GALA DALÍ
Una habitació pròpia a Púbol
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Catalunya, Barcelona, i Fundació Gala-Salvador Dalí
Comissària: Estrella de Diego, professora d’Història
de l’Art (UCM)

El Museu Nacional d’Art de Catalunya i la Fundació Gala Salvador Dalí es proposen amb aquesta
exposició desvelar a Gala, mussa i artista, i una
figura clau a l’art del segle xx.
Companya de Dalí i abans del poeta Paul Éluard,
admirada uns cops, altres oblidada si no denostada, Gala és sens dubte un personatge clau de les
avantguardes. Sense ella el taulell de joc surrea- Salvador Dalí. Somni causat pel vol d’una abella al voltant d’una
lista apareix incomplet. Els quadres de Max Ernst, magrana un segon abans de despertar, c. 1944. © Salvador Dalí,
Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Barcelona, 2018
les fotografies de Man Ray i Cecil Beaton i sobre
tot les obres de Salvador Dalí són molt més que retrats: conformen un recorregut autobiogràfic en el
qual, com heroïna postmoderna, Gala va imaginar i crear la seva imatge.
Aquesta exposició permetrà també seguir l’evolució de Salvador Dalí com a pintor i reunirà un conjunt
importantíssim de les seves obres, unes 60 en total, entre olis i dibuixos. La mostra presentarà, a més,
una selecció de pintures, dibuixos i fotografies d’altres artistes que van gravitar en l’univers surrealista,
com Max Ernst, Picasso, Man Ray i Cecil Beaton o Brassaï. També s’exposarà per primera vegada un
interessant conjunt d’objectes surrealistes, cartes, postals i llibres, a més de vestits i objectes del tocador
personal de Gala. En total l’exposició reunirà unes 180 obres que permetran reconstruir la figura complexa i fascinant de Gala.
La mostra descobrirà una Gala que es camufla de musa mentre construeix el seu propi camí com a artista: escriu, dissenya roba, imagina i crea la seva pròpia imatge, a més de convertir-se en essencial en
el desenvolupament artístic de Dalí.
“Qui va ser, en realitat, Gala? Qui va ser aquesta dona que no passa desapercebuda a ningú, que desperta l’odi de Breton o Buñuel, l’amor incondicional d’Éluard o Dalí, la passió de Max Ernst, l’amistat lleial
de Crevel, la model de Man Ray... Va ser, sobretot, una musa inspiradora d’artistes i poetes? O va ser
més aviat una creadora, encara que tingui poques obres signades, tot just un parell d’objectes surrealistes avui perduts, alguns cadàvers exquisits i les pàgines d’un diari? Gala va ser una dona creativa que
escriu, llegeix, dissenya la seva roba i també, en primer lloc, dissenya la seva imatge mateixa quan la
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retrata Dalí, coautora de tants treballs del seu segon marit que al final
de la seva vida signa amb el nom de tots dos, Gala-Salvador Dalí. Tot
i que es podria anar encara una mica més lluny: si pensem que Dalí
no és només els quadres que pinta sinó la imatge que construeix, fins
a quin punt no es pot dir que Gala forma part d’aquesta maniobra de
l’artista com a obra d’art?”, aquestes són algunes de les preguntes
que Estrella de Diego planteja en aquesta exposició.
Mai fins avui s’havia proposat en l’àmbit internacional una exposició
dedicada a Gala, en part pels preconceptes respecte a la seva persona i en part per l’extrema fragilitat de moltes de les peces essencials
per reconstruir el seu retrat.
Salvador Dalí i Gala treballant en el
projecte “Somni de venus”, 1939. Eric
Schaal © Fundació Gala-Salvador Dalí,
Figueres, 2018. Drets d’imatge de Gala
i Salvador Dalí reservats. Fundació
Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018.

Les obres d’aquesta exposició procediran principalment de la Fundació Gala Salvador Dalí però també de col·leccions privades i museus internacionals com el Museu Dalí de St. Petersburg (Florida); el
Haggerty Museum of Art (Milwakee); el Centre d’Art Georges Pompidou (París); la Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Pinakothek
der Moderne (Munic); el Museu di Arte Moderna i Contemporània di
Trento i Rovereto (Rovereto); la Fundación Thyssen-Bornemisza o el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), entre d’altres.
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