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Més de 3.000 Amics fem créixer
el Museu Nacional d’Art de Catalunya
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E

els amics diuen

el nostre propòsit
Els Amics del Museu Nacional som una entitat cultural viva i sòlida que, amb més de
vint anys d’història i més de tres mil membres compromesos al darrere, té la missió

de difondre el patrimoni que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya a partir
de tres objectius principals:

• Fomentar el coneixement de la col·lecció del Museu Nacional
• Col·laborar a preservar i enriquir el fons del Museu Nacional
• Sensibilitzar sobre el valor del nostre patrimoni

Ser Amic del Museu Nacional
em fa sentir que aporto un
granet de sorra al sosteniment
i desenvolupament del nostre
patrimoni artístic i cultural, dins
d’un col·lectiu de persones
que, com jo, gaudeixen de les
creacions dels genis de l’art i de
les activitats organitzades per la
Fundació. “Col·laborar, gaudir,
aprendre”.

Aquest any conclou amb una fita que ens omple d’orgull i reafirma la missió que tenim
com a Amics del Museu Nacional: fer créixer la col·lecció del museu. El mes de
novembre vam engegar una campanya de finançament col·lectiu per adquirir el tapís
Font de la vida d’Aurèlia Muñoz, completant, així, la donació que la família de l’artista
havia fet al museu el mes d’octubre.

Per mi, ser Amiga del MNAC és
un plaer absolut. D’una banda,
em permet descobrir a fons la
col·lecció del Museu Nacional i
visitar altres exposicions que es
fan a Barcelona, sempre amb
guies boníssims, i de l’altra, em
sento bé contribuint a la nostra
cultura.

Més de 150 Amics us vau convertir en mecenes d’aquesta peça imprescindible de
l’art tèxtil contemporani, posant-la a l’abast de les properes generacions que visitin el
Museu Nacional!
Gairebé 8.000 assistents han omplert les activitats culturals que l’equip dels Amics
organitza incansablement amb la complicitat d’una xarxa de col·laboradors d’alt nivell.
No deixem d’escoltar els vostres suggeriments per seguir programant activitats exclusives que us facin gaudir del nostre patrimoni d’una manera singular.

Sílvia Company Salip

Samuel Rísquez Díaz
Amic del MNAC des de 2015

ls Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya hem tancat l’any 2019 registrant un increment del 4,2 % de la nostra base social, i ja són 3.193 membres
actius els que donen suport a l’art i la cultura!

Finalment, unes paraules d’agraïment sincer als més de 3.000 membres dels Amics i
a les empreses col·laboradores de la fundació, que, any rere any, renoven la seva confiança en la nostra tasca de suport al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Amiga del MNAC des de 2016
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La Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya agraeix el compromís,
la confiança i les aportacions dels seus membres, la col·laboració del Museu Nacional
d’Art de Catalunya i el suport de les empreses següents, sense les quals la nostra
labor no seria possible:
Empreses col·laboradores

Membres corporatius

Col·laboració especial
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Presidenta
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els amics en xifres
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activitats

dels ingressos

comptes econòmics
INGRESSOS (€)

Consultes ateses al taulell del
museu (sobre el Museu Nacional,
sobre els Amics i informació
turística)

147.851,50
92.510,25

Interaccions amb els Amics
(inscripcions d’activitats, altes,
baixes, modificacions mailing...)

102.811,15

Programa d’activitats
vinculades a la nostra
finalitat fundacional

343.172,90

TOTAL

Visites al web
www.amicsdelmnac.org
Trameses postals
(agenda d’activitats, invitacions a
les inauguracions...)
Butlletins setmanals
(recordatori de les activitats,
notícies i novetats)

Des del novembre del 2014 utilitzem les
xarxes socials del museu (Facebook, 86.863
seguidors, i Twitter, 58.800 seguidors) per
difondre les activitats dels Amics amb el
hashtag #AmicsMuseuNacional.
106 posts
4.054 interaccions
(likes i comentaris)
519 comparticions
142 tuits
263 retuits
1.249 favorits

programa d’activitats

Aportacions dels membres
Convenis amb entitats
col·laboradores

298
grups

106.163,59
180.240,75
4.532,30
361.776,98
-18.604,08

Comunicació
Serveis externs
Programa d’activitats
vinculades a la nostra
finalitat fundacional
Personal propi i extern
Despeses financeres
TOTAL

RESULTAT EXERCICI 2019

assistents

85,8 %
d’ocupació

En agraïment al suport que els Amics brinden al Museu Nacional d’Art de Catalunya,
proposem diverses activitats durant tot l’any que responen als nostres objectius fundacionals: descobrir les obres, els artífexs i les formes de l’art català de tots els temps;
seguir aprenent sobre la nostra història a partir del patrimoni artístic i, en definitiva, viure
l’art de més a prop. Aprofitem per donar les gràcies a totes les institucions que ens han
obert les portes per fer possible aquesta programació.

hem sortit del museu per visitar...

DESPESES (€)

32.606,68
38.233,66

7.781

al museu hem visitat...

Cicles anuals: La visita del mes / Aventures
artístiques
Visites: Ius arte. El món jurídic a les col·leccions
del Museu Nacional / 1.000 anys d’art català / Els
evangelis apòcrifs a les col·leccions d’art medieval
del museu / Les sales d’art modern: una col·lecció en construcció / Del gremi a l’acadèmia. L’art
català en època moderna / Les reserves del Museu
Nacional: un altre museu / El Museu Nacional, un
palau històric de Barcelona / Els interiors domèstics
en les vinyetes del gòtic
Exposicions temporals: Bermejo. El geni rebel del
segle XV / Antoni Fabrés / Oriol Maspons, la fotografia útil / El Museu creix: donació Aurèlia Muñoz

Exposicions temporals: Velázquez i el Segle
d’Or. Artistes i influències a les col·leccions
del Museu del Prado i del Museu Nacional
(Museu Nacional i CaixaForum) / Jaume Plensa
(MACBA) / Ramon Casas a la Gothsland (Galeria
Gothsland) / Vida? o teatre? Charlotte Salomon
(Berlín, 1917-Auschwitz, 1943) (Reial Monestir
de Santa Maria de Pedralbes) / Estructures
d’identitat. The Walther Collection (Fundació
Foto Colectania) / De Mies van der Rohe a Max
Beckmann. Artistes exiliats (CaixaForum) / Estira
el fil del tapís (Fundació Joan Miró) / Gino Robert,
The Place To Be Or Not To Be (Galeria Senda)
/ Barcelona capital mediterrània (MUHBA) / La
bellesa de les línies (Fundació Foto Colectania)
/ Jujol, l’arquitectura del color (Palau Güell) / El
Millor Disseny de l’Any (Museu del Disseny de
Barcelona) / Tocar el color: la renovació del pastel
(Fundació Mapfre) / LOOP BARCELONA 2019
(Hotel Almanac)
Visites: Els tallers dels artistes / El Majestic,
l’hotel de l’art

Presentacions amb Amics d’Articket BCN a les
exposicions: Antoni Tàpies. Certeses sentides
(Fundació Antoni Tàpies) / Lina Bo Bardi dibuixa
(Fundació Joan Miró) / Quantica. A la recerca de
l’invisible (CCCB) / Feminismes! (CCCB) / Art Sonor? (Fundació Joan Miró) / Ariella Azoulay. Errata
(Fundació Antoni Tàpies)

ens hem passejat per...
L’art dels Jardinets de Gràcia / Art entre fortaleses
i muralles gironines / Art, humanisme i religió.
Desplà i Bermejo: dos rebels a la Barcelona del
segle xv / Art arran de mar / El Museu Nacional a
Granollers i Mataró / Montserrat escultòric / Poblet
inèdit i la vila medieval de Montblanc

hem creat amb...
Els Amics dibuixem, taller impartit per Natàlia
Esquinas i Enric Passolas

hem celebrat...
La Nit dels Amics
La Nit dels Amics, coorganitzada amb el
Concurs Internacional de Música Maria
Canals des de fa tretze anys, va reunir més
d’un miler d’Amics, que van gaudir d’un
concert excepcional del pianista letó Daumants Liepins, guanyador de la 65a edició
del concurs.

hem viatjat fins a...
Xipre, cruïlla de cultures / La Sezession de Viena
/ Bartolomé Bermejo i la seva influència a l’Aragó
/ Itàlia. Friuli - Venezia Giulia, terra de fronteres i
joies inexplorades

hem après amb...

la font de la vida
es queda al museu

Cicle de visites “Art i història als museus de Barcelona”. Organitzat conjuntament amb el Museu del
Disseny de Barcelona, el Museu Frederic Marès,
el Museu d’Història de Barcelona, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i el Museu de la
Música / Conferència “El Museu imaginari d’Artur
Ramon”, a càrrec d’Àlex Susanna i Artur Ramon /
Conferència “Antoni Fabrés a Mèxic. La renovació
de l’art mexicà”, a càrrec d’Aitor Quiney / Programa “Petits Amics”: Fum, fum, fum! a càrrec de
Mercè Riera

El Nadal al Museu Nacional
Com ja és tradició, el 15 de desembre vam
celebrar el concert “Nadal en família”, amb
cançons de Nadal de diversos compositors
interpretades pel Cor Infantil, el Cor Jove
de l’Orfeó Català i el Cor Aula 4, format per
pares i mares dels cantaires de l’Escola Coral. Aquest concert compta amb el suport
de la Fundació Jesús Serra i dona el tret de
sortida de les festes de Nadal al museu.

L’octubre del 2019, el Museu Nacional va rebre una donació d’obres d’Aurèlia
Muñoz (Barcelona, 1926-2011), artista catalana pionera de l’art tèxtil contemporani
reconeguda a escala internacional. La seva obra està exposada en diversos museus
d’arreu del món, com ara el MoMA de Nova York. Les set noves obres es van poder
veure a la mostra Nuar l’espai, juntament amb una altra de molt especial, Font de la
vida (1966), un magnífic tapís de ressons medievals que no formava part de la donació.
Així, doncs, en un període de temps rècord, els Amics del Museu Nacional vam decidir
engegar una campanya de micromecenatge perquè la Font de la vida, valorada en
15.000 €, també es quedés al museu. Durant el mes de novembre, més de 150
mecenes van contribuir a fer possible aquesta adquisició amb aportacions d’entre 10 €
i 1.000 €, i durant la Nit dels Amics, al mes de desembre, es va poder anunciar l’èxit
de la campanya.

