
Seguindo cos ciclos de conferencias que desde hai anos organiza o museo, nos que 
se reúnen especialistas de distintas disciplinas relacionadas co ámbito da Cultura 
para tratar un novo tema en cada convocatoria, queremos dedicar a presente edición 
á obra do artista malagueño. Para iso, contaremos coa presenza de responsables 
dos distintos museos picassianos, así como doutras importantes institucións 
vinculadas dalgunha maneira coa figura do pintor, para afondar e debater sobre 
distintos aspectos da súa traxectoria artística e vital. Trataríase, pois, non só 
de ofrecer novas perspectivas sobre a obra de Picasso, senón tamén de reivindicar
e poñer en valor o papel dos museos como centros de documentación e 
investigación, e a súas relacións e intercambios con distintas institucións.

  9:30 h PRESENTACIÓN OFICIAL DA XORNADA

10:00 h Picasso, branco no recordo azul. 
   Malen Gual, Rubén Ventureira, Antón Castro (Comisarios da exposición) 

   PAUSA/CAFÉ

12:00 h A arte alemá e Picasso. De Berlín a Paris 
   José Lebrero Stals (Director do Museo Picasso de Málaga)

13:00 h O instituto e a cidade dos Picasso 
   José Ramón Soraluce (Arquitecto)

16:30 h Descifrando ao xoven Picasso: O proceso creativo desde a mirada da ciencia 
   Reyes Jiménez (Museu Picasso de Barcelona)

17:30 h Picasso e a fotografía 
   Violeta Andrés (Museo Nacional Picasso, París)

   PAUSA/CAFÉ

19:00 h Pablo Picasso: a formación literaria dun «poeta recentemente nado» 
   Rafael Inglada (Museo Casa Natal de Málaga)

20:00 h A lección de debuxo: Picasso na Escola de Belas Artes da Coruña.  
   Elena Pardo Antequera (Directora da Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso)
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Inscrición en: actividades.museobelasartes.coruna@xunta.gal
Actividade gratuíta. Prazas limitadas

Exposición organizada pola Xunta de Galicia a través do
Museo de Belas Artes da Coruña co apoio excepcional do
Musée national Picasso-Paris e da Comisión Nacional para a 
Conmemoración do 50 aniversario da morte de Pablo Picasso.

Empresa colaboradora en España:



MALÉN GUAL
Conservadora da colección do Museu Picasso de 
Barcelona (2006 a 2021). Publicou numerosos ar-
tigos sobre Picasso e a súa contorna. Ademais, ha 
comisariado diversas exposicións sobre este pin-
tor, os artistas da súa contorna e as vangardas, 
entre as que destacan: Esquecendo a Velázquez. 
As Meninas, Ciencia e Caridade en contexto, Imaxes 
secretas. Picasso i a estampa erótica xaponesa, 
Picasso. Tauromaquia, Picasso e os Reventós, O 
primeiro Picasso. A Coruña 1891-1895, 1917. Picasso 
en Barcelona, Picasso i Paul Eluard. Unha amizade 
sublime, Picasso. Els Quaderns ou Lola Ruiz Picas-
so, a gardiá do tesouro.

JOSÉ LEBRERO STALS
De 1996 a 2002, traballou como comisario xefe 
do Departamento de Exposicións do Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona. Foi director 
do Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Se-
villa) de 2003 a 2009. Desde outubro de 2009 
é director artístico do Museo Picasso Málaga 
onde ten comisariado e organizado numerosos 
proxectos culturais e exposicións, entre elas El 
Factor Grotesco, Picasso. Registros Alemanes, 
a retrospectiva Andy Warhol. Arte mecánico 
(CaixaForum Barcelona,     CaixaForum Madrid e 
Museo Picasso Málaga), El sur de Picasso. Re-
ferencias andaluzas, Bruce Nauman. Estancias, 
cuerpos, palabras; en colaboración coa Funda-
ción Juan March, a exposición Genealogías del 
arte (Fundación Juan March, Madrid e Museo 
Picasso Málaga) ou El París de Brassaï (Museo 
Picasso Málaga). En 2012 recibiu a Medalla de 
Cabaleiro da Orde das Artes e das Letras do 
Ministerio de Cultura do Goberno de Francia. En 
2019 foi nomeado Académico da Real Academia 
de Belas Artes de San Telmo en Málaga.

VIOLETA ANDRÉS
Responsable dos fondos fotográficos e dos 
programas de dixitalización das coleccións no 
Museo Nacional Picasso-París. Documentalis-
ta de formación especialista en fotografía, foi 
encargada do taller de fotografía do departa-
mento de conservación nos Arquivos nacionais 
franceses (de 2005 a 2011) e responsable da 
documentación na Fototeca dos museos munici-
pais parisienses (de 1989 a 2005). Colaborou en 
diversas publicacións e catálogos de exposicións 
organizadas polo concello de París e polo minis-
terio de Cultura Francés. Desde 2011, publica 
artigos nos catálogos de exposicións produci-
das polo Museo Nacional Picasso-París ou en 
colaboración con outras institucións patrimo-
niais. Foi co-comisaria da exposición aniversa-
rio “Picasso!” (2015) e de “Miquel Barceló, Sol e 
sombra” (2016) no Museo Nacional Picasso-París 
así como das exposicións “Picasso. Images” no 
Museo dell’Ara Pacis en Roma (2016-2017) e de 
“Picasso, a mirada do fotógrafo” no Museo Pi-
casso de Barcelona (2019).

RUBÉN VENTUREIRA
Máster en Xornalismo, xestor cultural e comi-
sario de exposicións. Exerceu como coordinador 
do evento “A Coruña. 120 anos despois” (2015), 
dedicado á etapa coruñesa de Picasso e que 
constou de seis exposicións, entre elas O pri-
meiro Picasso. A Coruña 1891-1895, mostra da 
que foi membro do comité técnico e codirector 
do catálogo. Nos últimos anos ha comisariado, 
entre outras, as exposicións Gumersindo Pardo 
Reguera. Inspirador de Picasso; Picasso visto por 
Edward Quinn ou Picasso. A formación dun xe-
nio. É autor dos libros Picasso Azul e Branco. A 
Coruña: o nacemento dun pintor (2014) e Picas-
so, Ramón Pérez Costais e o Colexio de Médicos 
(2019). Ademais, publicou diversos artigos sobre 
Picasso en varios catálogos e foi secretario e 
relator dos cursos de Picasso na Coruña, 1891-
1895 (UIMP), en 2013 e 2014.

JOSÉ RAMÓN SORALUCE
Dr. Arquitecto. Catedrático de Composición - 
Universidade da Coruña. Académico Numerario 
da Real Academia Galega de Belas Artes. Aca-
démico correspondente das Reais Academias 
de Belas Artes de San Fernando de Madrid e de 
Sant Jordi de Cataluña, así como membro nu-
merario do Instituto “José Cornide” de Estudos 
Coruñeses. Profesor de Historia da Arquitec-
tura. Autor de numerosos traballos entre eles 
“Historia da Arquitectura Galega - Tomo II” 
(2020) e “Historia da Arquitectura restaurada” 
(2008 – 2010).

RAFAEL INGALDA
Poeta, editor e biógrafo de Picasso, traballa des-
de 1989 no Museo Casa Natal Picasso da súa cida-
de natal. Autor dos dous volumes Picasso antes 
del azul (1881-1901), Pablo Picasso (1881-1973), Pi-
casso. 30 visiones, Diccionario Málaga Picasso-Pi-
casso Málaga, Picasso-Cataluña 1896-1973. Guía 
de exposiciones, 500 españoles y Picasso, Diccio-
nario Picasso-A Coruña ou Conversaciones con 
Picasso. El arte no es la verdad. Dentro deste 
labor investigador preparou as edicións críti-
cas Pablo Picasso. La llave de su ojo malagueño. 
Antoloxía de textos (1935-1959), Epistolario in-
édito. 41 cartas alrededor de Picasso, de Huelin, 
Sabartés e Vilató, Pablo Ruiz Picasso. Textos 
españoles (1894-1968) ou Picasso. Retratos y 
recuerdos, de Jaime Sabartés. No campo da 
plástica comisariou varias exposicións sobre 
o artista malagueño en cidades como Málaga, 
Valladolid ou Zaragoza. Dentro do ámbito das 
edicións —relacionadas co artista— dirixiu as 
tres coleccións do Museo Casa Natal Picasso 
«a folla que ri asomada….», Ensayos y Textos 
recuperables, entre outros.

X. ANTÓN CASTRO 
Catedrático de Arte Contemporánea da Univer-
sidade de Vigo e profesor visitante no ISA (Ins-
tituto Superior de Arte) da Habana, Queensbo-
rough Community College. The City University 
of New York, Universidade de Salamanca e Uni-
versità degli Studi de Milano. Foi director do 
IPC e é membro de AICA-France. Foi membro 
de diversos padroados: Museo Lázaro Galdiano, 
Alhambra de Granada, Arquivo de Indias, Fun-
dación Mirou, etc. Desde 1980 comisariou 120 
exposicións e escribiu uns 800 artigos sobre 
arte. Membro do comité científico da exposi-
ción O primeiro Picasso. A Coruña 1891-1895, e 
comisario de Picasso nos seus carteis. Foi di-
rector e relator dos cursos de Picasso na Coru-
ña, 1891-1895 na UIMP, en 2013 e 2014. Publicou 
un libro sobre o primeiro Picasso –The Early 
Picasso (1891-1895). A portrait by Young Artist 
(Jaime Eguiguren Publisher. Madrid, 2018)– e 
numerosos ensaios.

REYES JIMÉNEZ
Licenciada en Belas Artes e graduada en Con-
servación e Restauración completa a súa for-
mación no Istituto Centrale per il Restauro de 
Roma. Desde 2002 dirixe o departamento de 
restauración do Museu Picasso de Barcelo-
na, onde coordina proxectos de investigación 
sobre o proceso creativo de Picasso. En 2022 
comisariou as exposicións: Picasso. Projecte Blau 
(Museu Picasso de Barcelona), El joven Picasso: 
estudios técnicos (Museo Picasso en Buitrago del 
Lozoya) e Picasso. The blue Project and beyond 
(Pola Museum of Art, Xapón). É autora de diver-
sos artigos en catálogos de exposicións sobre 
Picasso e outras publicacións científicas sobre a 
conservación dos materiais na obra de Picasso.

ELENA PARDO ANTEQUERA
Docente e directora da Escola de Arte Superior 
de Deseño Pablo Picasso da Coruña. Licenciada 
en Belas Artes e en Publicidade e RR.PP. pola 
Universidade de Vigo, é coautora do libro Pi-
casso Azul e Branco. A Coruña, o nacemento 
dun pintor. Membro do comité científico da 
exposición O primeiro Picasso. A Coruña 2015 
(Museo de Belas Artes, A Coruña, 2015), e 
autora de diversos artigos en catálogos de 
exposicións, destacando Picasso Metamorfosi 
(Palazzo Reale, Milano, 2018) e Picasso. Branco 
no recordo azul (Museo de Belas Artes, A Co-
ruña, 2022). Relator no Colloque International 
Picasso-Sculptures organizadas polo Musée 
Picasso París (Centre Pompidou, París, 2016) e 
nos cursos Picasso na Coruña, 1891-1895 (Uni-
versidade Internacional Menénedez Pelayo, 
2014 e 2015), entre outros.
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