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Fundación	Mapfre	et	 convida	a	 la	 roda	de	premsa	que,	 amb	motiu	de	 l’exposició	
Brassaï,	se	celebrarà	el	proper	19	de	febrer	a	les	10.30	hores	a	l’Hotel	NH	Calderón,	
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A	la	presentació	de	la	mostra	participaran	el	comissari	de	l'exposició,	Peter	Galassi,	
i	el	director	de	Cultura	de	Fundación	MAPFRE,	Pablo	Jiménez	Burillo,	
	
Roda	de	premsa:	19	de	febrer	a	les	10.30	hores	
Dates:	20	de	febrer	‐	13	de	maig	del	2018	
Lloc:	Fundación	MAPFRE	Casa	Garriga	Nogués	(c/	de	la	Diputació,	250)	
Comissari:	Peter	Galassi	
Producció:	Fundación	MAPFRE	
	
	

http://exposiciones.fundacionmapfre.org/brassai 
@mapfrefcultura	#expo_brassai	 
@mapfrefcultura	#expo_brassai		
	facebook.com/fundacionmapfrecultura		
	

	
	
	
	

Direcció	Corporativa	de	Comunicació	
Alejandra	Fernández	Martínez	

Tlf.:	91	581	84	64	–	690	049	112	
alejandra@fundacionmapfre.org	

	
	

	
Imatge	de	portada:	
Bal	des	Quatre	Saisons,	rue	de	Lappe.	c.	1932	
49.8	x	40.4	cm	
[Plaisirs	2]		
Estate	Brassaï	Succession,	Paris	
©	Estate	Brassaï	Succession,	Paris	
	
	

 
 
 
 



BRASSAÏ	
 

INTRODUCCIÓ	
	
Fundación	MAPFRE	enceta	 la	 seva	programació	 expositiva	del	2018	a	Barcelona	amb	 la	
mostra	 Brassaï,	 que	 proposa	 un	 recorregut	 exhaustiu	 per	 la	 trajectòria	 d’aquest	 famós	
fotògraf	 d’origen	 hongarès	 l’obra	 del	 qual	 va	 contribuir	 a	 la	 definició	 de	 l’esperit	 de	 la	
ciutat	de	París	a	la	dècada	del	1930.		

Brassaï	va	ser	una	de	les	figures	més	destacades	entre	els	fotògrafs	europeus	i	americans	
que,	 en	 el	 període	 d’entreguerres,	 van	 dur	 a	 terme	 un	 treball	 que	 va	 enriquir	 molt	 el	
potencial	de	la	fotografia	com	a	forma	d’expressió	artística.	

Va	començar	a	fer	fotografies	el	1929	o	el	1930	i,	durant	la	dècada	del	1930,	va	mantenir	
una	 intensa	activitat.	El	 seu	 tema	principal	 fou	 la	 ciutat	de	París,	on	s’havia	 traslladat	el	
1924	 amb	 la	 intenció	 de	 dedicar‐se	 a	 la	 pintura.	 Cap	 al	 final	 de	 la	 guerra,	 el	 centre	
neuràlgic	de	l’avantguarda	parisenca	s’havia	desplaçat	de	Montmartre	a	Montparnasse,	on	
la	majoria	dels	artistes,	una	gran	comunitat	internacional,	vivia	com	en	una	gran	família.	
Brassaï	sentia	fascinació	per	la	capital	francesa;	alguna	vegada	va	arribar	a	dir	que	havia	
començat	a	 fer	fotografies	per	expressar	 la	seva	passió	per	 la	ciutat	de	nit,	per	bé	que	 la	
seva	 obra	 ben	 aviat	 es	 va	 omplir	 de	 retrats,	 nus,	 natures	 mortes,	 imatges	 de	 la	 vida	
quotidiana,	racons	pintorescos	i	monuments	copsats	també	de	dia.	

Es	 va	 guanyar	 un	 lloc	 important	 entre	 els	 pioners	 de	 la	 fotografia	moderna	 gràcies	 a	 la	
seva	 confiança	 en	 el	 poder	 d’un	 estil	 fotogràfic	 franc	 i	 directe	 per	 transformar	 allò	
representat,	 i	 també	 gràcies	 al	 seu	 talent	 per	 extreure	 de	 la	 vida	 quotidiana	 imatges	
icòniques	amb	molta	força.		

Aquesta	 mostra	 recorre	 la	 seva	 trajectòria	 a	 través	 de	 més	 de	 200	 peces	 (fotografies	
d’època,	 diversos	 dibuixos,	 una	 escultura	 i	 material	 documental)	 agrupades	 en	 dotze	
seccions	temàtiques,	 les	grans	protagonistes	de	 les	quals	són	 les	dues	dedicades	al	París	
dels	anys	trenta.		

Produïda	per	Fundación	MAPFRE	i	comissariada	per	Peter	Galassi,	conservador	en	cap	del	
Departament	de	Fotografia	del	Museum	of	Modern	Art	de	Nova	York	del	1991	al	2011,	és	
la	 primera	 exposició	 retrospectiva	de	Brassaï	 que	 s’organitza	 des	de	 l’any	2000	 (Centre	
Pompidou)	i	la	primera	que	es	fa	a	Espanya	des	del	1993.		

Compta,	a	més	a	més,	amb	el	préstec	excepcional	de	 l’Estate	Brassaï	Succession	(París)	 i	
amb	altres	préstecs	procedents	d’algunes	de	les	institucions	i	col·leccions	particulars	més	
importants	d’origen	nord‐americà	i	europeu:	The	Art	Institute	of	Chicago,	The	Museum	of	
Fine	 Arts	 (Houston),The	 Metropolitan	 Museum	 of	 Art	 (Nova	 York),	 The	 Museum	 of	
Modern	Art	 (Nova	York),	el	Musée	national	d’art	moderne	 ‐	Centre	Pompidou	(París),	el	
Philadelphia	Museum	of	Art,	 el	 San	 Francisco	Museum	of	Modern	Art,	David	Dechman	 i	
Michel	Mercure,	ISelf	Collection	(Londres)	i	Nicholas	i	Susan	Pritzker.	

Després	del	seu	pas	per	Barcelona,	l’exposició	es	podrà	veure	a	Madrid,	a	la	sala	Fundación	
MAPFRE	 Recoletos	 (del	 31	 de	maig	 al	 2	 de	 setembre	 del	 2018)	 i,	 a	 continuació,	 al	 San	
Francisco	 Museum	 of	 Modern	 Art	 (SFMOMA)	 (del	 17	 de	 novembre	 del	 2018	 al	 17	 de	
febrer	del	2019).	

	



BRASSAÏ	
	

 

EL	FOTÒGRAF	

BRASSAÏ		(Gyulá	Halász,	1899	–	1984)	

	

Brassaï,	 pseudònim	 de	 Gyulá	 Halász,	 va	 néixer	 l’any	 1899	 a	 Brassó,	 Transsilvània	 (avui	
Braşov,	a	l’actual	Romania),	 lloc	d’on	prové	el	nom	que	més	endavant	va	triar	per	signar	
les	seves	fotografies	(Brassaï	significa,	literalment,	«de	Brassó»).		

Després	d’estudiar	art	a	Budapest	i	Berlín,	es	va	traslladar	a	París	i	ben	aviat	va	començar	
a	obtenir	 ingressos	esporàdics	 i	una	certa	reputació	venent	articles	 i	caricatures	a	diaris	
alemanys	 i	 hongaresos.	 Les	 fotografies	 estaven	 substituint	 ràpidament	 les	 il·lustracions	
tradicionals	als	diaris	i	les	revistes,	i	la	feina	que	feia	per	a	aquestes	publicacions	el	va	dur	
a	improvisar	una	agència	fotogràfica,	en	la	qual	només	hi	treballava	ell.	Al	començament	
proporcionava	imatges	fetes	per	altres	fotògrafs,	però	després	va	fer‐les	ell	mateix.	Va	ser	
així	que	va	abandonar	la	pràctica	de	la	pintura	i	 l’escultura,	 tot	 i	que	va	mantenir	viu	un	
gran	interès	per	ambdues	disciplines	i	les	va	anar	reprenent	al	llarg	de	la	seva	carrera.		

Vers	 l’any	 1900,	 la	 fotografia	 solament	 es	 valorava	 en	 funció	 de	 la	 seva	 capacitat	 per	
emular	l’aparença	de	les	arts	més	tradicionals.	No	va	ser	fins	als	anys	vint	i	trenta	que	una	
nova	generació	de	fotògrafs	va	rebutjar	aquesta	visió	i	va	començar	a	explorar	el	potencial	
artístic	de	les	fotografies	comunes	i	corrents.	Quan	aquesta	tendència	va	assolir	un	ampli	
reconeixement	als	anys	setanta,	Brassaï	va	ser	reconegut	com	una	de	les	seves	principals	
figures.		

Durant	l’ocupació	alemanya	de	París,	Brassaï	va	deixar	de	fer	fotografies,	va	reprendre	el	
dibuix	i	va	començar	a	escriure.	El	1949	va	obtenir	la	nacionalitat	francesa.	Després	de	la	
guerra	va	 tornar	a	dedicar	una	part	del	 seu	 temps	a	 la	 fotografia	 i	 va	viatjar	de	manera	
regular	per	encàrrec	de	 la	revista	nord‐americana	Harper’s	Bazaar.	Va	morir	a	Beaulieu‐
sur‐Mer	(França)	el	1984,	sense	haver	tornat	mai	a	la	seva	ciutat	natal.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

BRASSAÏ	
	

L´	EXPOSICIÓ	

La	mostra	 es	 desenvolupa	 en	 dotze	 seccions	 que	mostren	 un	 recorregut	 exhaustiu	 per	
l’obra	d’aquest	artista	polifacètic.		

PARÍS	DE	NIT	
Paris	de	nuit	va	ser,	en	realitat,	
el	 resultat	 de	 l’encàrrec	 que	
l’editor	 Charles	 Peignot	 va	 fer	
a	 un	 jove	 i	 encara	 desconegut	
Brassaï.	 El	 llibre	 –se’n	 pot	
veure	 un	 exemplar	 a	
l’exposició–	 es	 va	 publicar	 el	
desembre	 de	 1932	 i	 va	 tenir	
un	gran	èxit,	en	part,	gràcies	a	
la	 modernitat	 del	 disseny,	 les	
pàgines	sense	marges	i	els	rics	
fotogravats.		

Brassaï	va	continuar	explorant	
el	 París	 nocturn	 al	 llarg	 de	 la	
dècada	 del	 1930	 i	 va	
desenvolupar	 una	 visió	 molt	
personal	 que	 va	 quedar	
materialitzada	en	moltes	de	les	
fotografies	 presents	 en	
aquesta	 mostra.	 Evoquen	 el	
ritme	 dinàmic	 i	 vibrant	 de	 la	
ciutat:	 destaquen,	 per	
exemple,	 la	 imatge	 d’una	
gàrgola	 de	 Notre	 Dame	 de	
París	 en	 primer	 pla,	 en	
comptes	 d’una	 vista	
convencional	 de	 la	 catedral,	 o	
el	 Pont	 Royal	 vist	 des	 de	
l’aigua	 i	 no	 des	 de	 dalt.	 Es	

tracta	 gairebé	 sempre	
d’imatges	silencioses	en	què	el	
temps	sembla	que	s’ha	aturat.		

	

	
	

	

Brassaï, La torre Eiffel vista a través de la reja del 
Trocadero, 1930-32  
La Torre Eiffel vista a través del reixat del Trocadéro 
The Eiffel Tower seen through the Gate of the Trocadéro 
Estate Brassaï Succession, Paris 
© Estate Brassaï Succession, Paris 

Brassaï, La torre Eiffel vista a través de la reja del Trocadero, 1930‐32  
La Torre Eiffel vista a través del reixat del Trocadéro 

The Eiffel Tower seen through the Gate of the Trocadéro 

Estate Brassaï Succession, Paris 
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BRASSAÏ	
	
PLAERS	
	

Desitjava	 entrar	 en	 aquest	 altre	món,	 aquest	món	marginal,	 el	món	 secret	 i	
sinistre	de	mafiosos,	marginats,	perdonavides,	macarrons,	prostitutes,	addictes,	
invertits.	En	aquella	època,	encertadament	o	equivocadament,	tenia	la	sensació	
que	aquell	món	clandestí	representava	el	París	menys	cosmopolita,	més	actiu	 i	
més	 autèntic,	 i	 que	 en	 aquelles	 cares	 animades	 dels	 baixos	 fons	 s’havia	
conservat	d’un	 temps	a	un	altre	 el	 folklore	del	 seu	passat	més	 remot	gairebé	
sense	alteracions.	Brassaï,	1976	
	

Quan	Brassaï	va	organitzar	el	seu	arxiu	després	de	la	Segona	Guerra	Mundial,	sota	el	títol	
Plaisirs	va	agrupar	les	seves	imatges	protagonitzades	per	petits	delinqüents,	prostitutes	i	
altres	personatges	dels	baixos	 fons	de	París,	 juntament	amb	altres	sobre	entreteniments	
públics,	 incloses	 sales	 de	 ball	 barates,	 fires	 populars	 de	 barri	 i	 celebracions	 anuals	
organitzades	per	burlar	les	convencions	burgeses.		
	
Brassaï	va	aconseguir	un	permís	per	treballar	entre	bastidors	al	cèlebre	Folies	Bergère,	la	
qual	cosa	li	va	permetre	guaitar	tot	el	que	hi	passava	des	d’un	punt	de	vista	més	elevat.		
	
Amb	 aquestes	 imatges,	 Brassaï	 va	 aconseguir	 revitalitzar	 i	 traslladar	 a	 la	 fotografia	 una	
rica	mitologia	que	ja	existia	en	la	literatura	i	les	arts	visuals	tradicionals.	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Brassaï, Prostituta, cerca de la Place d’Italie, 1932 
Meuca, a prop de la Place d’Italie 
Streetwalker, near the place d’Italie 
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BRASSAÏ	
	
PARÍS	DE	DÍA	

	
	
Ningú	no	 va	 fotografiar	 París	 de	nit	 tan	 encertadament	 com	Brassaï,	 tot	 i	 que	 també	 va	
acumular	 una	 col·lecció	 considerable	 d’imatges	 de	 la	 ciutat	 a	 plena	 llum.	 Monuments,	
racons	pintorescos	o	detalls	de	la	vida	quotidiana	protagonitzen	una	gran	part	d’aquestes	
escenes.	Algunes	de	les	seves	fotografies	dels	anys	trenta	reflecteixen	també	l’interès	pels	
estils	 geomètrics	 o	 les	 retallades	 abruptes,	 tal	 com	mostren	 les	 famoses	 imatges	 de	 les	
llambordes	dels	 carrers	de	 la	 ciutat.	Fins	 i	 tot	aquests	experiments	gràfics	més	audaços,	
però,	 reflecteixen,	 com	 la	 resta	 de	 les	 seves	 imatges	 de	 la	 ciutat,	 la	 seva	 fascinació	
permanent	 pel	 que	 segons	 ell	 es	 presentava	 com	 una	 tradició	 remota	 i	 inesgotable,	 en	
desenvolupament	constant.		

Brassaï, Portería, 
París, 1933 
Porteria, París 

Concierge’s Lodge, 

Paris 

Estate Brassaï 

Succession, Paris  

© Estate Brassaï 
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BRASSAÏ	
	
	

GRAFITS	

El	valor	del	grafit	com	una	forma	artística	potent	va	començar	a	aflorar	al	segle	XX.	Com	
els	 objectes	 tribals	 d’Àfrica	 i	 l’art	 dels	 infants	 o	 dels	 malalts	 mentals,	 el	 grafit	 es	
considerava	més	 expressiu	 i	 vital	 que	 no	 pas	 altres	 formes	 refinades	 de	 l’art	 occidental	
tradicional.	

Brassaï	va	ser,	de	fet,	un	dels	primers	a	tractar	aquesta	temàtica.	Acumulador	empedreït,	
va	col·leccionar	durant	 la	 seva	vida	 tot	 tipus	d’objectes	abandonats,	de	manera	que,	des	
del	 moment	 que	 es	 va	 posar	 a	 fer	 fotografies,	 va	 començar	 a	 recopilar	 els	 grafits	 que	
apareixien	a	les	parets	de	París.		

Tenia	predilecció	pels	que	havien	estat	 fets	 gravant	o	 ratllant	 la	paret	 –més	que	no	pas	
dibuixant	o	pintant–	i	per	aquells	en	els	quals	les	irregularitats	de	la	paret	tenien	un	paper	
important	 estèticament.	 Va	 arribar	 a	 fer	 centenars	 d’aquestes	 imatges,	 per	 bé	 que	 aquí	
se’n	presenta	només	una	petita	mostra.	

	

MINOTAURE	

Entre	la	seva	arribada	a	París	a	principis	del	1924	i	els	seus	inicis	en	la	fotografia	sis	anys	
després,	Brassaï	va	crear	un	cercle	ben	ampli	d’amics	al	si	de	 la	comunitat	 internacional	
d’artistes	 i	escriptors	de	Montparnasse.	Entre	ells	hi	havia	«Les	Deux	Aveugles»	(Els	dos	
cecs),	que	és	com	es	feien	dir	els	crítics	d’art	Maurice	Raynal	i	el	grec	E.	Tériade.		

El	desembre	de	1932	–el	mateix	mes	que	es	va	publicar	Paris	de	nuit–,	Tériade	va	convidar	
Brassaï	 a	 fotografiar	 Picasso	 i	 els	 seus	 estudis	 per	 il·lustrar	 el	 primer	 número	 de	
Minotaure,	 la	 luxosa	revista	d’art	que	apareixeria	el	 juny	de	1933	impulsada	per	 l’editor	
suís	 Albert	 Skira	 i	 de	 la	 qual	 s’exposen	 diversos	 exemplars.	 Aquesta	 col·laboració	 va	
marcar	l’inici	de	la	seva	amistat	amb	Picasso,	una	de	les	més	importants	de	la	seva	vida.		

Durant	 els	 anys	 següents,	 el	 fotògraf	 va	 tenir	 un	 paper	 destacat	 en	 aquesta	 publicació,	
especialment	com	a	col·laborador	de	Salvador	Dalí	i	il·lustrador	de	textos	d’André	Breton,	
tot	i	que	de	vegades	també	com	a	artista	per	dret	propi.	El	primer	número	de	la	revista	va	
incloure	una	sèrie	de	nus	i	la	seva	incipient	sèrie	de	grafits,	mentre	que	el	número	set	va	
dedicar	diverses	pàgines	a	les	seves	imatges	nocturnes.	Tot	això	ens	parla	de	la	modernitat	
de	Brassaï	i	de	la	seva	relació	amb	els	cercles	més	importants	de	l’avantguarda	parisenca.	

	

	

	

	
	
	
	
	
	



BRASSAÏ	
	
	
	
PERSONATGES	

	

L’any	 1949,	 en	 el	 pròleg	 per	 a	 Camera	 in	 Paris,	 una	 monografia	 dedicada	 a	 fotògrafs	
contemporanis,	 el	 mateix	 Brassaï,	 parafrasejant	 Baudelaire	 a	 «El	 pintor	 de	 la	 vida	
moderna»,	provava	d’establir	una	línia	de	continuïtat	entre	l’art	dels	fotògrafs	i	alguns	dels	
millors	artistes	del	passat	com	ara	Rembrandt,	Goya	o	Toulouse‐Lautrec.	En	aquest	sentit,	
explicava	que,	com	ells,	la	fotografia	és	capaç	d’elevar	subjectes	ordinaris	al	nivell	del	que	
és	universal.	Els	personatges	d’aquesta	sala	mostren	justament	aquesta	idea,	perquè	no	es	
tracta	 només	 d’un	 mosso	 del	 mercat	 de	 Les	 Halles,	 d’un	 personatge	 transvestit	 o	 d’un	
confrare	 a	 Sevilla,	 sinó	 que,	 en	 la	 seva	 dignificació,	 tots	 ells	 transcendeixen	 la	 seva	
individualitat	per	representar	un	col·lectiu.		

	

	

LLOCS	I	COSES	

Un	dels	primers	projectes	de	Brassaï,	que	finalment	mai	va	portar	a	terme,	va	ser	un	llibre	
de	 fotografies	 de	 cactus;	molt	 de	 temps	 després,	 el	 1957,	 va	 fer	 un	 curtmetratge	 sobre	
animals.	Normalment,	però,	els	seus	interessos	pel	que	fa	a	objectes	i	llocs	es	van	centrar	
en	els	 creats	o	habitats	per	 l’home.	Així	ho	demostra	 la	major	part	de	 les	 seves	 imatges	
dedicades	a	aquest	tipus	de	motius,	que	reflecteixen	una	gran	curiositat	per	les	persones	
que	van	viure	en	els	espais	fotografiats	o	que	van	crear	els	objectes	retratats.		

Durant	 els	 seus	 viatges	 va	 fer	 nombroses	 fotografies,	 i	 aquí	 en	 podem	 veure	 una	 petita	
mostra:	una	perspectiva	de	la	Sagrada	Família	des	d’una	posició	elevada,	un	mur	pintat	al	
Sacromonte	 de	Granada	 o	 un	 aparador	 a	Nova	Orleans.	 En	 algunes	 de	 les	 imatges,	 com	
Vinya,	Château	Mouton‐Rothschild	(juny	del	1953),	Brassaï	fa	un	salt	brusc	des	del	primer	
pla	 cap	 al	 fons	 dividint	 la	 imatge	 per	 la	 meitat	 al	 llarg	 del	 seu	 eix	 horitzontal	 (una	
estratègia	gràfica	inventada	per	ell).	

	

En	 algunes	 fotografies,	 els	 objectes	 adopten	 una	 llum	 particular,	 una	 presència	
fascinadora.	 La	 visió	 els	 ha	 fixat	 «tal	 com	 són	 en	 si	mateixos».	 [...]	 Els	 dona	 una	
densitat	totalment	aliena	a	la	seva	existència	real.	Diríem	que	són	allà	per	primera	i	
alhora	darrera	vegada.		Brassaï,	nota	sense	data	
	

	

	

	
	
	
	



BRASSAÏ	
	
SOCIETAT	

A	mitjan	dècada	de	1930	i	després	de	la	Segona	Guerra	Mundial,	Brassaï	va	fotografiar	més	
de	 dues	 dotzenes	 de	 reunions	 de	 l’alta	 societat	 parisenca:	 balls	 de	 disfresses,	 vetllades	
elegants	i	altres	esdeveniments	en	cases	privades	i	llocs	com	el	Ritz.	També	va	tractar	en	
nombroses	imatges	la	famosa	Nuit	de	Longchamp,	una	cursa	que	se	celebrava	als	afores	de	
París,	cada	estiu	del	1936	al	1939.	
	
En	aquests	esdeveniments	va	gaudir	de	moltes	menys	oportunitats	d’intervenir	en	l’acció	
fotogràfica	 que	 no	 pas	 als	 salons	 i	 els	 bars	 parisencs,	 però	 això	 no	 li	 va	 impedir	 crear	
imatges	 potents	 i	 perdurables	 d’una	 realitat	 social	 ben	 diferent.	 Potser	 la	 més	
extraordinària	de	totes	aquestes	fotografies	és	la	de	la	celebració	del	cinquantè	aniversari	
de	l’interior	Art	Nouveau	del	luxós	restaurant	Maxim’s	(acabat	pocs	anys	abans	que	la	Casa	
Garriga	Nogués).	Tot	 i	que	aquesta	 imatge	ha	estat	 cèlebre	des	que	es	va	 fer	el	1949,	 la	
sèrie	 de	 Brassaï	 sobre	 l’alta	 societat	 parisenca	 és	 poc	 coneguda	 i	 diverses	 d’aquestes	
fotografies	es	presenten	per	primera	vegada	en	aquesta	mostra.	

	
	

	
	
	

Brassaï, Velada de alta costura, 1935 
Vetllada d’alta costura 
Haute Couture Soirée 
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BRASSAÏ	
	
COS	DE	DONA	

Durant	 l’ocupació	 alemanya	 de	 París	 (1940‐1944),	 Brassaï	 va	 rebutjar	 treballar	 per	 als	
alemanys	 i	 no	 va	poder	 fer	 fotografies	obertament.	 Sembla	que	els	 seus	únics	 ingressos	
van	venir	d’un	encàrrec	clandestí	de	Picasso	per	fotografiar	les	seves	escultures.	
	
En	part	per	 insistència	de	Picasso,	Brassaï	va	tornar	a	dibuixar.	La	majoria	dels	dibuixos	
que	va	 fer	 entre	1943‐1945,	 com	una	 gran	part	 dels	que	 es	 conserven	de	 la	 seva	època	
d’estudiant	 a	Berlín	el	1921‐1922,	 són	nus	 femenins.	Passa	el	mateix	 amb	moltes	de	 les	
escultures	 que	 va	 començar	 a	 fer	 després	 de	 la	 guerra,	 sovint	 a	 partir	 de	 pedres	
desgastades	per	efecte	de	l’aigua.	
		
No	seria	apropiat	provar	d’amagar	la	intensitat	de	la	mirada	masculina	de	Brassaï	darrere	
la	cortina	d’una	cerca	purament	estètica	de	la	«forma».	El	més	distintiu	i	impressionant	de	
les	seves	imatges	del	cos	femení	és	la	seva	manifesta	urgència	carnal.	

	

	

Brassaï, Desnudo en la bañera, 1938
Nu a la banyera 

Nude in the Bathtub 
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BRASSAÏ	
	
RETRATS:	ARTISTES,	ESCRIPTORS,	AMICS	

Obligar	el	model	a	comportar‐se	com	si	el	fotògraf	no	hi	fos	és	ben	bé	fer	comèdia.	El	
que	és	normal	és	justament	no	obviar	aquesta	presència.	El	que	és	natural	en	
aquesta	situació	és	que	el	model	posi	honestament.	Brassaï,	nota	sense	data	
	
Pablo	Picasso,	Salvador	Dalí,	Henry	Miller	–que	fou	qui	donà	a	Brassaï	el	sobrenom	de	l’ull	
de	París–,	Pierre	Reverdy,	 Jacques	Prévert,	Henri	Matisse	 i	 Léon‐Paul	Fargue	 són	només	
alguns	dels	protagonistes	dels	retrats	que	s’exhibeixen	en	aquesta	secció	de	l’exposició.	La	
majoria	 dels	 retrats	 que	 va	 fer	 Brassaï	 són	 de	 persones	 que	 coneixia	 i,	 potser	 arran	
d’aquesta	 proximitat,	 transmeten	 una	 gran	 franquesa	 i	 naturalitat.	 També	 és	 cert	 que	
Brassaï	solia	obtenir	aquest	resultat	fins	i	tot	quan	no	coneixia	el	retratat.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Brassaï,	Jean	Genet,	París,	1948	
Jean	Genet,	Paris	
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BRASSAÏ	
	
EL	SON		

En	 termes	 generals,	 el	 segell	 distintiu	de	 la	 fotografia	 europea	de	 les	dècades	de	1920	 i	
1930	era	la	nova	sensació	de	mobilitat	i	d’espontaneïtat.	Aquesta	darrera,	però,	era	aliena	
a	la	sensibilitat	de	Brassaï,	que,	en	canvi,	cercava	la	claredat	i	l’estabilitat.	En	comptes	de	la	
popular	 càmera	de	mà,	una	Leica	de	35	mm,	Brassaï	va	 triar	una	càmera	de	plaques	de	
vidre,	 que	 sovint	 es	 col·locava	 en	 un	 trípode.	 Com	 si	 volgués	 manifestar	 la	 seva	
independència	 respecte	 de	 la	 tendència	 de	 crear	 imatges	 espontànies,	 les	 persones	
dormint	es	van	convertir	en	un	motiu	recurrent	en	la	seva	obra.	

	

	
	

	
	
	
	

Brassaï, Montmartre, 1930‐31 
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BRASSAÏ	
	
EL	CARRER	

La	feina	de	Brassaï	per	a	Harper’s	Bazaar	el	va	portar	a	recórrer	França	i	molts	altres	llocs,	
des	d’Espanya	 fins	a	Suècia,	els	Estats	Units	 i	el	Brasil.	Així	doncs,	 tot	 i	que	el	seu	talent	
estava	arrelat	a	París,	va	acumular	una	àmplia	col·lecció	de	fotografies	fetes	en	llocs	que	li	
eren	poc	familiars.	En	aquesta	exposició	s’inclouen	diverses	d’aquestes	imatges,	tres	de	les	
quals	van	ser	fetes	a	Espanya.		

	

	

	

CATÀLEG	
	

La	 mostra	 va	 acompanyada	 d’un	 catàleg	 editat	 per	 Fundación	 MAPFRE	 disponible	 en	
castellà,	 català	 i	 anglès,	 amb	 textos	 de	 Peter	 Galassi,	 l’especialista	 en	 fotografia	 Stuart	
Alexander	i	l’escriptor	Antonio	Muñoz	Molina.		

	

	

	

	
	

Brassaï, Amantes en la Gare Saint‐Lazare, c. 1937
Amants a l’estació de Saint‐Lazare 

Lovers at the Gare Saint‐Lazare.  

Estate Brassaï Succession, Paris 

© Estate Brassaï Succession, Paris 



BRASSAÏ	
	

CRONOLOGIA		

1899		
Neix	 el	 9	 de	 setembre	 a	 Brassó,	 Transsilvània	 (avui	Braşov,	 a	 l’actual	Romania),	 amb	 el	
nom	de	Gyula	Halász.	El	seu	pare	és	professor	de	literatura	francesa.	

1916‐1919	
La	 família	marxa	a	Budapest	 fugint	de	 l’ocupació	alemanya.	Brassaï	estudia	a	 l’Escola	de	
Belles	Arts.	

1920‐1921	
Es	trasllada	a	Berlín,	on	descobreix	Goethe	i	 fa	amistat	amb	László	Moholy‐Nagy,	Gyorgy	
Bölöni,	Vassili	Kandinski,	Oskar	Kokoschka	i	Lajos	Tihanyi.	

Continua	estudiant	dibuix.	Publica	els	seus	primers	articles	a	Napkelet.	

1924		
Després	d’una	estada	breu	a	la	seva	ciutat	natal,	on	comença	a	escriure	per	al	diari	Brassói	
Lapok,	es	trasllada	a	París.	S’instal·la	a	Montparnasse.	

1925‐1928	
Adopta	 el	 pseudònim	 de	 Brassaï.	 Coneix	 molta	 gent	 que	 serà	 important	 per	 a	 ell,	 com	
Henri	Michaux,	

André	Kertész,	Georges	Ribemont‐Dessaignes,	Maurice	Raynal	i	Tériade.	

El	1928	es	trasllada	a	l’Hôtel	des	Terrasses.	

1929‐1930	
Comença	 a	 fer	 fotografies	 amb	una	 càmera	 que	 li	 deixa	 una	 amiga,	 però	 a	 principis	 del	
1930	ja	fa	servir	una	Voigtländer	Bergheil,	amb	negatius	de	placa	de	vidre	de	6,5		9	cm.	

1931	
Lloga	una	altra	habitació	a	l’Hôtel	des	Terrasses	per	fer‐la	servir	de	cambra	fosca.	

Participa	 en	 la	 seva	 primera	 exposició	 col·lectiva:	 Photographes	 d’Aujourd’hui,	 a	 la	
Librairie‐Galerie	de	la	Plume	d’Or	de	París.	

1932	
Tériade	 li	 presenta	 Picasso.	 Brassaï	 fotografia	 les	 escultures	 de	 Picasso	 als	 estudis	 que	
l’artista	malagueny	té	a	la	Rue	La	Boétie	i	a	Boisgeloup.	

Es	publica	Paris	de	nuit.	

1933	
Les	seves	fotografies	i	els	seus	textos	es	comencen	a	publicar	en	revistes,	entre	les	quals	
Minotaure.	

1934	
Rep	la	medalla	al	mèrit	de	Peter	Henry	Emerson.	

Comença	 un	 treball	 estable	 fent	 fotografies	 d’exhibicions	 i	 salons	 de	 perruqueria.	 Deixa	
aquesta	feina	el	1937.	

	

	



BRASSAÏ	
	
1935	
Es	compra	una	càmera	Rolleiflex	de	format	quadrat.	

Es	trasllada	al	81	de	 la	Rue	du	Faubourg	Saint‐Jacques,	a	un	apartament	que	conservarà	
fins	al	final	de	la	seva	vida.	

1937	
S’inclouen	 sis	 de	 les	 seves	 fotografies	 a	 la	 important	 exposició	 col·lectiva	 Photography,	
1839‐1937,	al	Museum	of	Modern	Art	de	Nova	York.	

Publica	les	seves	primeres	fotografies	a	les	revistes	il·lustrades	Lilliput.	

Coronet	i	Harper’s	Bazaar.	

1940‐1944	
El	12	de	juny	del	1940	marxa	de	París	fugint	de	l’ocupació	alemanya,	però	hi	torna	al	cap	
de	 quatre	 mesos.	 Es	 nega	 a	 treballar	 per	 als	 alemanys,	 així	 que	 reprèn	 el	 dibuix	 i	
l’escriptura.	

1943	
Comença	 un	 encàrrec	 de	 Picasso,	 que	 s’allargarà	 fins	 al	 1946,	 per	 fotografiar	 les	 seves	
escultures	al	seu	estudi	de	la	Rue	des	Grands‐Augustins.	

1945	
Adquireix	una	ampliadora	que	li	permet	imprimir	còpies	de	fins	a	40	‐50	cm.	

Coneix	Gilberte‐Mercédès	Boyer,	amb	qui	es	casa	el	1948.	

Dissenya	el	decorat	del	ballet	Le	Rendez‐vous,	 la	primera	de	diverses	escenografies	que	
crea	per	al	teatre	fent	servir	ampliacions	de	les	seves	fotografies.	

1947	
Reorganitza	el	seu	arxiu.	Defineix	42	categories	temàtiques,	com	ara	

Nuit	[Nit],	Plaisirs	[Plaers]	o	Étranger	[Estranger],	i	assigna	a	cada	negatiu	un	número	i	un	
prefix	d’una	o	dues	lletres	per	indicar‐ne	la	categoria.	

1949‐1954	
Viatja	 a	 Edimburg,	 Espanya,	 el	Marroc,	 Itàlia,	 Grècia	 i	 Turquia	 per	 a	 la	 revista	Harper’s	
Bazaar.	Els	anys	següents	torna	a	diversos	d’aquests	països.	

Robert	Delpire	publica	la	monografia	Brassaï	en	el	seu	segell	Éditions	Neuf.	

1955	
Es	presenta	Brassaï	a	l’Art	Institute	of	Chicago,	la	seva	primera	exposició	individual	en	un	
museu	nord‐americà.	

1956	
S’inaugura	al	Museum	of	Modern	Art	de	Nova	York	Language	of	the	Wall.	

Parisian	Graffiti	Photographed	by	Brassaï.	

La	seva	pel·lícula	Tant	qu’il	y	aura	des	bêtes	guanya	un	premi	a	l’originalitat	al	Festival	de	
Cinema	de	Canes.	

1957	
Primer	viatge	als	Estats	Units.	Adquireix	una	Leica	i	comença	a	utilitzar	pellícula	en	color.	

	
	



BRASSAÏ	
	
1960	
Es	publica	Graffiti	a	Alemanya	i	l’any	següent	a	França.	

Primera	exposició	que	inclou	les	seves	escultures	a	la	Galerie	du	Pont	Royal	de	París.	

1963	
Exposició	retrospectiva,	Brassaï,	a	la	Bibliothèque	nationale	de	France	(Paris).	

1964	
Es	publica	Conversations	avec	Picasso,	que	es	reeditarà	en	més	de	tretze	idiomes.	

1966	
Rep	el	premi	de	l’American	Society	of	Magazine	Photographers.	

1968	
Exposició	retrospectiva,	Brassaï,	al	Museum	of	Modern	Art	de	Nova	York.	

1970	
Primera	 i	única	exposició	que	 inclou	 fotografies	en	color,	Brassaï.	Art	Mural,	a	 la	Galerie	
Rencontre	de	París.	

1972	
Exposició	individual	d’escultures,	tapissos	i	dibuixos	a	la	Galerie	Verrière	de	París	i	Lió.	

1973	
És	nomenat	Chevalier	des	Arts	et	des	Lettres	de	la	Légion	d’Honneur.	

1974	
Convidat	d’honor	als	Rencontres	internationales	de	la	photographie	d’Arle	juntament	amb	
Ansel	Adams	i	Bill	Brandt.	

1975‐1978	
Es	publica	Henry	Miller,	grandeur	nature;	Henry	Miller,	rocher	heureux;	

Paroles	en	l’air	i	les	edicions	francesa,	americana,	anglesa	i	japonesa	de	Le	Paris	secret	des	
années	30.		

Rep	el	primer	Grand	Prix	National	de	la	Photographie	del	Ministeri	de	Cultura	francès.	

1982	
Éditions	Denoël	publica	Les	Artistes	de	ma	vie	a	París.	

1984	
Acaba	el	manuscrit	del	seu	llibre	Marcel	Proust	sous	l’emprise	de	la	photographie.	

Mor	el	7	de	juliol	a	Beaulieu‐sur‐Mer.	És	enterrat	al	cementiri	de	Montparnasse.	
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INFORMACIÓ	PRÀCTICA 

DIRECCIÓ 

Fundació	MAPFRE 

Casa	Garriga	Nogués 

C/	Diputació,	250 

Telèfon:	934	01	26	03 

infoexposbcn@fundacionmapfre.org 

PREU	DE	L’ENTRADA 

Entrada	general:	3€	per	persona 

Entrada	gratuïta	tots	els	dilluns	no	festius	de	14	a	20	hores. 

HORARIS	

Dilluns	de	14	a	20	hores. 

De	dimarts	a	dissabte	de	10	a	20	hores. 

Diumenges	i	festius	de	11	a	19	hores 

VISITES	GUIADES 

Dilluns:	17:30	h.	(català)	i	18:30	h.	(castellà). 

De	dimarts	a	dijous:	11:30	h.	(català),	12:30	h.	(castellà), 

17:30	h.	(català)	i	18:30	h.	(castellà). 

Preu:	5€ 

AUDIOGUIES 

Audioguies:	català	/	espanyol	/	anglès 

Preu:	3,50€ 

Signoguies	i	Audioguies	amb	audiodescripció	d’accés	gratuït.	

	

	


