Picasso à la mer
Exposició d’estiu
Galeria Dels Hospicis
del 22 de juny al 10 de setembre del 2017

Canet del Rosselló està situada
al costat de la Mediterrània .
És una ciutat turística de 13
000 hab. (80 000 a l’estiu), a
12kms de Perpinyà, à 200kms
de Tolosa de Llenguadoc i de
Barcelona.

La Galeria Dels Hospicis es troba emplaçada al bell mig de l’antiga vila. Aquest edifici està
construït sobre les antigues muralles de la ciutat fortificada. L’edifici fou construït cap a finals del
segle XVII per a servir d’estable, i després fou transformat en cava vitivinícola.
Remodelada el 1998, oberta des del mes de març del 1999, aquesta galeria municipal d’exposicions
té una superfície de 350 m² distribuïts en 2 nivells.

Picasso-Mediterrani : una iniciativa del Musée national
Picasso-Paris.
“Picasso-Mediterrani” és una manifestació cultural internacional
que tindrà lloc des de la primavera del 2017 fins la primavera del
2019. Més de seixanta institucions han elaborat conjuntament una
programació al voltant de l’obra “obstinadament
mediterrània” de Pablo Picasso. A iniciativa del Musée national Picasso-Paris,
aquest recorregut per l’obra de l’artista i pels llocs que el van inspirar ofereix una
experiència cultural inèdita que vol reforçar els vincles entre totes les ribes.
Xipre :
- NIMAC, Nicosie, Chypre
-Musée archéologique de Chypre
Espanya :
-Museu Picasso Barcelona, Barcelona
-Museu Nacional d'Art de Catalunya
-Fundacio Palau, Caldes d’Estrac
- Museu del la joguina, Figueres
-Museo nacional centro de arte Reina Sofía, Madrid
-Museo Picasso, colección Eugenio Arias, Madrid
-Fundación Mapfre, Madrid
-Fundación Picasso – Museo casa natal, Málaga
-Museo Picasso Málaga, Málaga
-Fundación Botín, Santander
França :
-Caumont Centre d’art, Aix-en-Provence
-Carrières de Lumière, Baux-de-Provence
-Musée Granet, Aix-en-Provence
-Musée Pierre André Benoit, Alès
-Musées Nationaux du XX siècle des Alpes-Maritimes
-Musée Picasso, Antibes
-Fondation Van Gogh, Arles
-Musée Réattu, Arles
-Les Rencontres d’Arles, Arles
-Abbaye de Montmajour, Arles
-Collection Lambert, Avignon
-Musée des beaux-arts de Béziers
-Centre d’art La Malmaison, Cannes
-Galerie des Hospices, Canet en Roussillon
-Musée d’art moderne de Céret, Céret
-Palais Lumière, Evian
-Villa Noailles, Hyères
-Musée de Lodève
-Musées de Marseille
-MUCEM, Marseille
-Théâtre La Criée, Marseille

-Musée Jean Cocteau, Menton
-Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
-Musée Ingres, Montauban
-Musée Fabre, Montpellier
-Musées de Nice (Musée Matisse)
-Villa Arson, Ecole nationale supérieure d’art, Nice
-Carré d’art, Nîmes
-Musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines, Nîmes
- Bibliothèque Nationale de France, Paris
-Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
-Association PICABRAQ-Sorgues 1912, Sorgues
-Les Abattoirs, Toulouse
-Musée d’art de Toulon
-Musée Magnelli, Vallauris
-Madoura, lieu d'art, d'histoire et de création, Vallauris
-Musées de Vence
Grècia :
- Musée Benaki, Athènes
Israël :
The Israël Museum, Jérusalem
Itàlia :
-Palazzo Reale, Milan
-Museo Capodimonte, Naples
-Museo Archeologico Nazionale, Naples
-Scavi di Pompei, Pompei
-Galleria Borghese, Rome
-Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea,
Rome
-Scuderie del Quirinale, Rome
-Académie de France à Rome, Villa Médicis
-Fondazione Musei Civici di Venezia, Venise
- Collection Peggy Guggenheim, Venise
-Fondazione Giorgio Cini, Venise
Malta :
Palazzo Magistral, La Valette

-Musée Jean Cocteau, Menton
Marroc :
Musée Mohammed VI, Rabat
Turquia
: Arkas Sanat Merkezi, Izmir
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Nota de presentació
Exposició Picasso à la mer
Mitjançant estampes, fotografies, vídeos i altres documents (Man Ray, Paul
Eluard, Pierre Reverdy…), l’exposició presentarà un Pablo Picasso jovial i
narcisista.
Al llarg de la seva vida, des dels anys 20 fins a finals de la dècada dels 60, es
presentava de forma teatral a la platja envoltat de la seva família i amics,
invitant els fotògrafs i altres persones a immortalitzar aquests moments de
felicitat.
Podem trobar aquesta mateixa llibertat en les seves obres respecte de nombrosos
personatges (banyistes, parelles i nens, acròbates i lluitadors,…) que sempre
tenien com a teló de fons el mar.
Aquest espai esdevé una veritable escena teatral a l’aire lliure davant la qual les
formes i figures es mouen o al contrari s’esllangueixen bressolades pel soroll
del mar, pel joc dels nens o pels crits dels ocells.
Ens ha semblat lúdic, però també pertinent des d’un punt de vista científic,
reunir un corpus d’imatges i de documents que testimonien el lligam que manté

l’artista, en el seu procés creatiu, amb la seva vida íntima i l’estada a la platja.
Aquesta exposició serà complementada amb obres d’artistes contemporanis que
mantenen un lligam fort amb la intimitat i l’autoficció a la vora de la mar.

comissariat : Pascal Ferro
L’exposició compta amb el suport excepcional del Musée national Picasso-Paris

Estampes i fotografies del Musée Picasso
Paris, França

Françoise Gilot seguida de Pablo Picasso que sosté un parasol de Javier
Vilato, a la platja de Golfe-Juan, l’agost del 1948
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Estampes de la Col·lecció Gelonch Viladegut,
Barcelona
http://www.gelonchviladegut.com/fr/

Javiera Tejerina-Risso
Marsella, França.
Vídeo : Va et Vient
http://www.javieratejerina-risso.com/

Léna Maria
Marsella, França
Fotografia
http://www.lenamaria.fr/fr/accueil.html

Greg Calvache
Perpinyà, França
Fotografia
https://gregcalvachephotographie.wordpress.com/

Informacions pràctiques:
Obert tots els dies de 15h à 18h des del 22 de juny fins el 10 de setembre del 2017
Entrada lliure
Parking a prop

Contacte:
Pascal Ferro - Director cultura/joventut
04 68 86 71 80 / 06 22 33 18 34 p.ferro@canetenroussillon.fr
Catherine George - Cap del servei de cultura
04 68 86 72 61 c.george@canetenroussillon.fr
Virginia Fernandez – visites escolars i periescolars
04 68 86 72 63 culture2@canetenroussillon.fr

Site internet
http://www.canetenroussillon.fr/fetes-etmanifestations/categories/exposition/
Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/CultureACanet/

