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50 ANYS RECORDANT UN GENI IL·LIMITAT
PRIMERA EXPOSICIÓ QUE CELEBRA EL MIG SEGLE DEL MUSEU PICASSO

RECOMANAT
FUNDACIÓ SUÑOL
Com a continuació de l’exposició 5è ani-
versari, que es va poder veure l’any pas-
sat per celebrar el primer lustre de vida
del centre, la Fundació Suñol presenta
una nova mostra que porta per títol
CONTINUUM, una selecció d’obres de la
Col·lecció Josep Suñol que suposen un
recorregut pels darrers noranta anys de
creació artística, i que representa una
bona plataforma de reflexió sobre l’art
del segle XX a partir d’obres d’artistes
com Richard Avedon, Eduardo Arroyo,
Man Ray, Jaume Plensa, Alberto García-
Alix, Miquel Barceló i Antoni Tàpies.
Segons els organitzadors, CONTINUUM
pretén mostrar amb claredat els principis
i interessos que han conduït Josep Suñol
a reunir, exposar i explicar la seva col-
lecció d’art contemporani durant els dar-
rers sis anys, a través d’un apassionant
recorregut pels moviments artístics més
importants del segle passat. Data: Fins a
l’11/1/14. Lloc: Fundació Suñol. Passeig
de Gràcia, 98. Barcelona.C De dl. a dv.,
d’11 a 14h i de 16 a 20h; ds., de 16 a
20h. € Entrada gratuïta.( 93 496 10
32.Web: www.fundaciosunol.org.

Comusvamexplicar faunpa-
rell de setmanes, aquest 2013el
MuseuPicassoestàdecelebració,
ja quees compleixencinquanta
anysde la seva creació. Per com-
memorar-ho, el passat 9demarç
va feruna jornadadeportesober-
tes enquèels visitants vanpoder
gaudirde la col·lecciópermanent
i veure les obresdestacades co-
mentadesper l’equipdelmuseu.
La jornada tambévapermetre
veure lamostraElMuseuPicasso,
50anysaBarcelona.Els orígens,
la primerade les tres exposicions
organitzades ambmotiud’aques-
ta celebració.
L’exposiciónarra lahistòriadel
centre a travésdedocumentsque
s’handisposat en tres àmbits:El
vincledePicasso ambBarcelona,
on s’explica el nexeespecial que
l’artista va establir amb laCiutat
Comtal durant i desprésdelsnou
anysquehi vaviure;Lagestació
delMuseu, queposaencontext
lafigura i el paper claudeJaume
Sabartés, amic íntim i secretari
personal dePicasso i queva
donar la seva col·lecciód’obres
de l’artista a la ciutat per crear
un futurmuseu; iLa constitució
delMuseu, quedocumenta el
procésdesde l’acordmunicipal
del 27de juliol del 1960per fer el
centrefinsa les costosesobresde
rehabilitaciódelPalauBerenguer
d’Aguilar i la inauguraciódel
MuseuPicasso.MARCVARGAS

Data: Fins al 9/6. Lloc: Museu Picasso
de Barcelona. C/ Montcada, 15-23.
Barcelona. d Jaume I (L4).C De dt. a
dg., de 10 a 20h. € Museu + exposició
temporal: 11 euros; exposició temporal:
4,40 euros.(93 256 30 00.
Web: www.museupicasso.bcn.cat.

EL MUSEU PICASSO,
50 ANYS A BARCELONA

ACTIVITATS A L’ENTORNDE
L’ANIVERSARI

Els dies 4, 11, 18 i 25/4 i 2, 9 i
16/10 es celebra la Visita Jaume
Sabartés, en què les obres de la
col·lecció, els edificis delmuseu i les
exposicions sobre el 50è aniversari
són el fil conductor per explorar la
relació entre el barceloní Jaume
Sabartés i la seva llarga i intensa
relació d’amistat amb Picasso.

El 16/5es celebrauna taula rodona
d’entradagratuïta tituladaPicasso
a laBarcelonadels 60s, enquèes
farà unaexploració de les diverses
lectures queels intel·lectuals catalans
van fer de l’obra picassiana i la seva
repercussió enel desenvolupament
cultural de la ciutat.

El pròxim11/4, el Club de Lectura
del Picasso analitzarà els escrits de
l’artista del llibre Textos españoles:
1894-1968, ambMalén Gual,
conservadora de la Col·lecció del
Museu Picasso.

Els dijous delmes de juliol el pati del
centre acollirà els Vespres alMuseu,
un cicle de concerts que exploraran
lesmúsiques de principis dels anys
60,moment de la seva fundació,
i que anirà de lesmúsiquesmés
cultes fins a lesmés populars del
moment. Programaciómusical a
càrrec de David Albet.
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Obresde rehabilitació del Palau
BaródeCastellet (1970).

Col·locació de laplacadel
MuseuPicasso (1963).
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