
 

El Museu Carmen Thyssen Màlaga revisa la segona 
etapa del cubisme amb Juan Gris i María Blanchard 

La nova exposició reuneix més de seixanta obres, entre pintures, escultures, dibuixos i 

documents que ofereixen a l'espectador una visió global d'aquest moviment artístic de la mà 

de, entre d’altres, l'escultor Jacques Lipchitz, Picasso, Dalí o Peinado. 

 

Màlaga, 05 de octubre de 2017. El Museu Carmen Thyssen Màlaga ha presentat avui la seva nova exposició 

temporal Juan Gris. María Blachard i els cubismes (1916-1927), en la qual s'analitza la segona etapa que va 

viure el cubisme, creat per Picasso i Braque entre els anys 1906 i 1914, a través de l'obra d'artistes com a 

Juan Gris, referent indiscutible del gir experimentat per aquest moviment artístic a partir de 1914 fins a finals 

dels anys vint; i María Blanchard, la gran desconeguda del grup d'artistes que van donar lloc al naixement 

d'aquesta avantguarda, el paper principal de la qual vol destacar aquesta mostra. 

L'exposició, que podrà visitar-se des del 6 d'octubre fins al proper 25 de febrer de 2018, ha estat presentada 

pel vicepresident de la Fundación Palacio de Villalón i alcalde de la ciutat, Francisco de la Torre; el patró de 

la Fundación Palacio de Villalón, Guillermo Cervera; la directora general adjunta de la Fundació Bancària "la 

Caixa", Elisa Durán; el president de la Fundación Cajasol, Antonio Polit; els comissaris de la mostra 

Eugenio Carmona, catedràtic d'Història de l'Art de la Universdad de Málaga; i Lourdes Moreno, directora 

Artística del Museo Carmen Thyssen Málaga. 

La nova exposició compta amb la col·laboració de la Fundació Bancària "la Caixa" i la Fundació Cajasol, que 

han contribuït al finançament de la mostra per fer-la realitat.  

El visitant tindrà l'oportunitat d'acostar-se i conèixer de primera mà aquesta ‘segona vida’ del cubisme a través 

d'una exposició amb un relat inèdit composta per més de 60 obres, entre pintures, escultures, dibuixos i 

documents. Estructurat en tres seccions comença amb un diàleg entre Gris i Blanchard, a través de 

nombrosos exemples excel·lents de la seva pintura sintètica, geomètrica i plana. 

L'exposició Juan Gris, María Blanchard i els cubismes, mostra “la complexitat de l'obra de Juan Gris i, per això 

la complexitat del cubisme i de la pròpia modernitat artística”, assenyala el comissari de la mostra, alhora que 



afegeix que “en els mitjans artístics cubistes s'assumia que Gris tenia capacitat per reformular l'experiència 

cubista. Abans que esclatés la Primera Guerra Mundial el milieu cubista originari s'estava dissolent”. 

“Aquest ‘segon cubisme’ és comprès actualment com un dels grans capítols de la modernitat artística, encara 

que fins fa relativament poc de temps no havia estat ben conegut, ni ben comprès, doncs no s'arribava a 

captar la seva proposta per la imposició dominant del paradigma de l'art abstracte absolut”, explicar Carmona, 

que a més indica que “avui es considera que, en aquest moment Juan Gris, Jacques Lipchitz i Maria Blanchard 

van desenvolupar les seves aportacions fonamentals a l'art modern”. 

“Sempre s'ha incidit en les relacions entre aquest segon cubisme i els anys de la Primera Guerra Mundial, però 

nosaltres desbordem aquest marc i reunim un cubisme ‘expandit’ que s'endinsa en els anys vint i que apareix 

implicat de ple en la renovació cultural espanyola anterior a la Guerra Civil”, afirma. 

El recorregut de l'exposició comença amb un diàleg entre Gris i Blanchard entre els anys 1916 i 1918. Etapa 

en la qual l'artista madrileny aconsegueix el punt àlgid en la seva pintura sintètica, geomètrica, plana i pura, 

convertint-se en un indiscutible referent del gir experimentat pel cubisme; i en la qual Blanchard, en plena 

maduresa creativa, aporta un estil personal i original, dinàmic i colorista. 

Com va haver-hi tants cubismes com a artistes ho van interpretar, la nova mostra temporal comprèn també el 

treball d'altres autors que ofereixen a l'espectador una visió global d'aquest moviment artístic de la mà de 

l'escultor Jacques Lipchitz, els pintors Albert Gleizes i Jean Metzinger i el poeta Vicente Huidobro, escollits per 

la seva rellevància, amistat i sintonia creativa amb Gris i Blanchard, així com pel paper fonamental que van 

exercir tots sobre la primera generació avantguardista dels anys vint integrada per Dalí, Moreno Villa, Palencia, 

Peinado i Ángeles Ortiz, a la qual l'exposició dedica l'última secció. 

En aquest sentit, assenyala la comissària de l'exposició, Juan Gris i Maria Blanchard, al costat de l'escultor 

Lipchitz, “van ser el motor d'una nova forma d'entendre el cubisme”. A partir de 1916, aquests autors “van 

insuflar al moviment una vitalitat vigorosa i un nou sentit del color i de la composició de l'espai sense el collage. 

Al costat d'això, Juan Gris va aportar una reflexió científica i intel·lectual, buscant una pintura pura; Blanchard 

una audàcia en la composició i el color i Lipchitz va portar aquestes pràctiques a l'escultura”. 

Es tracta de la primera vegada que es proposa al públic una exposició que plantegi conjuntament les 

aportacions de Gris i Blanchard a la història del cubisme. I, de la mateixa manera, és la primera vegada que 

s'estableix un parangó entre les obres de Grisa, Blanchard i Lipchitz, al mateix temps que s'estableix per 

primera vegada una síntesi expositiva sobre les relacions entre cubisme i ‘art nou’. 

 



A partir de l'exposició, “és perceptible la interpretació d'un Juan Gris més plural en el seu posicionament davant 

el llenguatge ortodox cubista. Això és visible en un cert dinamisme dels plànols en obres emblemàtiques com a 

‘Dona Asseguda’ (1917) de la Colección Carmen Thyssen o ‘Fruiter, pipa i periòdic’ (1917) de Kunstmuseum 

Basel”, assenyala Moreno. 

Prestadors 

Les obres reunides en aquesta nova exposició provenen del Kunstmuseum Basel, Centre Pompidou de París, 

Musée Picasso de París, KunstsammlunNorddhrein-Westfalen, Düsseldorf, Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, Museo de Bellas Artes de Asturias, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo Thyssen-

Bornemisza, Museo Patio Herreriano de Valladolid, IVAM de Valencia, Fundación March de Palma de 

Mallorca, Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueras, Fundación Azcona, Colección Abanca, Colección BBVA, 

Archivo Lafuente, Centro Cultural Generación del 27 de Málaga i nombroses col·leccions particulars. 
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