


InformacIó pràctIca

Secretaria del Congrés Picasso a Barcelona
congress@aopc.es
Durant els dies 27 i 28: +34 644 96 33 00
fins al 26 d’abril: +34 933 027 541

Horaris Secretaria del congrés picasso
Dijous: 8:00 a 14:00 i 14:30 a 19:00
Divendres: 8:00 a 14:00 i 14:30 a 18:30

Secretaria del Congrés Picasso  
a Caldes d’Estrac
contacte dia 29: +34 937 91 35 93 

Horaris Secretaria del congrés picasso
Dissabte: 10:00 a 17:00

Acreditació:
per motius de seguretat, és obligatori portar 
sempre l'acreditació ben visible durant totes les 
activitats del congrés.

Interpretació simultània:
S’oferirà servei d’interpretació simultània a totes 
les sessions: català, castellà, francès i anglès. 
recordatori: per disposar d’un receptor, els 
participants hauran de lliurar el seu document 
d’identitat o passaport.

Resums de ponències:
Els resums de les presentacions estan 
disponibles a la web del congrés.

Altres:
L’accés a les sessions i espais del congrés es 
reserva als inscrits en els actes. no es permet 
l’entrada a la sala d’actes amb beguda o menjar.

wEbSItE I XarXES

Connexió a internet dies 27 i 28: 
wifi: recepció_coac  
contrasenya: corbusier16

Connexió a internet dia 29:
— Hotel colón:
wifi: hotelcolon  
contrasenya: hotelcolon

— fundació palau:
wifi: fUnDacIopaLaU 
contrasenya: pIcaSSo2016

Website
museupicassobcn.org/congres-internacional

Facebook - Twitter - Instagram:
@museupicasso
@fundaciopalau
#picassoIdentity

coberta —  David Douglas Duncan. Picasso amb màscara. canes, estiu de 1957. fons David Douglas Duncan. 

museu picasso, barcelona. © 2017 David Douglas Duncan. © Successió pablo picasso, VEGap, madrid 2017

David Douglas Duncan. Primera visita de Duncan a Picasso i Jacqueline. canes, 08/02/1956. fons David Douglas Duncan. 

museu picasso, barcelona. © 2017 David Douglas Duncan. © Successió pablo picasso, VEGap, madrid 2017

En només dues edicions i gràcies a l’excel·lent treball del musée picasso paris, el congrés 
Internacional picasso ha esdevingut un fòrum anual de referència on es presenten els 
treballs més recents sobre l’obra i figura de picasso. Des del museu picasso barcelona 
estem molt  satisfets d’acollir aquesta tercera edició i de comptar amb la fundació palau 
com a partenaires en l’organització.
 
En aquesta edició s’explorarà el concepte de «picasso i identitat», que engloba una àmplia 
diversitat de possibilitats, des de les concepcions populars de l’artista fins a la seva 
identitat política, passant per una consideració de la geografia cultural o l’impacte del 
gènere i la sexualitat en la seva obra. L’exposició que mostrem durant el congrés, «picasso. 
retrats», ens permet referenciar el tema des de diverses d’aquestes perspectives, com 
el seu compromís amb la història de l’art i el paper del retrat en la construcció de senyes 
identitàries. 
 
S’ha tingut en compte també el llegat del biògraf picassià Josep palau i fabre, preservat 
per la fundació palau, que ha destacat el paper del biògraf com a constructor de la 
identitat i la vinculació particular de l’artista amb molts dels seus biògrafs coetanis,  
que van ser alhora amics i referents.
 
Des de museu volem agrair a tots els ponents les seves aportacions, així com la gran tasca 
realitzada pel comitè de selecció liderat per michael fitzGerald. així mateix, agraïm a les 
entitats col·laboradores el suport d’aquesta iniciativa, particularment a la fundació almine 
i bernard ruiz-picasso per a l’art per la gran implicació i compromís.

Emmanuel Guigon
Director — museu picasso, barcelona



DIJoUS 
27 D’abrIL 2017

9:00 — 9:30
BENVINGUDA
Lluís comerón: Degà, col·legi d’arquitectes de 
catalunya. 
michael fitzGerald: catedràtic de belles arts al 
trinity college, Hartford, connecticut.
Emmanuel Guigon: Director, museu picasso, 
barcelona.
Jaume collboni: tinent d’alcalde d’Empresa,  
cultura i Innovació, ajuntament de barcelona

9:30 — 10:30
KEYNOTE SPEAKER

D’un castell a l’altre: les identitats de 
Pablo Picasso.
brigitte Leal: Directora adjunta del mnam, 
centre Georges pompidou, paris.

10:30 – 11:10
BARCELONA

01.

El vincle de Picasso amb Barcelona.
Sílvia Domènech: cap del centre de coneixement 
i recerca, museu picasso, barcelona.

02.

Barcelona, Irving Penn i Picasso. 
Història d’un reportatge.
Gemma avinyó: professora associada, Universitat 
de Lleida.

11:10 — 11:40
PAUSA PER CAFÈ

11:40 — 13:00
IDENTITAT NACIONAL

03.

Picasso, l’espanyol etern? Al voltant dels 
estereotips de la crítica francesa.
philippe Dagen: professor, Université paris 1 
panthéon-Sorbonne.

04. 
Doble mascarada? L’afrancesament de Picasso 
i els seus «retrats en uniforme».
meta marija Valiusaityte: Doctoranda,  
Humboldt Universität zu berlin i Université paris 
ouest nanterre La Défense.

05.

Picasso, francès?
camille chenais: coordinadora de projectes, Villa 
Vassilieff, malakoff.

06. 
El “geni espanyol” de Pablo Picasso: 
recepcions crítiques de l’artista en el període 
d’entreguerres. 
anna Halter: Doctoranda en Història de l’art, 
Université paris 1 panthéon-Sorbonne.

13:00 — 13:30
PRECS I PREGUNTES

moderador – william Jeffett:
conservador d’exposicions temporals,  
the Dalí museum, St. petersburg, florida.

13:30 — 15:00
PAUSA PER DINAR

 

15:00 — 16:20 
METODOLOGIES

07. 

Barbàrie, paròdia i creació: Picasso 
com a «invasor vertical».
pepe Karmel: professor associat, Department 
of art History, new York University, astoria.

08. 
Esport, higiene i sexualitat de Pablo Picasso 
durant el naixement del cubisme.   
Hiromi matsui: professora titular, 
nagoya University.

09. 

Picasso: de la nimfa mítica a la dona tràgica. 
Identitats transversals en la representació de la 
feminitat.
paulina L.  antacli: professora titular, Universidad 
nacional de La rioja, córdoba, argentina.

10. 
El “pastiche” de Picasso reexaminat. 
Un experiment kublerià.
Kendall follert: Estudiant de màster en Història 
de l’art, Institute of fine arts, new York University.

16:20 — 16:50 
PAUSA PER CAFÈ

 
16:50 — 18:30
GUERNICA

11. 

Pablo Picasso: «la Numància» de Guernica. 
rafael Inglada: fundación pablo picasso, málaga.

12. 

Els antifranquismes de Picasso. 
Què ens revelen els arxius del Musée Picasso 
de París. 
Géraldine mercier:  Doctoranda en Història 
de l’art contemporani, Université 
paris-Sorbonne.

13. 

Picasso i els artistes de l’exili: identitats 
i bagatges de l’Espanya republicana.  
Inmaculada real: Investigadora. Doctora en 
Història de l’art, madrid.

14. 

«Guernica» a Alemanya
martin Schieder: professor, University of Leipzig.

15. 
La recuperació del Guernica. Del franquisme
a la transició.
Genoveva tusell: professora associada. Doctora, 
Universidad nacional de Educación a Distancia, 
madrid.

18:30 — 19:00
PRECS I PREGUNTES

moderadora – claustre rafart: conservadora 
d’obra gràfica, museu picasso, barcelona.

20:00  
VISITA I CÒCTEL AL MUSEU PICASSO
“El gest coreogràfic de picasso”. 
acció coreogràfica a càrrec de Sara Gómez,  
Laura Vilar i pierre michaël faure. 
20:30h i 21:15h, Sala 14.
còctel a les 21:00
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DIA

1A 
SESSIÓ

2A 
SESSIÓ

3A 
SESSIÓ

4A 
SESSIÓ

coŀlegi d’arquitectes de catalunya – coac, barcelona  
organitza: museu picasso



9:00 — 10:00
TAULA RODONA

La paella de Picasso.
ferran adrià: president, elbullifoundation, 
fundació privada, Girona, en diàleg amb: 
Jèssica Jaques: professora titular d’Estètica  
i teoria de les arts del Departament de  
filosofia, Universitat autònoma de barcelona i  
Emmanuel Guigon: Director, museu picasso, 
barcelona. 

10:00 — 11:20 
COL·LECCIONISTES,  
GALERISTES I COMISSARIS

16.

Picasso i identitat. Picasso i el seu  
col·leccionista i teòric del cubisme txec,  
Vincenc Kramár. 
pavel Stepánek: professor, Univerzita palackého, 
olomouc.

17.

Picasso construeix la seva imatge: 1932.
Laurence madeline: comissària en cap, 
Saint-fargeau-ponthierry.

18.

Jaume Sabartés, amic i biògraf: 
identitat i amistat.
margarida cortadella: responsable de  
la biblioteca, museu picasso, barcelona.

19. 
La identitat de Pablo Picasso en els contextos 
d’interacció de l’art modern.
nuria peist: professora lectora, Universitat de 
barcelona.

11:20 — 11:50
PAUSA PER CAFÈ

11:50 — 12:50 
AFERS GLOBALS

20.

Pablo Picasso vist per Joaquín Torres-García.
michela rosso: professora associada, Universitat 
de barcelona.

21. 
Identitats llunyanes. Diàlegs, influències i 
confluències entre Pablo Picasso i l’art japonès. 
ricard bru: professor visitant, Universitat 
autònoma de barcelona.
Kenji matsuda: professor associat de la facultat 
de negocis i comerç, Keio University, tokyo.

22. 
Picasso a Dinamarca: entre la història 
de l’art i l’activisme polític. 
Karen westphal Eriksen: postdoctorat, 
Department of arts and cultural Studies, 
University of copenhagen.

12:50 — 13:20
PRECS I PREGUNTES

moderadora – malén Gual: conservadora  
de la coŀlecció, museu picasso, barcelona.

13:20 — 15:00
PAUSA PER DINAR

15:00 — 16:20 
REACCIONS CONTEMPORÀNIES

23. 

«Oublier Avignon».
Guillermo Kuitca: artista visual, buenos aires. 

24. 
Picasso i els artistes d’art modern de l’Índia.   
atul Dodiya: artista (pintor), mumbai.

25. 

The Late Show.
Gavin Jantjes: artista i comissari, oslo. 

26.  
Picasso Baby: apropiació i construcció 
d'identitats.
nina Lucia Gross: màster en art, University 
of Hamburg.

16:20 — 17:00 
PAUSA PER CAFÈ

17:00 — 18:00   
CINEMA I LITERATURA

27. 

Retrat de l’autor.
marie-Laure bernadac: comissària, paris. 

28. 

Picasso no és pas pintor!
androula michael: professora titular, Université 
de picardie Jules Verne - Ufr des arts, paris.

29. 

La col·laboració de Pablo Picasso amb els 
directors de cinema: l’ús d’una identitat 
emmascarada al servei del descobriment de 
l’acte creatiu. 
fabienne bonino: professora, cinema, Lesa, amu, 
Université marseille.

18:00 — 18:30
PRECS I PREGUNTES

moderador – michael fitzGerald : catedràtic de 
belles arts, trinity college, Hartford.

20:00  
VISITA I CÒCTEL A LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
còctel a les 21:00
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DIA
DIVEnDrES 
28 D’abrIL 2017

5A 
SESSIÓ

6A 
SESSIÓ

7A 
SESSIÓ

8A 
SESSIÓ

coŀlegi d’arquitectes de catalunya – coac, barcelona  
organitza: museu picasso



9:00
Sortida de l’autocar del congrés des de barcelona 
i arribada a caldes d’Estrac a les 9:45. 

9:45 — 10:00  
cafè de benvinguda

10:00 — 10:15
BENVINGUDA 
rosa pou: alcaldessa de caldes d’Estrac
Joan noves: president, fundació palau
maria choya: Directora, fundació palau

10:15 — 11:15
KEYNOTE SPEAKER

Josep Palau i Fabre. Anàlisi i vigència d’una 
aproximació integral a la vida i l’obra de Picasso.
Eduard Vallès: conservador, art modern  
i contemporani. Doctor en Història de l’art. 
museu nacional d’art de catalunya, barcelona.

11:15 — 13:15
BIÒGRAFS I AMICS

30.

Sebastià Junyent i Pablo Ruiz Picasso, 
una simbiosi en blau.
teresa-m. Sala: professora titular d’Història 
de l’art, Universitat de barcelona.

31. 
Jaume / Jaime / Jacobus Sabartés: 
la biografia com autoretrat.
margarida casacuberta: professora de Literatura 
catalana contemporània, Universitat de Girona.
fatiha Idmhand: professora, Université  
de poitiers.

32.

Vides de Picasso: Josep Palau i Fabre i la puresa 
de l’assaig biogràfic. 
anna perera: Investigadora, Universitat de Girona.

33. 
Edouard Pignon i Pablo Picasso: 
“els secrets de cambra d’un taller”. 
philippe bouchet: Historiador de l’art, paris.

34. 
Picasso per Joan Merli. Una primera biografia 
com a repte, vigència, passat i present. 
Ester barón: Historiadora de l’art.

35. 
El traç i la grafia en els dibuixos de formació /
estudi grafològic 
reyes Jiménez: cap de restauració i conservació 
preventiva, museu picasso, barcelona.

13:15 — 13:45
PRECS I PREGUNTES

moderadora – maria choya: Directora de la 
fundació palau, caldes d’Estrac.

14:00 — 14:45
BRUNCH A LA FUNDACIÓ PALAU
14:45 — 16:15 
VISITA A LA FUNDACIÓ PALAU, I RECITAL  
DE POESIA
recital de poesia en català i francès de «teoria 
dels colors» de Josep palau i fabre.  
rapsodes: anna maluquer i Sabine 
Dufrenoy. Disseny audiovisual: Lis costa i Josep 
maria Jordana. 14.50 i 15.00.  

16:30 
Sortida de l’autocar del congrés des de caldes 
d’Estrac i arribada a barcelona a les 17:30.

DISSabtE
29 D’abrIL 2017

3R

DIA

9A 
SESSIÓ

foto -  David Douglas Duncan. picasso treballant en La Tauromàquia.  canes, 1957. fons David Douglas Duncan. 

museu picasso, barcelona. © 2017 David Douglas Duncan. © Successió pablo picasso, VEGap, madrid 2017

Hotel colón, caldes d’Estrac 
organitza: fundació palau



El museu picasso és el centre de referència per al 

coneixement dels anys de formació de pablo picasso. 

Les més de 4.000 obres de la col·lecció permanent 

permeten conèixer l’evolució del jove artista, així com el 

seu vincle amb barcelona. El museu alberga també una 

important representació d'obres d’altres períodes,  

una extensa col·lecció de gravats i la sèrie al complet 

de Las meninas (1957).

La fundació palau té com a  vocació conservar, exhibir 

i difondre el fons artístic i documental de Josep palau 

i fabre. conegut com  un dels  especialistes més 

prestigiosos sobre la vida i obra de picasso, de qui fou 

amic personal durant molts anys, Josep palau i fabre 

va conrear també la poesia, l’assaig i el teatre.  

La fundació exhibeix de forma permanent obres de 

pablo picasso, Joaquim torres Garcia, , Isidre nonell, 

Joan miró, antoni clavé, antoni tàpies, perejaume  

i barceló entre d’altres. 

LocaLItZacIonS

FUNDACIÓ PALAU 
caLDES D’EStrac

MUSEU PICASSO barcELona

BARCELONA
27 i 28 d'abril de 2017

Sala d’actes del Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya (COAC).
plaça nova, 5 

Metro:
L4 (Línia groga) Jaume I
L3 (Línia verda) Liceu

Autobús: 
Via Laietana V15, V17, 120 i 45

Museu Picasso
carrer montcada, 17

Metro:  
L4 (Línia groga) Jaume I
L1 (Línia vermella) arc de triomf

Autobús: 
Via Laietana 120, 45, V15 i V17
passeig picasso 39, 51 i H14
pla de palau  H14 i 51
princesa  120

Fundació Joan Miró
parc de montjuïc, s/n

Autobús: 
55 i 150 (bus parc de montjuïc)
Funicular de Montjuïc: 
paral·lel - parc de montjuïc  
(metro paral·lel, tarifa integrada). 
Transport privat:  
no hi ha aparcament privat. recomanem el 
transport públic.

organitza: 
museu picasso

CALDES D’ESTRAC
29 d'abril de 2017

Hotel Colon Thalasso Termal
plaça de las barques, s/n

Autocar oficial del Congrés a Caldes d’Estrac. 
punt de trobada:  plaça d'antoni maura, 6
Horari de trobada: 8:50
Horari de sortida: 9:00
La sortida de l’autocar per tornar a barcelona 
està prevista a les 16:30 i l’arribada a les 17:30, al 
mateix punt de sortida del matí.

Tren:
Estacions de tren de rodalies r1: Estació caldes 
d’Estrac. tots els trens direcció a calella, arenys 
de mar, blanes, maçanet-massanes i portbou fan 
parada a caldes d’Estrac. Sortides des de plaça 
catalunya, barcelona Sants, barcelona arc de 
triomf i barcelona - El clot aragó.

Fundació Palau
carrer riera, 54

organitza: 
fundació palau

www.museupicasso.bcn.cat
carrer montcada, 15-23
08003 barcelona
tel.: +34 932 563 000

www.fundaciopalau.cat
carrer riera, 54
08393 caldes d’Estrac
tel.: +34 937 913 593

© museu picasso, barcelona



organitza:

col·labora amb el suport

www.museupicassobcn.org/congres-internacional
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