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ACTIVITATS
Dissabtes 28 d’octubre, 11, 25 de novembre / 9 i 23 de desembre / 6 i 20 de gener

Visites guiades per conèixer l’exposició
Visita gratuïta, inclosa en el preu de l’entrada. Aforament limitat, reserva prèvia a:
reserves_museupicasso@bcn.cat
Activitat conjunta amb l’exposició Arthur Cravan. Maintenant?
Horaris: 15.30 h en anglès /16.30 h en castellà /17.30 h en català.
Punt de trobada: carrer Montcada, 23
Dijous, 9 de novembre de 2017, a les 19 h

Picasso 1917: troballes i descobertes
Conversa entre Malén Gual, comissària de l’exposició, i Reyes Jiménez, cap de
Restauració i Conservació Preventiva del Museu Picasso.
Malén Gual i Reyes Jiménez ens presentaran el procés de recerca que la preparació
de l’exposició «1917. Picasso a Barcelona» va suposar, i les descobertes que ambdues
han realitzat: una en referència a les activitats i processos de l’artista durant la seva
darrera estada llarga a la ciutat, i l’altra, en el marc de l’estudi exhaustiu de les obres
que Picasso va pintar durant aquesta època.
Sala d’actes / Plaça Sabartés, 1 / Entrada gratuïta / Aforament limitat
Divendres, 10 de novembre de 2017, a les 21 h

Centenari de l’estrena de Parade a Barcelona
Concert interpretat per Carolina Santiago i Elisabeth Vera, amb lectures de la mà
d’Abel Folk i Enric Majó.
El 10 de novembre de 1917, els Ballets Russos estrenaven l’obra Parade al Gran Teatre
del Liceu de Barcelona, a la qual Picasso va assistir. L’obra, de ben segur, no va deixar
ningú indiferent, i tant la música d’Eric Satie com les escenografies i vestuari de Picasso
i les coreografies de Serguei Diàguilev van rebre crítiques enceses i van aixecar alhora
passions.
En aquest acte de celebració del centenari, s’interpretarà l’arranjament per a piano a
dues mans, compost per Satie mateix, mentre els actors Enric Majó i Abel Folk llegiran
els articles publicats a la premsa l’endemà de l’estrena.
Una col·laboració entre el Conservatori del Liceu i el Museu Picasso de Barcelona.
Sala d’actes / Plaça Sabartés, 1/ Entrada gratuïta / Aforament limitat
Museu Picasso Barcelona
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Dijous, 14 de desembre, a les 19 h

Barcelona 1917: l’avantguarda que fuig de la Gran Guerra
Taula rodona amb la participació de Joan M. Minguet (professor d’Art
Contemporani, UAB), Elina Norandi (comissària de l'Any Sacharoff), Xavier Theros
(poeta, antropòleg i escriptor) i Malén Gual (conservadora de la col·lecció del
Museu Picasso i comissària de l’exposició «1917. Picasso a Barcelona»), moderada
per Eduard Escoffet.
Durant la Gran Guerra (1914-1918), Barcelona es va convertir en un refugi per a
aquells artistes que volien fugir d’un París assetjat pel conflicte bèl·lic. Picasso, ja
instal·lat a la capital francesa, s’hi va estar de juny a novembre de 1917.
Altres artistes de l’avantguarda també hi van fer cap en aquells anys: Arthur Cravan,
Francis Picabia, Olga Sacharoff i Otho Lloyd, Sonia i Robert Delaunay, Albert
Gleizes... Barcelona, per un temps, va ser una de les capitals de l’avantguarda. Però,
què hi passava, realment, en aquesta ciutat neutral?
Activitat conjunta amb l’exposició Arthur Cravan. Maintenant?, en el marc de l’Any
Olga Sacharoff
Sala d’actes / Plaça Sabartés, 1/ Entrada gratuïta / Aforament limitat
Diumenge, 28 de gener, a les 12:30 h

Concert-vermut: Hidrogenesse
Hidrogenesse oferirà un recital basat en el seu repertori, ple de referències històriques,
culturals i geogràfiques.
A final del segle XX, Hidrogenesse van fundar el col·lectiu Austrohúngaro. Van triar
aquest nom per al seu segell discogràfic perquè remetia a un lloc i a un temps que han
deixat d’existir.
En aquest concert de cloenda de les exposicions «1917. Picasso a Barcelona» i «Arthur
Cravan. Maintenant?», que exploren moments culturals succeïts durant la Gran Guerra
—detonant del final de l’Imperi austrohongarès—, Hidrogenesse ens oferirà un recital
basat en el seu repertori, ple de referències històriques, culturals i geogràfiques.
Sempre interessats en el pas del temps i les revolucions, han gravat cançons com ara
«Así se baila el siglo XX», «Siglo XIX», «1987» i «Vamos a salir del siglo».
Activitat conjunta amb l’exposició Arthur Cravan. Maintenant?
Pati Noguera / plaça Sabartés, 1 / Entrada gratuïta / Aforament limitat
Museu Picasso Barcelona
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PRESENTACIÓ

Arthur Cravan a Barcelona
Aventurer, poeta i boxejador, «colós místic», segons l’expressió de Mina Loy, dotat
d’un físic imponent, Fabian Avenarius Lloyd, que adopta el pseudònim d’Arthur
Cravan quan arriba a París el 1909, és un personatge bastant enigmàtic, «un
passavolant singular» amb una vida que es confon amb l’obra, i amb un naixement i
una mort que continuen sent tan misteriosos com els seus mitjans de subsistència.
Cravan, que es proclama nebot d’Oscar Wilde (amb qui està emparentat per part de
pare) i que també es presenta com «el poeta amb els cabells més curts del món», es
va fer famós per la seva revista inconformista Maintenant, de la qual era alhora el
director, l’editor i l’únic col·laborador, ja que els altres noms que figuren als índexs
de la publicació no són sinó heterònims. Van sortir cinc números de Maintenant,
entre 1912 i 1915, i Cravan els venia ell mateix pel carrer en un carretó de verduler,
especialment a la sortida de l’hipòdrom Gaumont, a la plaça Clichy, amb l’ajuda del
campió de boxa Silver Sivre, o bé del pintor hongarès Jacobi, o encara del seu íntim
amic, el fill del restaurador alvernès Jourdan (rue des Bons Enfants). Cravan molt
aviat va aconseguir fer-se «mala fama» pels seus atacs de franctirador dirigits amb la
màxima força contra totes les dianes de l’esperit modern. No se’n van salvar ni
André Gide a la famosa entrevista que es va publicar al número 2 de Maintenant del
juliol de 1913, ni Apollinaire, que, ofès, li va enviar els seus testimonis, ni Marie
Laurencin, als seus comentaris tan detallats com mordaços sobre els pintors que
exposaven al Saló dels Independents: «[...] l’art no és una posa infantil davant del
mirall [...] La pintura és caminar, córrer, beure, menjar, dormir i fer les necessitats.»
L’únic pintor del Saló dels Independents que se salva de les seves crítiques, l’únic
que mereix un elogi franc i decidit, és Kees van Dongen, a qui admira i amb qui
l’uneix una bona amistat. La reputació escandalosa de Cravan també es relaciona
amb les conferències tumultuoses que va prodigar. En el transcurs d’una, a París el
1913, suposadament dedicada a la literatura, va disparar uns trets per damunt del
públic i va parlar d’esports.
Una altra vegada, a Nova York, el 1917, va pujar borratxo a l’escenari i es va llançar
a un striptease desenfrenat fins que es va produir l’evacuació total de la sala per part
de la policia. Entre aquests dos escàndols, l’abril de 1916 es va instal·lar a Barcelona
per evitar que l’enviessin al front, i va desafiar a un combat de boxa el campió del
món Jack Johnson (que el va deixar knock-out al sisè round). Tant per les
mistificacions i el seu comportament, al ring o a l’escenari, com per la seva manera
Museu Picasso Barcelona

www.museupicasso.bcn.cat

2017/18
18

de posar l’art i la literatura al mateix pla que els fenòmens de la vida i considerar
l’escàndol com un element artístic, Cravan se situa amb tot el dret entre els
precursors essencials de l’aventura dadà. L’octubre de 1923, al número 11-12 de
Littérature, nova sèrie, amb el títol «ERUTARETTIL», el seu nom apareix en el que
es pot considerar la primera antologia poètica del surrealisme; Cravan hi figura al
costat d’un gran nombre de poetes i excèntrics de totes les èpoques, els noms dels
quals estan impresos en caràcters diferents. ¿Es tracta, com el títol palíndrom dóna a
entendre, del revers de la literatura? El gust inconformista dels surrealistes s’hi
afirma sense equívocs i més particularment encara el d’André Breton, que passats
uns anys concedirà a Arthur Cravan un lloc d’honor a la seva Antologia de l’humor
negre. Cal recordar que André Breton, a qui pertanyien moltes de les obres i
documents que presentem en aquesta exposició, va evocar el personatge d’Arthur
Cravan durant la seva conferència del 17 de novembre de 1922 a l’Ateneu
Barcelonès «Caràcters de l’evolució moderna i el que hi participa», insistint en el seu
«sentit de la provocació». ¿Que no són grans proeses d’Arthur Cravan haver pujat a
un ring per lluitar contra un campió del món a Barcelona, haver venut la seva poesia
pels carrers de París com un verduler i haver designat les seves nombroses accions
amb el terme imperiós i imperatiu de «MAINTENANT»?
Aquesta exposició s’ha realitzat gràcies al suport determinant de Marcel Fleiss. Vull
donar-li les gràcies en primer lloc particularment a ell pel seu ajut, i també a Rodica
Sibleyras, de la galeria 1900-2000, pel seu treball d’arxivista i coordinadora. Aquesta
exposició és el resultat d’un treball col·lectiu. Estem especialment agraïts a les
persones que amb els seus valuosos consells i assistència ens han ajudat a culminar
aquest projecte. També vull expressar tot el meu agraïment als autors del catàleg.
M’agradaria subratllar igualment el compromís de tots els equips del museu, que
amb el seu entusiasme i les seves competències han resultat ser, una vegada més,
indispensables.
Emmanuel Guigon
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ÀMBITS EXPOSITIUS
1. Archinard, pintor imaginari?
Édouard Archinard és molt probablement el pseudònim d’Arthur Cravan. La galeria
Bernheim-Jeune, per desig exprés del seu director artístic, Félix Fénéon, va
organitzar una exposició de les seves obres (concretament 40) poc abans de l’inici de
la Primera Guerra Mundial, del 16 al 28 de març del 1914. Fabian Avenarius Lloyd ja
s’havia decantat pel pseudònim Arthur Cravan per al llançament de la revista
Maintenant: «Arthur», com a homenatge manifest a Rimbaud; «Cravan[s]», pel nom
de la ciutat d’origen de la seva companya. «Archinard» vindria del nom d’un pastor
suís, director de l’escola cantonal de Lausana on havia cursat els primers anys
d’estudi. És inevitable pensar, en el terreny artístic, en Frenhofer, el pintor que
Balzac va idear per a Le Chef-d’œuvre inconnu, il·lustrada per Picasso el 1931, o en
Jusep Torres Campalans, pintor català amic de Picasso, la biografia i l’obra del qual
són un invent de l’escriptor i crític d’art Max Aub de l’any 1961.
2. El gegant Jack Johnson
Jack Johnson, nascut a Galveston el 1878 en el si d’una família que fins poc abans
havia estat esclava, va dedicar gran part de la seva vida a la boxa i el 1908 es va
convertir en el primer campió de pesos pesats del món, un títol que fins llavors
només havien ostentat boxadores blancs. A partir d’aquí, la vida de Johnson va ser
una lluita constant per defensar el seu títol i la seva dignitat. Va fugir dels Estats
Units després de ser acusat de tràfic de blanques pel seu matrimoni amb la seva
primera dona, blanca. Convertit en un gentleman i casat de nou després del suïcidi de
la seva primera muller, Johnson va anar de combat en combat per tot el món fent-se
milionari fins que va perdre el títol el 1915. Després del combat amb Arthur Cravan,
es va quedar a viure a Barcelona, on se’l solia veure amb la seva esposa Lucille pel
passeig de Gràcia. Va invertir els seus diners en una pel·lícula d’aventures titulada
Fuerza y nobleza, dirigida per Ricardo Baños, en la qual ell i Lucille eren els
protagonistes. De tornada als Estats Units, va acabar dirigint la jazz band Tiger Rag.
Va morir el 10 de juny de 1946 en un accident de cotxe a Carolina del Nord, als 68
anys. Una vida de pel·lícula.
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3. Un combat a dues bandes
Un dels cartells que anunciava el combat de boxa entre el ex campió del món Jack
Johnson i Arthur Cravan, el poeta-boxador, s’ha convertit en una imatge icònica del
1916. Cravan, que va arribar a Barcelona fugint de la guerra del 1914, es va assentar
a la ciutat amb altres artistes i intel·lectuals europeus protagonistes de l’art modern
més avançat. El combat, celebrat a la plaça de toros Monumental el 23 d’abril del
1916, en una Barcelona cosmopolita, venia precedit d’una gran campanya
publicitària. Malgrat tot, l’afluència de públic va ser minsa i el poeta-boxador va
acabar estès damunt la lona després de sis assalts. Cravan, en la seva actitud habitual,
no semblava donar gaire importància a la derrota: era un espectacle pel qual cobrava,
i així vivia, per a ell era un joc. La provocació considerada com a obra d’art.
4. Picasso boxador
L’interès que Picasso mostra per la boxa és, de fet, una proclamació del seu gust per
l’oci popular, com també ho és la seva afició, ben coneguda, pel circ, els còmics, el
Wild West Show de Buffalo Bill o el cinema, entre d’altres. Fernande Olivier, la seva
companya fins al 1912, ho confirma: «[A Picasso] li agradava molt la boxa...»; i el
pintor mateix, amb un to que sembla entusiasta, adreça aquesta frase al seu marxant
Daniel-Henry Kahnweiler: «Diumenge a la tarda vaig estar a Avinyó, al
cinematògraf, i hi vaig veure la baralla de Carpentier-Klaus.» Els arxius personals de
Picasso conserven també diverses entrades de combats de boxa que demostren la
passió de l'artista. Entre 1915 i 1916, el pintor és fotografiat amb uns pantalons
blancs, curts i ben cenyits, sense camisa, amb els mitjons doblegats sobre els
turmells, al mig del seu estudi del carrer Schoelcher, envoltat de les seves pintures.
Dret, amb els ulls clavats en l’objectiu de la càmera, adopta una posició de lluitador
que anuncia la del púgil del seu gravat Picasso, la seva obra i el seu públic, del 16 de març
del 1968. El combat de la boxa, que combina la lluita, l’espectacle, la força i la
valentia, és com una metàfora de la creació.
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LLISTAT DE PRESTADORS I AGRAÏMENTS
El Museu Picasso vol manifestar el seu agraïment més sincer a David i Marcel Fleiss,
de la Galerie 1900-2000 de París, per la seva generositat i suport al projecte Arthur
Cravan. Maintenant?, com també a la seva assistent Rodica Sibleyras, per la seva
tasca de documentació i coordinació. Igualment vol expressar la seva gratitud a tots
els museus, galeries i col·leccionistes —sense oblidar els que han preferit restar en
l’anonimat— que han accedit generosament a prestar les seves obres i sense
lacol·laboració dels quals aquesta exposició no hauria estat una realitat.
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya
Arxiu Nacional de Catalunya/Fons Brangulí (fotògrafs)
Biblioteca de Catalunya
Col·lecció PPPratmarsó
Filmoteca de Catalunya – ICEC
Fons llibreria Rouse, Barcelona
Musée national Picasso-Paris
Museum of Modern Art, Nova York
Palais Princier, Mónaco
El museu vol agrair també l’inestimable col·laboració a totes les persones que han
fet possible el desenvolupament d’aquest projecte, en especial a Santi Barjau, MarieClaude Beaud, Jaume Bosch, Aube Breton Elléouët, Michael Briggs, Jordi Duró,
Florence Half-Wrobel, Isaki Lacuesta, Hans Albrecht Lusznat, Octavi Martí, Noemí
Maya Plaza, Favio Monza, Víctor Oliva, Maria Cristina Pirvu, Sylvain Rouillon,
Carole Schaller i Francesc Torres.
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ACTIVITATS
Dissabtes 28 d’octubre / 11, 25 de novembre / 9 i 23 de desembre / 6 i 20 de gener

Visites guiades per conèixer l’exposició
Activitat conjunta amb l’exposició 1917. Picasso a Barcelona (més informació, pàg. 14)
Dijous, 16 de novembre, a les 19 h

Contuberni pugilístic a can Picasso: Arthur Cravan versus Carles Hac Mor
Sessió d’accions amb Lluís Alabern, Vicenç Altaió, Andríi Antonovskyi,
Catalina Girona, J.M. Calleja, David Caño, Joan Casellas, Marta Darder, Xavi
Lloses, Xavier Manubens, Miquel Àngel Marín, Pere Noguera, Imma Pla, Pía
Sommer, David Ymbernon i Mireia Zantop, coordinen i presenten Ester
Xargay i Eduard Escoffet
Sessió d’accions que vol revisar el llegat artístic d’Arthur Cravan, així com el seu
ressò en diverses generacions de creadors gràcies al poeta Carles Hac Mor. Activitat
comissariada per Eduard Escoffet
El 1992, el Palau de la Virreina de Barcelona va presentar l’exposició «Arthur
Cravan. Poeta i boxador». En el marc de l’exposició, comissariada per Maria Lluïsa
Borràs, Carles Hac Mor i Ester Xargay van organitzar dues jornades d’accions i
lectures en un ring instal·lat per a l’ocasió al pati de la Virreina. Aquells actes no
només van servir per difondre la llegenda de Cravan, que Carles Hac Mor no havia
parat d’escampar, sinó que també va servir per connectar diverses generacions i
creadors de diverses disciplines al voltant de la idea de l’acció: Macromassa, Imma
Pla, Xavier Manubens i Maite Ninou, Xavier Canals, Benet Rossell, Òscar Abril
Ascaso, Borja Zabala...
A partir d’aquí, i sota l’ombra del poeta boxador, es va desenvolupar una rica escena
accionista performance que va anar més enllà del món estricte de l’art, i Carles Hac
Mor i Ester Xargay van iniciar un format que, sota el nom de revista parlada o
caminada, van desenvolupar durant molts anys. No és casualitat, de fet, que alguns
considerin Arthur Cravan el pare del happening. Ara volem recuperar aquest esperit
obert i d’acció per retre un homenatge gens mortuori a Cravan i Hac Mor.
Pati de Montcada, 23 /Sala de la columna / Pati Noguera / Sala d’actes
Accés: Montcada, 23 / Entrada gratuïta / Aforament limitat
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Dijous 30 de novembre, a les 19 h

Cravan vs Cravan
Taula rodona amb Isaki Lacuesta, Erich Weiss, Aitor Quiney i Emmanuel
Guigon i projecció (a les 20 h).
Debat a l’entorn dels dubtes i certeses sobre Arthur Cravan, amb projecció de la
pel·lícula Cravan vs Cravan, dirigida per Isaki Lacuesta el 2002. Activitat comissariada
per Eduard Escoffet
El 2002 Isaki Lacuesta va presentar el seu primer film, un documental molt personal
protagonitzat per Frank Nikotra, artista i boxador que rastreja la història d’Arthur
Cravan. El film inclou intervencions d’artistes, crítics i creadors com Maria Lluïsa
Borràs, Victor Nubla, Bernard Heidsieck, Enric Casasses, Carles Hac Mor i
Perejaume, entre d’altres, sobre el poeta i boxador i recrea també alguns moments
de la seva estada a Catalunya, com una excursió a Tossa. Amb una barreja de ficció,
poesia i documental, el film planteja més dubtes que certeses, fins al punt que molts
espectadors assumeixen que el personatge no ha existit.
Primer hi haurà una taula rodona amb Isaki Lacuesta (director de cinema), Erich
Weiss (crític d’art i artista) i Aitor Quiney (doctor en Història de l’Art i conservador
de la Biblioteca de Catalunya), moderada per Emmanuel Guigon (director del
Museu Picasso de Barcelona i comissari de l’exposició Arthur Cravan. Maintenant?).
Posteriorment, es projectarà el film Cravan vs Cravan (Isaki Lacuesta, 2002, 109 min).
Agraïments: Mallerich Films Paco Poch i Benecé
Sala d’actes / Entrada gratuïta / Aforament limitat / Accés: plaça Sabartés, 1
Dijous, 14 de desembre, a les 19 h

Barcelona 1917: l’avantguarda que fuig de la Gran Guerra
Taula rodona. Activitat conjunta amb l’exposició 1917. Picasso a Barcelona, en el
marc de l’Any Olga Sacharoff
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Dijous, 11 de gener, a les 19 h

Constel·lació Cravan: Mina Loy, Olga Sacharoff, Otho Lloyd, Francis Picabia
Sessió d’accions amb Anna Dot, Laia Estruch, Laura Llaneli, Clàudia Pagès i
Maria Sevilla
Aquesta sessió vol explorar la constel·lació creativa i personal de Cravan a través de
propostes pensades expressament per joves artistes i poetes que estan repensant el
text i la performance amb una mirada molt personal.
El 1915 Arthur Cravan arriba a Barcelona amb el seu germà Otho Lloyd i Olga
Sacharoff, esposa de Lloyd. A la ciutat comtal i també a Tossa va coincidir amb
altres artistes, com Francis Picabia. Després de Barcelona, Cravan s’embarca cap a
Nova York, on coneixeria Mina Loy, el seu gran amor. En saber que esperaven un
fill, van decidir d’anar a viure a Buenos Aires: ella amb tren i ell per mar. Però
l’Atlàntic va engolir els gairebé dos metres d’alçada de Cravan i se’n va perdre la
pista per sempre més, deixant enrere una llegenda i tot un entramat d’amistats i
complicitats artístiques. Aquesta sessió vol repassar aquesta constel·lació creativa i
personal de Cravan a través de propostes pensades expressament per joves artistes i
poetes que estan repensant el text i la performance amb una mirada molt personal. Una
manera de connectar, de nou, Cravan amb la creació emergent de la ciutat que el va
veure combatre a la Monumental. Cadascuna de les creadores partirà d’un dels
personatges d’aquesta constel·lació per desenvolupar la seva peça.
En el marc de l’Any Olga Sacharoff
Sala de columna / Sala d’actes / Entrada gratuïta / Aforament limitat / Accés: plaça
Sabartés, 1
Diumenge, 28 de gener, a les 12:30 h

Concert-vermut: Hidrogenesse
Activitat conjunta amb l’exposició 1917. Picasso a Barcelona (més informació, pàg. 15)
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PRESENTACIÓ

El taller compartit. Picasso, Fín, Vilató, Xavier
Aquesta exposició explora el «lligam de l’estampa» que uneix quatre artistes d’una
mateixa família: Picasso, J. Fín, Vilató i Xavier. Tots ells van convertir l’estampa en
una zona ineludible de la seva obra i van compartir un mateix interès per les diverses
tècniques i també unes mateixes ganes de dedicar-s’hi. Per a l’artista, fer gravat,
litografia o linogravat és un moment en què el temps canvia. Ha de sortir del seu
taller per anar a treballar amb algú altre. Ha d’esperar el temps necessari perquè la
tècnica faci el seu efecte. Finalment, ha d’esperar que l’artesà, amb qui treballa en
aquest taller col·laboratiu, acabi la impressió. D’aquestes col·laboracions neixen
obres úniques i singulars, impossibles sense aquest «pas de dos».
El 1939, J. Fín i Vilató formen part dels refugiats polítics espanyols que van a parar
a la platja d’Argelers després de la desfeta de la Guerra Civil. El seu oncle Picasso els
fa sortir del camp de concentració per portar-los a París amb ell. Hi passen uns
quants mesos, abans de la declaració de la Segona Guerra Mundial. Durant aquesta
estada, Picasso els porta al taller de Lacourière i és allà que aquests dos joves artistes
descobreixen la tècnica de la talla dolça que ja no deixaran mai més. Cadascun d’ells
hi fa el seu primer gravat. Només el de Vilató (del qual només n’hi ha una prova,
que es presenta aquí) es coneix avui dia, ja que el de Fín es va perdre. Aquest gust
per l’estampa, pel temps compartit i pel saber fer d’aquests artistes magistrals, també
va ser transmès i compartit amb Xavier, el fill de Vilató i tercera generació d’aquesta
família d’artistes.
Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala
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ÀMBITS EXPOSITIUS
1. Al taller Lacourière-Frélaut
Al taller Lacourière-Frélaut comença la història d’aquesta exposició. No va ser el
primer taller on Picasso va gravar, però va ser allà on va dur els seus nebots, Fín i
Vilató, el 1939, per iniciar-los en la tècnica del gravat. També va ser al taller
Lacourière-Frélaut que Vilató va dur el seu fill Xavier per iniciar-lo en el gravat.
Avui desaparegut, el taller Lacourière-Frélaut continua sent considerat per a moltes
generacions d’artistes el temple del gravat a París, lloc mític d’on han sortit veritables
obres mestres. Les obres dels quatre artistes que es presenten aquí van ser totes
realitzades o impreses al taller Lacourière-Frélaut.
2. Gravats de Fín
Tot i que és difícil saber exactament on Fín va gravar les seves planxes, sabem, sense
cap mena de dubte, que les edicions es van imprimir al taller Lacourière-Frélaut.
En efecte, se sap que Fín gravava sovint al seu taller de La Ruche, o a casa seva o
fins i tot a casa del seu germà Vilató. Aquí descobrim la virtuositat i la riquesa de la
tècnica de Fín en el gravat. De vegades en reserva i d’altres amb un tret delicat,
sovint treballava una planxa fins al límit de les seves possibilitats amb el burí,
l’aiguatinta, el rascador, i hi tornava contínuament.
3. Gravats de Vilató
Vilató presenta un profund domini de les diferents tècniques del gravat i ens ofereix
unes planxes d’una immensa delicadesa en què el temps sembla estar suspès.
Impressor sense igual, a Vilató li agradava gravar tot sol i només anava al taller per
fer executar els tiratges. També li agradava molt imprimir i molts dels seus gravats
van ser impresos per ell mateix.
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4. Gravats de Xavier
Xavier es va posar a fer gravats de ben jove i, aviat, va començar a gravar al taller
Lacourière-Frélaut. Molt ràpidament n’aprèn les diferents tècniques i, gràcies a
l’ensenyament familiar i la virtuositat dels impressors amb qui treballa, ens fa arribar
una obra molt important i densa. Es representen veritables moments d’universos
familiars i imaginats, o moments de taller dels quals som testimonis privilegiats, en el
qual l’artista està sol davant de la seva obra o amb els impressors al taller.
5. El taller compartit
El treball en un taller és, abans que res, una història d’intercanvis. S’hi comparteix
temps, coneixements, un espai. S’hi interactua amb el passat, la història, una tècnica,
amb homes i dones que imprimeixen i treballen amb l’artista per a crear una obra
múltiple i única. Ens agradaria explicar dues històries d’intercanvis. La primera va
tenir lloc a Barcelona i la segona, a París.
6. A Barcelona
Al setembre del 1939, França entra en guerra contra Alemanya. Fín i Vilató es veuen
obligats a tornar a Espanya. Després d’uns quants anys de servei militar obligatori i
punitiu, Fín i Vilató retroben a Barcelona el seu amic del front Francesc Mèlich, que
treballa en una impremta, i el convencen per obrir un taller de gravat. Aquest taller,
en el qual els germans comparteixen amb altres artistes la seva passió per la talla
dolça, es converteix en una referència a Barcelona. Fín hi desenvolupa una de les
seves sèries més importants: Los Mathxullamas, univers personal molt ric, amb un
nom i una cosmogonia el significat dels quals només pertany a l’artista, com passaria
més tard també amb El Fafarreo.
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7. A París
El 1950, Vilató, a París, troba una premsa al mercat dels encants de Montreuil.
Picasso li dóna els diners necessaris i, a partir d’aleshores, Vilató treballa al seu aire i
pot fer les proves d’assaig ell mateix. Picasso va a casa de Vilató a fer proves d’assaig
i es dediquen proves mútuament. El taller es converteix en un lloc d’intercanvis
íntim, i l’estampa, en un mitjà per compartir afecte i respecte. El 1951, Picasso té
una aventura amb Geneviève Laporte i els gravats que fa de la seva jove amant, i
que ha d’amagar a la seva companya Françoise, s’imprimeixen a casa de Vilató. El
taller també és el lloc dels secrets compartits. La tradició familiar que es desenvolupa
d’aquesta manera al llarg dels anys s’instal·la, i tota la família intercanvia i es dedica
proves.
8. Homenatge a l’estampador
En aquesta secció, volem retre un homenatge especial als estampadors, virtuosos del
seu ofici, apassionats absoluts i humils mags.
Aquesta tria d’obres mostra la immensa diversitat de les possibilitats de l’estampa i
com, gràcies a una col·laboració reeixida entre un artista i un impressor, han pogut
néixer veritables obres mestres. Volem honorar-los tots aquí i donar-los les gràcies.
9. Xavier
Les tècniques de l’estampa ocupen una gran part en l’obra de Xavier, com també en
la dels seus parents més grans. Descobrim la seva obra a través de les diferents
èpoques del seu treball, de les diverses tècniques i, també, de tots els tallers on va
decidir treballar. En efecte, Xavier mostra una gran passió pels tallers i pels artesans
que els fan. Una mateixa prova serà diferent en funció de la mà que la imprimeix. Al
taller Lacourière-Frélaut, busca la mà d’or de Luc Guérin en la talla dolça; al taller La
Bête à Cornes, duu a terme unes litografies delicades sobre uns papers poc habituals;
les seves maneres negres impreses amb René Tazé fan l’ullet a les que va fer al taller
de Franck Bordas; explora unes tècniques úniques amb Jörge de Sousa, i revoluciona
la litografia amb Thomas Marin i Christian Bramsen al taller Clot, Bramsen et
Georges.
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ACTIVITATS
Dijous, 26 d’octubre, a les 19 h

El gravat com a llegat familiar
Taula rodona amb la participació de Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala i
Claustre Rafart moderada per Emmanuel Guigon i projecció del documental La
línia ininterrompuda, dirigit per Numa Vilató
En aquesta conversa entre Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala (comissària de
l’exposició) i Claustre Rafart (conservadora d’obra gràfica del Museu Picasso),
moderada per Emmanuel Guigon (director del Museu Picasso), s’explorarà la relació
dels diversos artistes de la família amb els seus gravadors, i el paper d’aquesta tècnica
en les seves trajectòries artístiques.
Tot seguit, es projectarà el documental La línia ininterrompuda, que ens explica la
història del gravat a través de diverses generacions d'artistes de la família Picasso
(Picasso, Fín, Vilató i Xavier) i els impressors que van creuar els seus camins. Es
tracta d'un treball sincer, que prové del coneixement íntim adquirit per l'última
generació de la família Picasso, representada per Numa Vilató, el seu director.
Sala d’actes / Accés: plaça Sabartés, 1 / Entrada gratuïta / Aforament limitat
Dissabtes 4, 11, 18 i 25 de novembre, a les 17 h

Un original i moltes còpies
Taller per a infants de 6 a 10 anys, acompanyats d’un adult. Es recomana un adult
per infant o grup d’infants.
El gravat ens permet reproduir moltes vegades un mateix dibuix, i també podem
afegir-hi variacions cada vegada. Primer visitarem l’exposició, on diverses
generacions de la família Picasso treballen aquesta tècnica, i després farem les
nostres provatures.
Preu: 3 € per persona / informació i reserves: museupicasso_reserves@bcn.cat
Punt de trobada: carrer Montcada, 23
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Dijous, 23 de novembre, a les 19 h

Xavier, entre pedres i coures
Classe magistral de gravat amb l’artista Xavier .
L’artista gravador Xavier ens oferirà una passejada per cinquanta anys de vivències
en el món del gravat i de la litografia.
Espai pedagògic de l’exposició El taller compartit / Entrada gratuïta /Aforament
limitat
Accés: carrer Montcada, 23
4 i 18 de novembre /2, 16 i 30 de desembre / 13 i 27 de gener

Visites guiades per conèixer l’exposició
Visita gratuïta, inclosa en el preu de l’entrada. Aforament limitat, reserva prèvia a:
reserves_museupicasso@bcn.cat
Horaris: 15.30 h en anglès /16.30 h en castellà /17.30 h en català.
Punt de trobada: carrer Montcada, 23
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PRESENTACIÓ

Lucien Clergue. Vint-i-set encontres amb Picasso
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 a 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 compra el fons fotogràfic de Lucien
Clergue relatiu a Picasso: prop de sis-centes fotografies en blanc i negre amb sals de
plata, totes tiratges d’època. Aquesta exposició presenta la pràctica totalitat del
conjunt fotogràfic adquirit i ho fa 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.
Sílvia Domènech Fernández
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CRÈDITS
EXPOSICIÓ
Comissària
Gerent
Relacions Institucionals
Coordinació
Registre
Conservació preventiva
Comunicació
Activitatss i difusión digital
Disseny del muntatge
Disseny gràfic
Il·luminació
Muntatge
Disseny campanya comunicació
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CRONOLOGIA DELS ENCONTRES
DIA 1 - 5 d’abril de 1953. Arles. Picasso a una cursa de braus; primera
trobada amb Lucien Clergue amb Véra i Henri-Georges Clouzot, Maya
Picasso.
DIA 2 - 10 d’abril de 1955. Arles. Picasso a una cursa de braus.
DIA 3 - 4 de novembre de 1955. Canes. Picasso a La Californie amb
Jacqueline Roque, Jaume Sabartés.
DIA 4 - 15 i 16 de desembre de 1956. Canes. Picasso i els seus fills Claude i
Paloma a La Californie.
DIA 5 - 22 d’abril de 1957. Arles. Picasso al Musée Réattu amb Charles
Privat, Jean-Maurice Rouquette.
DIA 6 - 8 de juliol de 1957. Arles. Picasso i Manuel Pallarès al Musée Réattu.
DIA 7 - 21 de setembre de 1958. Arles. Picasso a una cursa de braus.
DIA 8 - 29 i 30 de març de 1959. Arles. Picasso a una cursa de braus i a casa
l’antiquari amb Ida Chagall, Paco Muñoz, Paulo Picasso, Jacqueline Roque.
DIA 9 - 15 de maig de 1959. Nimes. Picasso a la Fira de Nimes amb Paulo
Picasso, Paco Núñez, la penya taurina de Logronyo.
DIA 10 - 18 de setembre de 1959. Les Baux-de-Provence. Picasso al rodatge
de la pel·lícula de Jean Cocteau El testament d’Orfeu amb Jacqueline Roque,
Lucia Bosè, Luis Miguel Dominguín.
DIA 11 - 29 de setembre de 1959. Arles. Picasso al rodatge de la pel·lícula de
Jean Cocteau El testament d’Orfeu amb Jean Cocteau, Luis Miguel Dominguín,
Paulo Picasso, Douglas Cooper, Francine Weisweille.
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DIA 12 - 8 d’octubre de 1959. Saint-Jean-Cap-Ferrat (Villa Santo Sopir).
Picasso al rodatge de la pel·lícula de Jean Cocteau El testament d’Orfeu amb
Jean Cocteau, Jacqueline Roque, Cathy Hutin, Alberto Magnelli, Renato
Guttuso.
DIA 13 - 3 de juliol de 1960. Arles. Picasso al Café Malarte i a una cursa de
braus amb Anna Maria Torra, Paulo Picasso, Paloma Picasso, Claude
Picasso, Jacqueline Roque, Louise i Michael Leiris, Douglas Cooper.
DIA 14 - 31 de juliol de 1960. Beaucaire. Picasso a una cursa de braus amb
Eugenio Arias i la seva esposa, Paulo Picasso, Paloma Picasso, Jacqueline
Roque.
DIA 15 - 15 d’agost de 1962. Fréjus. Picasso a una cursa de braus amb Jean
Cocteau, Douglas Cooper, Jacqueline Roque, André Léotard, François
Léotard.
DIA 16 - 29 de març de 1964. Arles. Picasso a una cursa de braus amb
Victoire Doutreleau, Jacqueline Roque, Christian Zervos, Cathy Hutin.
DIA 17 - 30 de setembre de 1964. Arles. Picasso a una festa gitana amb
Manitas de Plata, a l’Hôtel du Forum amb Carole Weisweiller, Jacqueline
Roque, Jean-Marie Magnan, Cathy Hutin, José Reyes, César Girón, Victoire
Doutreleau.
DIA 18 - 20 d’agost de 1965. Niça i Vallauris. Picasso a l’aeroport de Niça i al
taller de ceràmica Madoura amb Suzanne Ramié, Yolanda Clergue.
DIA 19 - 21 d’agost de 1965. Mougins i Canes. Picasso a Notre-Dame-deVie i a la platja de Canes amb Jane i Samuel Kootz, Louise i Michael Leiris,
Yolanda Clergue, Jacqueline Roque, Cathy Hutin.
DIA 20 - Febrer de 1967. Mougins. Picasso a Notre-Dame-de-Vie amb
Jacqueline Roque, Yolanda Clergue, Anne Clergue, Olivia Clergue.
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DIA 21 - 31 de maig de 1968. Mougins. Picasso a una festa gitana amb
Manitas de Plata, a Notre-Dame-de-Vie amb Jacqueline Roque, Piero
Crommelynck, Josep Palau i Fabre, William Hartmann.
DIA 22 - 20 de juliol de 1968. Mougins. Picasso a Notre-Dame-de-Vie amb
Yolanda Clergue.
DIA 23 - 15 d’agost de 1968. Mougins. Picasso a una festa gitana amb
Manitas de Plata, a Notre-Dame-de-Vie amb Hippolyte Baliardo, Manero
Baliardo, Jacqueline Roque, Roland Penrose, Gustau Gili, Aldo i Piero
Crommelynck, Mariano Miguel, Cathy Hutin, Yolanda Clergue.
DIA 24 - 28 d’agost de 1968. Mougins. Picasso a Notre-Dame-de-Vie amb
Michael Leiris, Jacqueline Roque, Yolanda Clergue, Anne Clergue, Olivia
Clergue.
DIA 25 - 2 de novembre de 1968. Mougins. Picasso a Notre-Dame-de-Vie
amb Jacqueline Roque, el matrimoni Gutmann, Piero i Aldo Crommelynck.
DIA 26 - 11 i 12 d’octubre de 1969. Mougins. Picasso i Brassaï a NotreDame-de-Vie.
DIA 27 - 24 de març de 1971. Mougins. Picasso a Notre-Dame-de-Vie;
darrera visita de Lucien Clergue amb Jean-Maurice Rouquette.
I un dia més - 11 de desembre de 1978. Mougins. Notre-Dame-de-Vie el dia
del trasllat de les obres de Picasso a París amb Jacqueline Roque.
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BIOGRAFIA

Lucien Clergue
Arles, 14 d’agost del 1934 – Nimes, 15 de novembre del 2014

Fill d’una família de petits comerciants, va estudiar violí des dels 7 anys i en va
arribar a ser un intèrpret destacable. Als 13, 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 a una fàbrica d’Arles, fins que el 1960 es va convertir en fotògraf
professional.
El 5 d’abril del 1953 va coincidir amb Picasso en una cursa de braus a Arles 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 memorable, amb poemes de Paul Éluard
(edició del 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 realitzà curtmetratges i pel·lícules, com Picasso: guerre, amour et
paix (1971). El 1969, quan era director artístic del Festival d’Arles, 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.
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PICASSO-MEDITERRANI
una iniciativa del Musée national Picasso-Paris

"Picasso-Mediterrani" és un esdeveniment cultural internacional que se celebra des
de la primavera de 2017 fins a la primavera de 2019.
Més de seixanta institucions han elaborat una programació al voltant de l'obra
"obstinadament mediterrània"* de Pablo Picasso. Per iniciativa del Musée national
Picasso-Paris, aquest recorregut per l'obra de l'artista i els llocs que el van inspirar
ofereix una experiència cultural sense precedents, que pretén reforçar els vincles
entre totes les ribes. (*Jean Leymarie).
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