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EXPOSICIÓ GOYA I LA CORT IL·LUSTRADA 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, salas 1-13 
14 de febrer - 28 de maig de 2018 
 
Coorganitzada pel Museo Nacional del Prado, la Fundació Bancària "la Caixa" 
i el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
 
Comissariada per Manuela B. Mena i Gudrun Maurer 
 
Assisteixen: Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado; Ignasi 
Miró, director de l'Àrea de Cultura de la Fundació Bancària "la Caixa"; 
Manuela B. Mena i Gudrun Maurer, cap de Conservació i conservadora, 
respectivament, de l'Àrea de Pintura del segle XVIII i Goya, del Museo 
Nacional del Prado; i Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. 
  
 
 

• A partir d'un nucli excepcional de 72 obres cedides pel Museo del 
Prado, aquesta exposició reuneix un total de 96 peces amb l'objectiu 
d'estudiar, per primera vegada de manera monogràfica, els anys de 
Goya com a pintor de la cort. 

� El total d'obres (96) estableix un itinerari en sis seccions, on destaquen 
olis tan emblemàtics com La gallina ciega, La vendimia, El Otoño, o El 
pelele. 

� Es tracta, a més, de la primera exposició dedicada al pintor a Bilbao, 
per la qual cosa ha afegit aquí una secció especial sobre l'extensió de 
la cort al País Basc entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX, 
que inclou 11 personatges bascos i navarresos -i entre ells, els 
magistrals retrats del comte de Cabarrús o del marquès de Sant Adrián-
. Aquesta secció queda reflectida en una addenda especialment 
publicada amb motiu de l'exposició a Bilbao (text disponible també en 
euskera en el repositori historiogràfic de www.museobilbao.com/eu). 

 
 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 14/02/18.- Després de formar-se a 
Saragossa i Itàlia, Francisco de Goya (Fuendetodos, Saragossa, 1746 - 
Bordeus, 1828) es va instal·lar a Madrid en 1775 i va arribar a la cort de 
Carles III per col·laborar en els cartrons per a tapissos amb temes de caça per 
a l'Escorial. El seu reconeixement arribaria anys després en ser nomenat, 
primer, pintor del rei (1786) i, més tard, primer pintor de cambra (1799). Però 
malgrat el seu èxit en la cort, Goya no va interrompre la relació amb la seva 
Saragossa natal. La correspondència amb Martín Zapater, amic d'infància, 
il·lustra en gran mesura aquesta relació amb el seu cercle de familiars i amics, 
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alhora que aporta informació fonamental sobre el seu desenvolupament 
professional. El préstec extraordinari per part del Prado de 13 cartes originals 
ofereix el contrapunt documental al Goya pintor de la cort. Aquesta és, 
precisament, la tesi d'aquesta exposició, que transita entre l'èxit del pintor a 
les corts de Carles III i Carles IV, i el record persistent de seus orígens a 
través del contacte amb els seus íntims. 
 
Coorganitzada pel Museo Nacional del Prado, la Fundació Bancària "la Caixa" 
i el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Goya i la cort il·lustrada s'exhibeix al 
públic a partir de demà, després del seu pas per CaixaForum Saragossa. 
Comissariada per Manuela B. Mena i Gudrun Maurer, cap de Conservació i 
conservadora, respectivament, de l'Àrea de Pintura del segle XVIII i Goya, del 
Museo Nacional del Prado, reuneix 96 obres, bona part de les quals (72, de 
les que 52 es corresponen amb olis i la resta, amb documentació i arts 
decoratives) procedeixen del Museu del Prado. 
 
Se li sumen préstecs del Museo de Bellas Artes de Bilbao (9 pintures), així 
com del Museo de Arte de Ponce a Puerto Rico, el Museo de Zaragoza, la 
Fundación Colección Ibercaja, la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País i diverses col·leccions privades . 
 
A més del nucli de llenços i cartrons de Goya, l'exposició es completa amb 
obres d'altres pintors rellevants del segle XVIII -com Luis Paret, Mariano 
Maella, José del Castillo, Luis Meléndez, Antonio Carnicero o Lorenzo 
Tiepolo-, que contextualitzen el seu treball i posen de manifest la genial 
originalitat de l'aragonès. Finalment, s'ha afegit l'esmentada correspondència 
amb Martín Zapater, així com miniatures, estampes i diverses peces d'arts 
decoratives. 
 
Al costat del extens treball de restauració dut a terme amb ocasió de 
l'exposició, la recerca realitzada aporta diverses novetats, com la presentació 
d'un nou retrat i una miniatura de Martín Zapater, realitzats per Goya i per 
Francisca Ifigènia Meléndez respectivament, i l'atribució a Agustí Esteve d'una 
còpia d'un retrat perdut que Goya va realitzar a Ramón Pignatelli. 
 
A Bilbao també s'ofereixen novetats, com el llenç Pantaleón Pérez de Nenín 
acabat de restaurar, així com la presentació contextualitzada de 
l'extraordinària Vista de Bermeo de Luis Paret, recentment adquirida pel 
museu. 
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Informació pràctica i recursos de coneixement 
 
Horari de visita 
De dimecres a dilluns (dimarts dia habitual de tancament) de 10.00 a 20.00 hores. 
Obertures extraordinàries Setmana Santa: els dimarts 27 de març i 3 d'abril. 
 
Tarifes 
9 € (llevat de les bonificacions establertes) per a l'entrada general, que permet 
també la visita a la col·lecció permanent i a les exposicions del museu. Tots els 
dies de 18.00 a 20.00 hores els visitants es podran beneficiar d'entrada gratuïta per 
a la col·lecció permanent i de reduïda (7 €) per a aquesta exposició temporal. Les 
entrades podran adquirir-se on-line a www.museobilbao.com o a la taquilla del 
museu. 
 
Xarxes socials 
Els continguts sobre l'exposició que es difonguin en els perfils que el museu manté 
en les xarxes socials, Facebook i Twitter (@museobilbao i @museo_bilbao), 
s'agruparan sota les etiquetes #Goyaenlacorte i #Goyaetagortea. 
 
Audioguia 
Audioguia dirigida al públic en general amb una selecció de 19 obres comentades, 
que conformen un complet itinerari per tota la col·lecció, d'uns 50 minuts de durada 
aproximadament. Disponible a la taquilla en basc, castellà, anglès i francès (3 €). 
 
Guia de mà 
Guia gratuïta que inclou totes les obres de l'exposició amb un breu comentari sobre 
els seus llocs d'interès. Disponible en euskera, castellà, anglès i francès. 
 
Visites guiades individuals 
Diumenges 12.00 hores. Visita gratuïta (patrocinada per El Corte Inglés; entrada al 
museu no inclosa). 
Inscripció a la taquilla del museu a l'adquirir l'entrada. No s'admeten reserves. 
Idiomes: castellà i euskera l'últim diumenge de cada mes. 
 
Dissabtes 18.30 hores. 4 € (entrada al museu no inclosa). 
Reserves al telèfon 94.439 61 37 oa la taquilla del museu. 
Idioma: castellà. 
 
Visites en grup (concertades) 
Els grups podran concertar la seva visita reservant prèviament a través del 
Departament d'Atenció al Visitant: tel. 94.439 61 37. 
 
Espai didàctic 
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Dins de la pròpia sala d'exposició s'ha preparat un espai especialment dissenyat 
per submergir-se en l'univers de Goya a través dels seus tapissos. Aquest espai 
també disposa d'una eina interactiva amb la qual explorar aspectes rellevants de 
l'obra de Goya i del context de l'exposició. 
 
Material didàctic 
S'ofereixen quatre propostes interactives sobre Goya allotjades a la plataforma 
EduCaixa que poden consultar docents o públic interessat en preparar prèviament 
la visita a l'exposició: 
 
https://www.educaixa.com/-/goya-un-artista-critico 
https://www.educaixa.com/-/goya-cronista-de-su-tiempo 
https://www.educaixa.com/-/el-mundo-interior-de-goya 
https://www.educaixa.com/-/el-dramatismo-en-la-obra-de-goya 
 
Programa educatiu. Públic escolar 
Visites comentades en euskera, castellà o anglès, dirigides a l'alumnat d'ESO, FP, 
Batxillerat, a adults en programes de formació i a col·lectius amb necessitats 
especials. 
Tarifa 1 € per alumne. 
Informació i reserves: Departament d'Educació i Acció Cultural, tel. 94.439 61 41. 
 
Programa educatiu. Taller per a famílies 
Taller adreçat a famílies en on recrear una escena quotidiana en un entorn inspirat 
per la decoració dels palaus del Pardo i l'Escorial. 
Tarifa: 4 € per persona, 2 € Amics del Museu. Reserva 
www.museobilbao.com/educacion 
 
Cafè-tertúlia per a majors de 60 anys 
Ofereix la possibilitat de visitar l'exposició i participar en una activitat original 
adaptada als interessos dels participants. A continuació, podran compartir 
impressions en una tertúlia prenent un cafè. 
Tarifa: 4 € per persona, 2 € Amics del Museu. Reserva 
www.museobilbao.com/educacion 
De 17.00 a 19.00 hores, l'1 i 15 de març, 12 i 26 d'abril i 10 de maig. 
 
Publicacions 
El catàleg Goya i la cort il·lustrada, editat amb motiu de l'exposició inclou assajos a 
càrrec de Manuela B. Mena, Gudrun Maurer i Virginia Albarrán. Es ven 
conjuntament (39 €) amb la separata Goya. Retrats de bascos i navarresos, editada 
específicament per a l'exposició a Bilbao. D'altra banda, el museu ha editat un llibre 
de la col·lecció Minor (20 €) en el qual l'historiador Aingeru Zabala analitza la 
relació d'una sèrie de personatges biscaïns amb la cort en una ampllia panoràmica 
que reflecteix els costums i l'estil de vida de l'època. 
 
Aquestes publicacions es poden adquirir a la botiga del museu, en el punt de venda 
situat al final de l'exposició i en la pàgina web del museu 
www.museobilbao.com/tienda. 
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