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«PICASSO I IDENTITAT»
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El Museu Picasso i la Fundació Palau van acollir el 3r Congrés Internacional
Picasso a l'abril de 2017. Gràcies a la iniciativa del Musée Picasso-Paris, des
del 2015 el congrés proporciona un fòrum anual on es presenten els treballs més recents sobre l’obra i figura de Picasso.
En aquesta edició s’ha explorat 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 es va mostrar durant el congrés, «Picasso i Identitat»,
ens va permetre 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.
Es va tindre 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.

ANTECEDENTS
REVOIR PICASSO
25 al 28 de març de 2015

Organitzat pel Musée Picasso de París.
Celebrat al Grand Palais, al Musée d’Art
et d’Historie du Judaïsme, a l'Institut National
d’Historie de l’Art i al Musée Picasso, París

PICASSO. SCULPTURES
24 al 26 de març de 2016

Des del 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 coŀlaboradores 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

Organitza: Musée Picasso de París.
Celebrat al Centre Pompidou,
a la Bibliothèque Nationale de France
i al Musée Picasso, Paris.
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El primer Congrés Internacional sobre Picasso va
tractar diverses perspectives de la producció picassiana, tot aprofundint en temes com ara els processos creatius en totes les disciplines artís
tiques
de Picasso, la circulació de les seves obres de i la
comprensió dels treballs de l’artista, així com la relació amb les seves escriptures i d’altres escriptors.
En definitiva, el primer coŀloqui internacional de
Picasso, en què van participar més de seixanta ponents, va representar una bona embranzida en la
vida de la institució Picassiana.

El segon Congrés Internacional Picassià es va enfocar vers les escultures de Picasso, i va posar l’èmfasi
en temes com ara l’origen de l’escultura en l’obra
de l’artista, les fonts, influències i referents en
Picasso, els múltiples processos creatius de l’escultura i, finalment, Picasso i les seves escultures contemporànies.
El Congrés es va desenvolupar al voltant de l’exposició «Picasso. Sculptures», del 8 de març al 28
d’agost de 2016, al Musée Picasso de París, amb
l’objectiu de mostrar al públic un aspecte poc estudiat de l’escultura en Picasso: la seva dimensió múltiple mitjançant l’estudi de sèries, variacions, còpies
i ampliacions fetes a partir d’escultures originals.

OBJECTIUS
Els principals objectius del III Congrés Internacional sobre
Picasso i Identitat són:
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ORGANITZADORS
Museu Picasso
Barcelona

Presentar els treballs més recents sobre l’obra i figura de Picasso.
Explorar el concepte de Picasso i identitat.
Referenciar el tema des de perspectives ben diverses.
Destacar el paper del biògraf Josep Palau i Fabre i commemorar el seu centenari.
© Museu Picasso, Barcelona

Continuar amb els congressos anuals internacionals sobre l’artista Pablo Picasso.
Atraure una gran diversitat de participants. Des d’estudiants, conservadors, crítics
d’art, artistes, escriptors, etc.
Aproximar-nos al tema d’identitat des de punts de vista creatius i no
convencionals.

www.museupicasso.bcn.cat
Carrer Montcada, 15-23
08003 Barcelona
Tel.: +34 932 563 000

Arribar al màxim de públic possible, tant físic com virtual a través de l’streaming o
reproducció en temps real.
Crear una pàgina web centrada en el III Congrés Internacional
«Picasso i Identitat».

Coŀlaborar de manera directa amb altres organitzacions culturals.

El Museu Picasso és el centre de referència per
al coneixement dels anys de formacióde Pablo
Picasso. Les més de 4.000 obres de la coŀlecció
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 coŀlecció de gravats i la sèrie al complet
de Las Meninas (1957).

Fundació Palau
Caldes d’Estrac

No posar cap límit a la investigació dels ponents.

Difondre la màxima informació a través de les xarxes socials del Museu Picasso
de Barcelona.
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www.fundaciopalau.cat
Carrer Riera, 54
08393 Caldes d’Estrac
Tel.: +34 937 913 593

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.

CONVOCATÒRIA
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Aproximacions
a Picasso i identitat
El paper dels biògrafs de Picasso.
Concepcions populars sobre Picasso
en els mitjans de comunicació i en
la cinematografia.
Compromís de Picasso amb la història
de l’art i la mitologia.
La coŀlaboració versus la independència
en la formació de la identitat: escriptors,
intèrprets i altres artistes.
L’impacte del gènere i de la sexualitat.
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

Convocatòria de presentacions
El comitè organitzador va realitzar una Així mateix, es va proposar als candidats
convocatòria de presentacions, oberta a que s’aproximessin al tema de la identitat
tota la nostra comunitat, diversa i global, des dels punts de vista més creatius,
tot encoratjant els participants a presen- sense la restricció de les definicions més
tar propostes per fer presentacions relaci- convencionals. Amb l’objectiu d’estimular
onades amb el tema Picasso i identitat. les propostes dels participants, es van
A banda de conservadors, estudiants i crí- pro
posar diferents idees al voltant del
tics d’art, vam voler atraure l’interès d’una tema de la identitat, sense voler, en cap
àmplia diversitat de participants, com ara cas, posar límits a la investigació.
artistes, escriptors i estudiants en general.
El termini de presentació va finalitzar el
passat 15 de novembre de 2016.

Identitat política.
La importància del lloc: la geografia
cultural de la identitat.

COMITÈ DE SELECCIÓ
PRESIDENT:
Michael FitzGerald: catedràtic de Belles
Arts al Trinity College, Hartford,
Connecticut
MEMBRES:
Maria Choya: directora de la Fundació
Palau. Centre d’Art.
Emilie Bouvard: conservadora de patrimoni. Responsable de pintura (1938–
1973), recerca, edicions i art contemporani, Musée national Picasso-Paris.
William Jeffett: conservador d’exposicions especials, The Dalí Museum,
St. Petersburg, Florida.
Malén Gual: conservadora de la coŀlecció,
Museu Picasso, Barcelona.
Marilyn McCully: historiadora de l’art,
experta en Picasso, editora i organit
zadora d’exposicions.
Emilia Philippot: oficina de conservació
d’obra gràfica, Musée Picasso, París.
Claustre Rafart: conservadora d’obra
gràfica, Museu Picasso, Barcelona.

ParticipanTs
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PROGRAMA

Llista de participants per ordre alfabètic:

MUSEU PICASSO

Adrià, Ferran

Gross, Nina Lucia

Perera, Anna

Antacli, Paulina L.

Guigon, Emmanuel

Real, Inmaculada

Avinyó, Gemma

Halter, Anna

Rosso, Michaela

Barón, Ester
Bernadac, Marie-Laure
Bonino, Fabienne

Inglada, Rafael
Jantjes, Gavin
Jaques, Jèssica

Sala, Teresa-M

9:00

Jiménez, Reyes

Bru, Ricard

Kuitca, Guillermo

Vallès, Eduard

Casacuberta, Margarida

Leal, Brigitte

Cortadella, Margarida

Matsuda, Kenji

DISSABTE
ABRIL 29
@ HOTEL COLÓN

BENVINGUDA

KEY SPEAKER 2
TAULA RODONA

TRASLLAT
EN AUTOCAR
A CALDES D'ESTRAC

S5. COL·LECCIONISTES,
GALERISTES
I COMISSARIS
PONÈNCIES 16 - 19

BENVINGUDA I CAFÈ

S1. BARCELONA
PONÈNCIES 1 - 2

11:00

PAUSA CAFÈ

12:00

S2. IDENTITAT
NACIONAL
PONÈNCIES 3 - 6

Q&A

Matsui, Hiromi

Domènech, Sílvia

Mercier, Géraldine

Eriksen, Karen Westphal

Michael, Androula

S6. AFERS GLOBALS
PONÈNCIES 20 - 22

PAUSA

PAUSA

S9. BIÒGRAFS
I AMICS
PONÈNCIES 30 - 35

15:00

Q&A
BRUNCH
CORTESIA DE LA
FUNDACIÓ PALAU

14:00

S3. METODOLOGIES
PONÈNCIES 7 - 10

S7. REACCIONS
CONTEMPORÀNIES
PONÈNCIES 23 - 26

PAUSA CAFÈ

PAUSA CAFÈ

VISITA A LA
FUNDACIÓ PALAU

16:00

17:00

S4. GUERNICA
PONÈNCIES 11 - 15

S8. CINEMA
I LITERATURA
PONÈNCIES 27 - 29

Q&A

18:00

Dodiya, Atul

PAUSA CAFÈ

KEY SPEAKER 3

Q&A

Tusell, Genoveva
Valiusaityte, Meta Marija

Madeline, Laurence

DIVENDRES
ABRIL 28
@ COAC

Stepánek, Pavel

Karmel, Pepe

Chenais, Camille

DIJOUS
ABRIL 27
@ COAC

10:00

Schieder, Martin

Bouvárd, Émilie

FUNDACIÓ PALAU

KEY SPEAKER 1

13:00

Bouchet, Philippe
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TRASLLAT
EN AUTOCAR
A BARCELONA

DIJOUS 27 D’ABRIL
Veure programa

Q&A

19:00

DIVENDRES 28 D’ABRIL
20:00

VISITA AL
MUSEU PICASSO

VISITA A LA
FUNDACIÓ
JOAN MIRÓ

Veure programa
DISSABTE 29 D’ABRIL

Follert, Kendall

Peist, Nuria

Veure programa

Informes
PÚblic del CongrÉs
Informe xarxes socials
EMISSIÓ En Streaming
RECULL DE PREMSA

Public del Congres

Informe xarxes socials
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En aquest informe analitzem l’impacte en
les xarxes socials de l’activitat generada
pel tercer Congrés Internacional Picasso i
identitat que el Museu Picasso ha orga
nitzat juntament amb la Fundació Palau
del 27 al 29 d’abril. Des del Museu Picasso
vam cobrir en directe l’inici de la primera i
la segona jornada. Al llarg dels tres dies
vam incrementar el volum dels missatges
orgànics emesos, sobretot a Twitter i a Instagram. Així mateix, vam realitzar una
campanya per donar difusió a les activitats del congrés, el resultat de la qual ha
estat que les nostres publicacions han arribat a més públic. La gràfica ens mostra
com, des del 25 d’abril al 2 de maig, l’etiqueta oficial #PicassoIdentity va registrar

274 mencions d’un total de 62 usuaris; fet
que reflecteix la gran activitat dels usuaris,
comptant els perfils propis del Museu
Picasso. El dissabte 29 d’abril a la tarda, el
dia que s’acabava el congrés, es va produir
l’activitat més gran amb més de 30 mencions, atès que diversos dels usuaris van
compartir piulades conclusives.
Pel que fa al perfil dels usuaris, caldestacar que més del 65% són dones; és el
reflex del públic offline del congrés. A
més, també destaquen diverses entitats
culturals com ara la Fundació Palau i el
Museo Picasso de Màlaga, tot i que no hi
ha gaire mencions provinents d’entitat
internacionals.
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A continuació, mostrem les captures més significatives que
es van fer en aquestes tres jornades tan intenses. Els mis
satges han tingut una acollida limitada. A Instagram enshem
servit dels àlbums per mostrar els diferents ponents i, atesa la
resposta que n’hem obtingut, sembla que es confirma la tendència que generen menys engagement que una única imatge.
D’altra banda, cal destacar que també hi ha algunes excepcions interessants a aquesta tendència com ara la imatge a Instagram sobre les activitats del primer dia del congrés, que ha
estat l’entrada que ha funcionat millor de #PicassoIdentity,
amb més de 300 likes; una piulada de l’inici del congrés amb
enllaç a l’streaming, i una piulada conclusiva i d’agraïment
emesa en català el dissabte 29. Ho veiem a continuació:
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Campanya Twitter

CAMPANYA A FACEBOOK

Es van pensar quatre anuncis per donar
difusió al Congrés Internacional Picasso.
Tanmateix, com que l’aforament ja estava
complet, vam decidir que només li dedicaríem una campanya per anunciar que es
faria l’emissió de les jornades en directe
per internet. Així mateix, també vam elaborar una campanya final per donar difusió els vídeos amb els resums del congrés
i les entrades del blog. Dos dels anuncis
que vam fer per al congrés els destinarem
a altres activitats del Museu. Així doncs,
ens centrem en la campanya de difusió del
Congrés Internacional Picasso que, com
hem vist a les gràfiques, vam llançar del 25
al 28 d’abril. Amb l’objectiu de generar
clics cap ala web del congrés, vam publicar
tres anuncis, en català, castellà i anglès.
En total, els darrers dies es van generar
un total de 920 clics cap a la web del congrés, tal com ens mostra la gràfica. Pel
que fa a les impressions, destaquem la
versió de l’anunci en llengua anglesa, atès
que és la que ha assolit més abast amb
un total de 23.353 impressions, mentre
que la versió en català resta en segona
posició, bastant allunyada, amb 9.143
impressions; amb un volum similar a la
versió en castellà.

Tal com ja vam fer a Twitter, a Facebook
també hem realitzat una campanya per
donar difusió a temps real i en directe del
congrés. En aquest cas, es tractava només
d’un anunci en català, castellà i anglès
amb l’ enllaç al lloc web del con
grés.
En aquest cas, s’han generat 1.033 clics
(volum similar al de Twitter). Gràcies a
aquesta campanya, en un període de quatre dies, hem impactat 41.851 persones
d’audiències en català, castellà i anglès,
donat que era un anunci dirigit al conjunt
del nostre públic segons el seu idioma.

EMISSIÓ En Streaming

Informe xarxes socials
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Emissió al COAC, del 27 i 28 d’abril de 2017

VISUALITZACIONS GLOBALS DEL CANAL
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Foto esquerra - 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
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VISUALITZACIONS PER HORA
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RECULL DE PREMSA
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PREMSA ESCRITA
28/04/17

Portada / Ara

28/04/17

La generositat de Pablo Picasso amb l'exili republicà / Ara

28/04/17

Inglada aborda la relación del Guernica' con el cerco de Numancia' de
Cervantes / Sur

01/05/17

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso en
2018 / Europa Sur

01/05/17

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso en
2018 / Huelva / Informacion

29/04/17

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso en
2018 / Málaga Hoy

Radio

02/05/17

Museu Picasso de Barcelona
RÀDIO 4 -RNE —
 El Matí de Ràdio 4— 00:00 h–00:00:00
Entrevista a Malèn Gual, conservadora del Museu Picasso, en ocasió del
3e Congrés Picasso i de l'aniversari del Guernica.

28/04/17

Museu Picasso de Barcelona
Catalunya Radio - El mati de Catalunya Radio
07:23 h–00:00:37 #política.
Espai 'la mirada dels altres', lectura dels diaris. Diari Ara: denúncia de la
ce a l'estat espanyol per les hipoteques.
El diari Ara també posa en portada una imatge de Pablo Picasso, diu que
dues investigadores han donat detalls sobre el compromís polític del
pintor amb els republicans exiliats.

Imatge esquera: David Douglas Duncan. Picasso amb màscara. Canes, 1957. Fons David Douglas Duncan.
Museu Picasso, Barcelona. © 2017 David Douglas Duncan. © Successió Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2017
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TELEVISIÓ
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28/04/17

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
La Vanguardia

27/04/17

Museu Picasso de Barcelona

28/04/17

Barcelona Tv ( local barcelona ) — BTV noticies vespre — 20:16
h–00:02:12 #cultura.
La flor i nata els experts en Picasso aquí a barcelona fins dissabte. Ha

Notiminuto
28/04/17

27/04/17

28/04/17

28/04/17

h–00:01:21 #cultura.
La flor i nata els experts en Picasso aquí a barcelona fins dissabte. Ha
arrencat el tercer Congres Internacional dedicat al pintor malagueny.

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
Radio Caracol

Museu Picasso de Barcelona
Barcelona tv ( local Barcelona ) — BTV noticies migdia — 14:16

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
Yahoo! Noticias

arrencat el tercer Congres Internacional dedicat al pintor malagueny.
Declaracions de Silvia Domènech, cap de recerca Museu Picasso.

IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
Yahoo! Deportes

28/04/17

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
W Radio.com.co

Declaracions de Silvia Domènech, cap de recerca Museu Picasso.
28/04/17

Málaga acogerá el IV Congreso Internacional de Picasso en 2018 /
Opinión de Málaga

INTERNET
28/04/17

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
El Confidencial

01/05/17

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso
en 2018 / Europa Sur

01/05/17

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso
en 2018 / Huelva Información

29/04/17

III Congrès Internacional. Picasso i identitat / Capgros.com

29/04/17

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso en
2018 / Malagahoy.es

28/04/17

28/04/17

28/04/17

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
elPeriódico.com

28/04/17

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
ABC.es

28/04/17

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /
Diario Sur

28/04/17

01. Les fotografies que David Douglas Duncan va fer a Picasso revelen

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /

l’home divertit i espontani que hi havia sota el mite, com a Primera visita

Hoy Digital República Dominicana

a Picasso i Jacqueline. Canes, 08/02/1956. 02. Picasso amb màscara.
03. Pablo Picasso amb un gat. Valauri, 19 / Ara Cat

Málaga será sede en 2018 del IV Congreso Internacional Picasso /
Yahoo! Finanzas

28/04/17

Inglada aborda la relación del Guernica con El cerco de Numancia
de Cervantes / Diario Sur

30

31

28/04/17

La generositat de Pablo Picasso amb l’exili republicà / Ara Balears

26/04/17

Taula rodona dAdrià, Guigon i Jaques sobre Picasso / Bonart.cat

27/04/17

Especialistas reconstruyen aspectos inéditos sobre el Guernica

25/04/17

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un

de Picasso / La Vanguardia
27/04/17

¿Era Pablo Picasso más francés que español? / El Confidencial

27/04/17

Especialistas reconstruyen aspectos inéditos sobre el Guernica
de Picasso / El Confidencial

27/04/17

27/04/17

27/04/17

27/04/17

25/04/17

25/04/17

25/04/17

Experts mundials en Picasso debatran sobre l’artista en un congrés /
Aldia.cat

25/04/17

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un
congreso / La Voz Libre

25/04/17

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un
congreso / Lainformacion.com

a debate / El Confidencial

25/04/17

III Congreso Internacional Picasso / Exit-express.com

El eterno dilema sobre la identidad española o francesa de Picasso,

25/04/17

El coac acoge el 3r Congreso Internacional Picasso e identidad /

El eterno dilema sobre identidad española o francesa de Picasso,

El eterno dilema sobre identidad española o francesa de Picasso,
a debate / El Periódico

26/04/17

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un
congreso / SIGLO XXI

El eterno dilema sobre identidad española o francesa de Picasso,

a debate / El Día
27/04/17

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un
congreso / Informativos Telecinco

a debate / España Portada
27/04/17

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un
congreso / Cuatro.com

La identidad artística de Picasso, objeto de debate en su III Congreso
Internacional / Republica

27/04/17

25/04/17
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Al llarg de la present edició del Congrés, hem pogut constatar que hi ha un
gran nombre de joves investigadors que aporten una nova visió a la historiografia Picassiana i enriqueixen el treball dels historiadors més veterans i
rellevants. Un dels aspectes més destacables del congrés ha estat la barreja de generacions en un mateix coŀloqui i amb un interès compartit; Picasso i la seva identitat.
Durant la primera jornada, després de la presentació magistral de Brigitte Léal, es va donar pas a la relació entre Picasso i Barcelona, tot aportant dades inèdites que reforcen la idea de l’amistat de l’artista amb els
seus vells amics i amb la ciutat de Barcelona. La durada de l’obertura del
congrés va ser molt encertada. La segona sessió, dedicada a la identitat
nacional, va posar en evidència la parcialitat de la historiografia tradicional
del segle xx, atès que adjudicava a Picasso la nacionalitat francesa, i va resultar un testimoni de la rectificació per part dels historiadors i biògrafs
actuals.Continuant amb la tercera sessió, enfocada a la metodologia i a la
investigació, destaquem el gran interès generat gràcies a la diversitat d’enfocaments que van realitzar els conferenciants.
Finalment, pel que fa als ponents de la quarta sessió de la primera jornada, dedicada al Guernica, es van aportar noves referències sobre els motius d’inspiració de l’artista, fins ara desconeguts, així com la repercussió
de la pintura en l’exili espanyol i els atzucacs del seu retorn al nostre país.
La segona jornada s’obria amb “la paella de Picasso” amb Ferran Adrià,
que va destacar la importància de comprendre el procés creatiu en qualsevol disciplina artística. Tot i que va trencar amb la dinàmica del Congrés, va
servir d’estimulant per continuar amb les ponències següents.
Així doncs, la cinquena sessió va estar dedicada a la construcció de la
imatge de Picasso, ja fos per ell mateix, pels seus amics o pels primers
col·leccionistes de l’artista.
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Al llarg de la sisena sessió vam poder veure la repercussió de l’obra Picassiana al món i l’admiració que va despertar en civilitzacions tan diferents,
com per exemple la comunitat artística japonesa, amb la qual va establir
relacions d’anada i tornada.
Pel que fa a la setena sessió vam escoltar les opinions de tres artistes
destacats i les seves pròpies experiències sobre com s’havien aproximat i
allunyat de Picasso i la seva obra; com gràcies a l’artista havien entès l’art i
com havien d’oblidar-lo si volien desenvolupar la seva trajectòria artística
amb la seva pròpia personalitat.
Per concloure la segona jornada del Congrés, al llarg de la vuitena sessió es va parlar en termes generals de l’obra de Picasso, tot posant èmfasi
en la idea que l’artista va ser molt més que un pintor, atès que va abraçar
un infinit de disci-plines artístiques.
Dissabte va ser el darrer dia del Congrés a la Fundació Palau de Caldes
d’Estrac, i durant la novena sessió ens vam centrar en els biògrafs i primers
crítics de Picasso, especialment Palau i Fabre, que celebra el seu centenari
aquest mateix any 2017.
En conclusió, en termes més generals, del 3r Congrés Internacional sobre Picasso i Identitat volem destacar l’alt grau de participació del públic i la qualitat de les intervencions en els debats, emfatitzant sobretot
el poc temps de què disposaven els conferenciants. En conjunt hi va
haver un molt bon nivell de recerca, amb aportacions innovadores, amb
molt bon treball d’arxiu i amb diverses visions d’un mateix tema. El resultat ha estat molt satisfactori i hi ha hagut intervencions molt destacables, que contribueixen a albirar nous aspectes i relacions en l’obra
de Picasso.
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LOCALITZACIÓ

XARXES SOCIALS

Barcelona, 27 i 28 d’abril de 2017:
Sala de conferències del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona

Gestionades per l’empresa ZINKDO
Digital SL.

Caldes d’Estrac, 29 d’abril:
Hotel Colón Thalasso Termal
Plaça de las Barques, s/n
08393 Caldes d’Estrac, Barcelona

STORIFY
A través de #PicassoIdentity recollim tot
allò que s’ha dit s a les xarxes socials i a la
web sobre el 3r Congrés Internacional
Picasso i identitat a les xarxes socials i la
web:
storify.com/museupicasso/
picassoidentity

SECRETARIA CONGRÉS PICASSO
congress@aopc.es
Tel. +34 933 027 541

ORGANITZADOR TÈCNIC DEL
CONGRÉS
AOPC- Organitzador professional de
congressos

DISSENY I ADAPTACIÓ WEB
Todojunto.net

PÀGINA WEB
museupicassobcn.org/
congres-internacional/ca/

Etiqueta utilitzada durant el Congrés:
#PICASSOIDENTITY

FACEBOOK
facebook.com/MuseuPicassoBarcelona
TWITTER
twitter.com/museupicasso
INSTAGRAM
instagram.com/museupicasso/
FLICKR
flickr.com/photos/
museupicassobarcelona/
sets/72157680419076944
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El 3r Congrés Internacional de Picasso celebrat a Barcelona del
27 al 29 d’abril de 2017 ha estat possible gràcies a l’inestimable
coŀlaboració i participació de tots els ponents i delpúblic assistent, sense la implicació del qual el congrés no hagués pogut
esdevenir un èxit. Així mateix, volem destacar la importància
que ha significat l’ajut de cada membre del comitè científic per
assolir el bon resultat d’aquest esdeveniment.
A més, volem agrair el suport i la coŀlaboració del Coŀlegi
d’Arquitectes de Catalunya, amb especial esment a Lluís Comerón i Fernando Marzá. Donar les gràcies al Musée Picasso de
Paris, a la Fundació Palau i a la Fundació Miró per la seva coŀlaboració. Des del Museu Picasso us volem felicitar per la vostra
implicació i suport, que han estat els veritables artífex de l’èxit
del congrés.
Destaquem també la tasca de ZinkDo Digital SL., AOPC
Congress, Hotel Catedral, Hotel Colón, StreamingBarcelona i
Todojunto.net. A totes aquestes empreses, gràcies per fer possible aquest projecte.
Molt especialment volem agrair públicament la coŀlaboració
de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
(FABA).

Museu Picasso
de Barcelona

www.museupicassobcn.org/congres-internacional

Organitza:

Col·labora

Amb el suport

