memòria 2014

qui som
Els Amics del Museu Nacional es van fundar el 1996 amb la missió de difondre el
patrimoni que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Després de deu
anys d’activitat com a associació, el 2006 ens vàrem constituir en una Fundació
de dret privat, sense ànim de lucre, amb la voluntat d’esdevenir un instrument més
eficaç de suport al museu. La consolidació de l’entitat ens va portar a fer un pas
endavant i a concretar la missió original en tres objectius principals:
· Fomentar el coneixement de la col·lecció del Museu Nacional
· Preservar i enriquir el fons del Museu Nacional
· Cultivar el sentiment d’admiració pel nostre patrimoni
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L’

any 2014 els Amics del Museu Nacional vàrem créixer gairebé un 6% i ja
som més de dos mil cinc-centes persones que donem suport al principal
museu del país. Aquest era un dels nostres objectius de l’any, i haverlo assolit en un marc socioeconòmic difícil ens omple d’optimisme per

assumir els reptes de futur amb entusiasme.
Els Amics del museu participem activament en la difusió d’un vast patrimoni artístic.
L’any passat vàrem dur a terme 45 activitats, organitzades en 190 grups, que van
moure 5.224 assistents. També vàrem tenir un 93% d’ocupació en les activitats
programades, una dada que confirma la vitalitat de l’entitat. Aquestes xifres, però, no
serien possibles sense la complicitat i el compromís dels nostres col·laboradors, així
com dels conservadors del Museu Nacional d’Art de Catalunya, fonamentals en les
activitats que organitzem per aprofundir en el coneixement del patrimoni que acull el
museu.
Un altre dels nostres compromisos és escoltar l’opinió dels que confien en nosaltres.
Així, doncs, a principis d’any vàrem realitzar una enquesta a fi de recollir les veus dels
nostres membres sobre la gestió i els serveis de l’entitat. En la versió extensa de la
memòria, que trobareu al nostre web, presentem els resultats i les conclusions que ens
ajudaran a millorar la nostra tasca.
De l’any 2014 també destaquem que, gràcies a la col·laboració dels Amics, el museu
va incorporar un dibuix preparatori de Joan Llimona (1860-1926) al Gabinet de
Dibuixos i Gravats. Com sabeu, l’objectiu principal de la nostra fundació és enfortir les
col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya, una tasca que volem reforçar de
cara al futur.
Finalment, voldria afegir unes paraules d’agraïment a tots i cadascun dels Amics del
Museu Nacional, perquè el vostre suport i el vostre compromís amb la cultura són
imprescindibles perquè el Museu Nacional d’Art de Catalunya sigui la institució cultural
sòlida i viva que volem per a Catalunya.
Gràcies!

Eulàlia Serra de Budallés
Presidenta

els amics en xifres
dades generals
Som

comptes econòmics
Els Amics
aporten el

Hem crescut un

2.540

5,7%

Amics

34%

dels ingressos

Tenim

137

nous Amics

comunicació
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sobre els Amics i informació
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Des de novembre de 2014 utilitzem les
xarxes socials del museu (Facebook i Twitter)
per difondre les activitats dels Amics amb el
hashtag #AmicsMuseuNacional.
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En agraïment al suport que els Amics brinden al Museu Nacional d’Art de Catalunya, la
Fundació proposa 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.
Visites Grups Assistents Ocupació
21
86
2.223
95%

VISITES COMENTADES AL MUSEU NACIONAL
· Cicle La visita del mes
· La Col·lecció d’Art Romànic i les seves
connexions amb la ciutat
· Exposició Jo faig el carrer. Joan Colom,
fotografies 1957-2010
· Exposició Josep Tapiró. Pintor de Tànger
· Les reserves del Museu Nacional: un altre
museu
· Exposició El pintor Antoni Viladomat,
1678-1755. L’obra gràfica d’un precursor

· Exposició Obres de la col·lecció d’art modern
· Exposició Ex ungue leonem. Caps de marbre
del Mestre de Cabestany
· Visita comentada a la nova col·lecció d’art
modern
· Exposició Carles Casagemas, l’artista sota
el mite
· Exposició Maniobra de Perejaume
· Exposició Històries metàl·liques. Art i poder a
la medalla europea

VISITES COMENTADES FORA DEL MUSEU NACIONAL
· Exposició Espriu. He mirat aquesta terra, al CCCB
· Exposició Allan Kaprow. Altres maneres,
a la Fundació Antoni Tàpies
· Exposició Barcelona, zona neutral, a la
Fundació Joan Miró
· Exposició Temps del romànic. Art, vida i
consciència, al Palau Robert

Visites Grups Assistents Ocupació
10
47
1.008
86%

· Pavelló alemany de Mies van der Rohe
· Exposició Le Corbusier, a CaixaForum
· Casa Amatller
· Casa Lleó Morera
· Exposició Sorolla. El color del mar, a
CaixaForum
· Recinte modernista de Sant Pau

PASSEJADES DE MUSEU
· Mont-roig del Camp
· El Raval de Joan Colom
· La Barcelona romànica
· El Museu Nacional, passat i present

VIATGES CULTURALS
· Toledo, any Greco
· L’art romànic a Jaca

CONFERÈNCIES

Passejades Grups Assistents Ocupació
8
40
716
83%
· L’art de les galeries
· L’art barroc i Antoni Viladomat, Girona i Mataró
· Torroella de Montgrí
· Pedralbes en temps de guerra
Viatges Grups Assistents Ocupació
3
7
183
104%
· Munic: el barroc de la Contrareforma

Cicles Conf. Assistents Ocupació
1
8
77
96%

· Cicle Memòria medieval als museus de Barcelona. Els límits de la memòria

JORNADA FAMILIAR

Jornada Grups Assistents Ocupació
1
1
17
68%

· Activitat familiar per a fills i néts del museu. Pantomimes lluminoses

NIT DELS AMICS

Assistents Ocupació
1.000
100%

· Concert de la pianista Regina Chernychko, guanyadora del 60è Concurs Internacional de
Música Maria Canals
EXCLUSIU AMICS

sensibilització i
fidelització

donacions

Gràcies a la col·laboració de la Fundació Amics
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, el 2014
es va incorporar un dibuix preparatori de Joan
Llimona (1860-1926) al Gabinet de Dibuixos i
Gravats.
Aquest dibuix passa a formar part de la col·lecció que el museu conserva de dibuixos de l’artista en qualitat de donació. Es tracta d’una producció d’especial significat ja que es relaciona
amb la pintura Conversió que també forma
part de la col·lecció del museu. La vinculació
existent entre ambdues obres és un aspecte a
valorar positivament, donat que contribueix a
documentar el procés creatiu de l’artista.
Amb aquesta peça ja són 8 les obres que els Amics hem donat al museu al llarg de
la nostra història que contribueixen a l’ampliació i enriquiment de la seva col·lecció.

Joan Llimona Bruguera (1860-1926). Estudi per al quadre
Conversió, cap a 1919. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Els Amics del museu duem a terme diverses iniciatives per donar visibilitat a la tasca de la
Fundació d’Amics del Museu Nacional i captar nous membres. L’any 2014 van ser tres els
moments de l’any en què vàrem desenvolupar alguna campanya de sensibilització, coincidint amb el Dia internacional dels museus i la Nit dels museus (17 i 18 de maig), la Nit del
Museu Nacional d’Art de Catalunya (12 de juliol) i les festes de La Mercè (24 de setembre).
Al llarg de l’any 2014 també vàrem aconseguir alguns beneficis tangibles en forma de
promocions i descomptes en activitats de formació, cursos i seminaris (Institut d’Humanitats de Barcelona, Cercle Artístic de Sant Lluc, Museu del Modernisme, Universitat de
Girona, UOC, entre d’altres), obres de teatre, projeccions i concerts (TNC, Palau de la Música Catalana, Filmoteca de Catalunya, entre d’altres) per tal d’oferir als Amics del museu
altres experiències a l’entorn del patrimoni cultural.

Parc de Montjuïc
Barcelona
www.amicsdelmnac.org

@MuseuNac_Cat
#AmicsMuseuNacional

T. 93 622 03 81

Aquests són alguns dels comentaris d’Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya que
vàrem recollir a l’enquesta realitzada a principis de 2014 per valorar la nostra gestió:
“M’agrada tot l’esforç que feu en benefici de la Cultura i de l’Art en majúscules. Gràcies!”
“És un museu que es fa estimar! Com a barcelonina i catalana el sento molt meu”
“Uno de los motivos por los cuales he sugerido a familiares y amigos que formaran parte de los
Amics del MNAC ha sido la documentación que por via e-mail nos hacen llegar de los ciclos
de visitas. La documentación es muy buena y nos permite por nuestra cuenta analizar las obras
explicadas.”
“Aprofito aquesta enquesta per felicitar-vos per la feina que feu. També vull fer constar la meva
satisfacció per la bona projecció que té el MNAC, i per l’excel·lent imatge que dóna com a centre
cultural d’alt nivell. Tenint en compte el context de retallades en què ens trobem, penso que és
molt lloable que el MNAC continuï ple d’energia i que faci, incansable, una gran feina de difusió
del nostre patrimoni artístic. Els Amics del MNAC hi contribuïu, de ben segur. Estic orgullosa de
formar-ne part!”

Junts fem museu!
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

