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Matisse i l’Alhambra, viatge d’anada i tornada 
 
 
El Patronat de l’Alhambra i Generalife i la SECC, amb la 
col·laboració de la Fundació ”la Caixa”, organitzen l’exposició, que 
s’inaugura el 15 d’octubre i que commemora el centenari de la visita 
del pintor francès al monument el 1910 
 
Granada, 15 d’octubre de 2010 
 

Matisse «torna» a l’Alhambra cent anys després d’haver visitat 
el monument nassarita. Matisse i l’Alhambra (1910-2010) és el títol 
de l’exposició amb què el Patronat de l’Alhambra i Generalife i la 
Societat Estatal de Commemoracions Culturals, en col·laboració 
amb la Fundació ”la Caixa”, commemoren el centenari del viatge del 
pintor francès al monument nassarita, i reconstrueixen la fascinació 
que Henri Matisse (1869-1954) va sentir pel món oriental després 
del seu viatge a Espanya, Andalusia i l’Alhambra, que va tenir lloc 
els dies 9, 10 i 11 de desembre de 1910. 
 

La mostra, comissariada per la directora de l’Organisme 
Autònom, María del Mar Villafranca, i pel catedràtic de filosofia de la 
Universitat de Múrcia, Francisco Jarauta, s’inaugura el dia 15 
d’octubre a les sales d’exposicions temporals del Museu de Belles 
Arts de Granada, a la planta superior del Palau de Carles V, dins del 
Conjunt Monumental de l’Alhambra, i romandrà oberta fins al 28 de 
febrer de 2011. 
 

Més d’un centenar de peces componen aquesta mostra, entre 
les quals hi ha 35 obres de Matisse, que inclouen dibuixos, 
litografies i una escultura; 60 peces d’art islàmic d’extraordinari valor 
artístic, com ara ceràmica, cristall, bronze, tapissos, miniatures, 
gelosies i objectes de fusta; cartes, postals i fotografies personals 
del pintor francès, procedents dels arxius Matisse a Issy-les-
Moulineaux, i altres objectes de context, com diversos teixits que va 
col·leccionar al llarg de la seva vida (mocadors de Manila, teles 
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hispanomusulmanes i tapissos de La Alpujarra…) i que demostren 
la fascinació d’aquest artista i viatger pel patrimoni artístic musulmà. 
A més, en aquesta exposició, per primer cop, es podran veure junts 
els tres quadres que Matisse va pintar a Espanya, juntament amb 
els tres que va fer el seu amic pintor Francisco Iturrino, a l’estudi 
que tots dos va compartir a Sevilla. 
 

Matisse i l’Alhambra (1910-2010) està dividida en cinc 
seccions (Lliçó d’Orient, El viatge a Espanya: Matisse i l’Alhambra, 
Del Marroc a Niça, Odalisques: paisatge interior i Llum i harmonia), 
amb les quals es vol aportar un grau més alt de coneixement en la 
biografia i en l’obra de Matisse realitzada en els darrers anys. Un 
total de 30 institucions de prestigi internacional —com L’Ermitage de 
Sant Petersburg, el MOMA de Nova York, el Metropolitan de Nova 
York, el Louvre de París, el Victoria and Albert de Londres o el 
Puixkin de Moscou— i col·leccionistes privats, com la baronessa 
Thyssen-Bornemisza o Claude i Bárbara Duthuit, hereus del pintor 
francès, han donat suport a aquest projecte de producció molt 
complexa pel nombre de préstecs i la seva localització geogràfica. 
 

El descobriment fa anys de la signatura d’Henri Matisse en el 
llibre de visites de l’Alhambra ha estat el punt de partida d’una 
investigació que ha dut a reconstruir els propòsits del viatge de 
Matisse a Espanya, amb escales a Madrid, Sevilla, Còrdova, 
Granada, Toledo i Barcelona, com també la influència d’aquesta 
experiència en la seva obra. Aquest estudi ha donat com a resultat 
l’exposició que ara es presenta, que ha tingut també el suport de la 
família Matisse, especialment de Claude i Bárbara Duthuit; a més, 
disposa d’un qualificat comitè científic, constituït per alguns dels 
millors especialistes en l’obra d’Henri Matisse, com Pierre 
Schneider, Rémi Labrusse o Isabelle Monod-Fontaine, entre 
d’altres. 
 

En aquesta tasca ha estat fonamental la consulta dels arxius 
Matisse, de l’arxiu del Museu Puixkin de Moscou i de la selecció de 
manuscrits de la Biblioteca Beinecke de la Universitat de Yale, que 
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conserven la major part de la correspondència mantinguda pel 
pintor amb la seva família i amics durant la seva estada a Espanya. 
 
L’editorial TF s’encarregarà de publicar en tres idiomes (espanyol, 
francès i anglès) el catàleg de l’exposició, la qual, a més, estarà 
complementada per dos cicles de conferències en què participaran 
els principals experts en l’obra de Matisse. Aquests cicles de 
conferències se celebraran a CaixaForum Madrid, al Centre Social i 
Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” a la capital madrilenya i al Palau 
de Carles V de Granada. 
 
Els visitants de la mostra, l’accés a la qual serà gratuït, tindran a la 
seva disposició un servei d’audioguies i un programa educatiu, amb 
l’objectiu de poder donar una òptima difusió en aquest àmbit. 
 
 
Més informació a www.alhambra-patronato.es 
 
Patronato de la Alhambra y Generalife 
Ana Fernández, Isabel Jiménez, Alfonso Jódar (958 027 980) 
comunicación.pag@juntadeandalucia.es 
 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) 
Rosa Valdelomar (cap de premsa) 616 422 636, Mónica Hernández 
(636 478 244), Pablo Garrigues (913 100 021) 
prensa@secc.es / www.secc.es 
 
Obra Social ”la Caixa” - Departament de Comunicació 
Sofía Rowe: 954 296 251 - srowe@lacaixa.es 
Isabel Giménez: 954 296 275 / 679 996 329 -  
igimenez@lacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 - jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
  

 


