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Exposició

El geni rebel del segle xv

Els inicis: entre Flandes i València

15/02 - 19/05 2019
L’obra de Bartolomé de Cárdenas, conegut per l’àlies el Bermejo (Còrdova,
c. 1445 - Barcelona, c. 1501) es troba dispersa en museus d’Europa i dels
Estats Units. Ara es pot contemplar al Museu Nacional d’Art de Catalunya,
en una exposició antològica, organitzada conjuntament amb el Museo
Nacional del Prado.
Són una cinquantena de peces procedents de la col·lecció del Museu
i d’altres institucions de referència com la National Gallery de Londres, el
Museo Nacional del Prado, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo
de Arte de San Diego, la catedral d’Acqui Terme o la catedral de Barcelona,
d’on prové la seva indiscutible obra mestra: la Pietat Desplà.

Mort i Assumpció de la Mare de
Déu. Detall, cap a 1468-1472.
Berlín, Staatliche Museen zu Berlin,
Gemäldegalerie

Sant Miquel triomfant sobre el dimoni amb el donant Antoni Joan. Detall,
1468. ©The National Gallery, Londres. Adquirit mitjançant acord privat
amb una subvenció de l'American Friends of the National Gallery de Londres,
possible gràcies al Fons de Dotació de J. Paul Getty Jnr, 1995, NG 6553

Un pintor judeoconvers a Daroca

Claus per descobrir
el geni rebel del segle xv
‣ Bermejo va ser un mestre en el domini de la pintura a l’oli, una tècnica nova a

l’època, amb la qual aconsegueix uns efectes il·lusionistes només comparables als
dels grans pintors de l’Escola de Flandes com Jan van Eyck o Roger van der Weyden.

‣ Va ser un artista modern, un pintor revolucionari creador d’un llenguatge propi

marcat tant per l’originalitat a l’hora d’abordar les temàtiques religioses com per les
composicions trencadores.

‣ Bermejo reprodueix les textures amb un realisme sorprenent: quasi podem
tocar la seda o les gases i ens enlluernen les brillantors i els reflexos dels metalls,
les pedres precioses i les joies. Aconsegueix alhora una espectacular gamma
cromàtica amb verds i vermells d’una intensitat única.

‣ Va ser un geni amb una personalitat difícil, un artista rebel conscient del seu talent.

Davallament de Crist als llimbs. Detall, cap a 1475.
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Resurrecció. Detall, cap a 1470-1475.
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Luxe i sofisticació al retaule de santa Engràcia

Apoteosi del sant i excomunió del pintor

Arrest de santa Engràcia. Detall, cap a 1472-1477. San
Diego, The San Diego Museum of Art, regal d'Anne R.
i Amy Putnam, 1941.101

Sant bisbe (sant Benet de Núrsia?). Detall, 1477-1485.
Chicago, The Art Institute of Chicago, Sr. i Sra. Martin
A. Ryerson Collection, 1947.393

Tot i ser el pintor més cotitzat de la seva època, va patir l’excomunió per incomplir
un contracte i va ser víctima de la persecució religiosa per la seva probable condició
de judeoconvers.

‣ Cada obra de Bermejo és un veritable espectacle visual. Si parem atenció als

detalls, descobrirem el dramatisme en els rostres, ens captivaran els dimonis, les
ciutats imaginades, els paisatges de fons, les inscripcions ocultes. L’univers Bermejo
ens fascinarà.
A la Pietat Desplà s’han identificat una setantena d’espècies
de fauna i flora pintades amb total exactitud. Al final de
l’exposició, posem sota la lupa animals quasi microscòpics,
plantes, teixits, metalls, paisatges i retrats, per gaudir de
l’espectacle de la pintura de Bermejo.

‣ Joan Molina, professor d’Història

de l’Art a la Universitat de Girona
i comissari de l’exposició
Bermejo. Glòria i misèria d’un pintor
judeoconvers a l’època de la Inquisició
Un dels principals experts en Bermejo ens
parlarà de l’accidentada i complexa vida
de l’autor d’algunes de les millors pintures
de finals del segle xv i de la seva capacitat
per concebre unes imatges originals i, fins
i tot, heterodoxes.
Dijous 14 de febrer, 18.30 h
Sala de la Cúpula

‣ Artur Ramon, historiador de l’art

La Pietat Desplà: anatomia d’un quadre
D.L. B 5837-2019

BERMEJO VIST PER...

#BartolomeBermejo

Conèixer la rica iconografia de l’obra
mestra de Bermejo ens ajudarà a
comprendre el context en què va ser
pintada, així com les relacions entre
el pintor i el seu comitent, l’ardiaca de
Barcelona Lluís Desplà.
Dimecres 17 d’abril, 18.30 h

Tríptic de la Mare de Déu de Montserrat. Detall, cap a 1483-1484.
Diocesi di Acqui-Cattedrale N.Signora Assunta, Acqui Terme

Per a les conferències del 10 i 17 d'abril, a
les sales de l'exposició, és imprescindible
reservar plaça al web del Museu

La Pietat Desplà, una obra mestra a dues mans

Paper reciclat / paper ecològic

Activitats

Una obra internacional, un pintor cosmopolita

‣ Ramon Gener, músic, escriptor

i humanista
Bartolomé Bermejo.
Més enllà de la pintura: la música
Deixem volar la imaginació i endinsem-nos
en l’obra de Bermejo a través de la música.
Potser, més enllà dels colors, aconseguim
donar resposta a moltes preguntes que
sorgeixen al voltant del seu art.
Dimecres 10 d’abril, 18.30 h

Organitzen

VISITES COMENTADES
Dissabtes, 11 h (castellà)
i 12.30 h (català)
A partir del 23 de febrer
Incloses a l’entrada de l’exposició
Pietat Desplà. Detalls, 1490. Catedral de Barcelona. © Catedral de Barcelona (Fotògraf: Guillem F-H)

Amb la col·laboració de

