25
anys

ACTIVITATS
PRESENCIALS
Si aquestes activitats no es
poguessin dur a terme, serien
reprogramades en format online.

d’art romànic del museu ha estat
marcada per aquells conjunts,
tant per la seva qualitat com pel
seu pes específic en l’itinerari.
- Dj. 03/06: 11 i 17.30 h
- Dt. 08/06: 11 i 17.30 h
- Activitat gratuïta

VISITES AL MUSEU
NACIONAL

cions clau del conflicte capturades per l’objectiu d’aquest
fotògraf.
- Dc. 05/05: 11 h
- Ds. 08/05, dc. 12/05 i
ds. 15/05: 11 i 11.30 h
- Dj. 06/05 i dt. 11/05: 11 i 16.30 h
- Preu: Amics 20 € | No Amics 30 €
- Punt de trobada: pendent de
confirmar

> exclusiu Amics

La guerra infinita. Antoni
Campañà (1906-1989)

Més enllà de les visites comentades que realitza el Museu a
la nova exposició temporal, els
Amics tindrem el privilegi de
recórrer la mostra de la mà de
Roser Cambray, conservadora
de fotografia del museu, que
ens acompanyarà a descobrir el
fotògraf que va voler tancar la
tragèdia viscuda durant la guerra
en l’anomenada Capsa vermella, amb milers d’imatges del
conflicte.
- Dt. 20/04: 11 i 12 h
- Dc. 21/04: 17 i 18 h
- Activitat gratuïta

Mestre de Taüll, absis de Sant Climent de Taüll (detall),
cap a 1123

LA VISITA DEL MES

25

Per commemorar l’anianys
versari dels Amics, recuperem i actualitzem deu de les
millors visites que s’han fet al
llarg d’aquests anys a les sales
del Museu Nacional de la mà del
periodista i historiador de l’art
Martí Casas i Payàs.

L’ideal cavalleresc a l’edat
mitjana, entre l’imaginari i
la realitat
- Ds. 24/04: 11, 12.30 i 16.30 h
- Dg. 25/04: 11 i 12.30 h
- Activitat gratuïta

Antoni Campañà. Sense títol [Dues dones després d’un
bombardeig], Poble-Sec, Barcelona, 14 de març de 1937.
Arxiu Campañà

La vida i la mort a la Barcelona del 1900: les Corts

El naixement i la mort han estat
temes molt presents dins la història
de l’art, tal com veiem en nombroses obres del museu. En aquesta
ocasió ens hi aproparem a través
de dos conjunts monumentals de
Barcelona: el recinte de la Casa
Provincial de Maternitat i Expòsits,
i el Cementiri de les Corts.
- Ds. 15/05 i ds. 29/05: 10.30 h
- Dt. 18/05, dc. 19/05, dj. 20/05,
dc. 26/05, dj. 27/05: 10.30 i
16.30 h
- Preu: Amics 20 € | No Amics 30 €
- Punt de trobada: Travessera de
les Corts, 131

Dins de la programació del
festival de fotografia Lumínic de
Sant Cugat del Vallès, el museu
presenta la mostra Després del
record, del fotògraf Manel Úbeda. De la mà de l’artista, veurem
les imatges panoràmiques, en
blanc i negre, del Parc d’Atraccions de Montjuïc, realitzades
després del seu tancament al
públic l’any 1998 gaudirem de la
seva estimulant trajectòria com
a autor, que està especialment
relacionada amb la ciutat de
Barcelona.
- Dj 15/04: 18 h
- Activitat gratuïta

Sant Jordi i la princesa, tercer quart del segle xv

La mística del paisatge
renaixentista i barroc

- Ds. 29/05: 11, 12.30 i 17.30 h
- Dg. 30/05: 11 i 12.30 h
- Activitat gratuïta

París, Roma... i altres destins iniciàtics dels artistes
catalans
- Ds. 19/06: 11, 12.30 i 17.30 h
- Dg. 20/06: 11 i 12.30 h
- Activitat gratuïta

Santiago Rusiñol, La Butte, 1892

PASSEJADES DE MUSEU
Fotografia Manel Úbeda

La pintura mural romànica
del museu cent anys després dels arrencaments

Cent anys després dels primers arrencaments de pintures
murals, Jordi Camps i Gemma
Ylla-Català, conservadors d’art
romànic del museu, ens conviden a gaudir d’aquelles obres tot
posant èmfasi en el que va comportar el seu arrencament dels
llocs d’orígen i trasllat a Barcelona. Des d’aleshores, la col·lecció

VISITA EN LÍNIA
Diàlegs intrusos. Tot és
present

Dinou obres de la Fundació
Suñol pertanyents a les segones
avantguardes han estat instal·lades a les sales del Museu
Nacional per generar diàlegs,
per analogia o per contrast,
amb obres històriques de l’art
medieval, renaixentista, barroc o
modernista, entre altres. Àlex Mitrani, conservador d’Art Modern
del museu, ens acompanyarà
en un recorregut virtual que ens
permetrà tractar grans temes
de l’existència humana com el
misteri, l’invisible, el patiment,
l’afecció o la identitat.
- Dc. 14/04: 18.30 h
- Activitat gratuïta (exclusiu Amics)

SESSIONS D’ART

> trobades úniques amb experts del
món de l’art per parlar sobre temes
d’actualitat

Abril - Maig - Juny
2021

art i literatura per obtenir una
perspectiva molt més complexa
d’un moment, d’una època i
d’una manera d’entendre la vida
i el món.
- Dl. 26/04: 18.30 h
- Preu: Amics 8 € | No Amics 10 €

Ramon Casas, Pèl i ploma, 1899

L’esclat dels colors: estiu

La sinestèsia és un terme que
descriu una experiència perceptiva. Quan mirem una obra
pictòrica són els colors i la seva
combinació els que ens provoquen emocions que activen la
nostra imaginació. En aquesta
proposta, dedicada a explorar
les nostres connexions sinestèsiques, estimularem els sentits a
través dels colors, les textures i
les composicions de les pintures
de la col·lecció del museu que
recullen la calidesa, l’alegria,
l’espontaneïtat, el descans i la
contemplació de l’estiu.
- Dl. 07/06: 18.30 h
- Preu: Amics 8 € | No Amics 10 €

Isidre Nonell, un modern en
els marges

Antoni Campañà. Barricada infantil darrere de la Universitat
de Barcelona, agost de 1936. Arxiu Campañà

Manel Úbeda: després del
record

ACTIVITATS
ONLINE

agenda

La Barcelona de Campañà:
una ciutat en guerra

Gràcies a la tasca dels fotògrafs
que van capturar la Guerra
Civil als carrers de Barcelona,
l’imaginari col·lectiu està ple de
moments congelats que il·lustren
el conflicte. Amb la descoberta
casual, l’any 2018, de les més
de 5.000 fotografies inèdites
de Campañà, podem ampliar la
mirada i, fins i tot, posar nom i
cognom a algunes de les imatges icòniques d’aquest moment.
Un itinerari per veure sobre el
terreny algunes de les localitza-

TALLER
Fotografia urbana

Amb motiu de l’exposició de
fotografia que acull el museu
aquesta primavera, us animem
a passar a l’acció amb una activitat per als amants d’aquesta
disciplina artística, ja sigui amb
coneixements previs o partint
de zero. Gaudirem d’un matí
aprenent els conceptes bàsics
de la fotografia inspirant-nos
en els punts de vista i l’estil de
Campañà, tot capturant l’essència dels carrers de Barcelona en
un moment que, si bé s’allunya dels temps convulsos que
visqué Campañà, també té les
seves particularitats històriques.
El taller serà conduït pel fotògraf
Marc Vidal.
- Ds. 05/06: de 10.30 a 13.30 h
- Preu: 25 € (exclusiu Amics)
- Punt de trobada: C. Bergara
(davant la porta de la FNAC del
C.C. El Triangle)

En aquesta sessió presentada
per Francesc Quilez i Eduard Vallès, conservadors del museu, es
posaran de relleu les principals
aportacions que suposa el llibre
Nonell. Visions des dels marges,
editat pel Museu Nacional. Una
publicació indispensable per a
l’anàlisi de l’obra de Nonell, un
dels principals artistes de l’art
català així com de les col·leccions del museu.
- Dl. 12/04: 18.30 h
- Preu: Amics 5 € | No Amics 8 €

Isidre Nonell, Parella de gitanos, 1904. Museu Nacional
d’Art de Catalunya

CONVERSES
ARTÍSTIQUES

> debats al voltant de la pintura i
la seva relació amb altres expressions
de l’art

Imatges entre línies:
art i literatura a
les col·leccions del
Museu Nacional

Els llibres i les obres d’art són
constructors d’històries i d’imatges de la nostra realitat. Cada
obra d’art és un llibre escrit amb
signes diferents de la paraula.
A partir de grans personalitats,
d’obres del museu i de documents literaris que hi estan relacionats, llegirem conjuntament

Lluís Masriera, Ombres reflectides, 1920

CLUB DE LECTURA

a

no v

t
> una nova proposta per
vita
acti
explorar les connexions de
la literatura amb les obres d’art
que trobem a les sales del museu que
ens permetrà gaudir del que més ens
agrada d’una forma distesa, agradable
i en bona companyia

Lletres en temps moderns

En la primera edició del Club
de lectura ens aproparem a la
col·lecció d’Art Modern amb
l’objectiu d’analitzar, a través
de la literatura i l’art, un període
molt important de la nostra societat, els segles xix i xx.
· La classe obrera com a motor
social
· La burgesia: tradició i modernitat
· L’artista modern
· La modernitat amb ulls de dona
· Viure fora de la norma
- Horari: Grup A: dilluns a
les 16.30 h | Grup B: dimarts a
les 18.30 h
- Preu Amics: 70 € (inclou 5
sessions i tot el material del
cicle)
- Grups molt reduïts (exclusiu
Amics)

Per estar al dia tant de les nostres activitats setmanals com de propostes
puntuals d’última hora i tenir accés a continguts culturals exclusius,
subscriu-te al butlletí electrònic a través del web www.amicsdelmnac.org
o bé trucant al 93 622 03 81.
L’estreta col·laboració dels Amics del Museu Nacional amb altres entitats
culturals sovint ens ofereix la possibilitat d’organitzar activitats que no
s’han pogut preveure a l’hora de tancar l’agenda trimestral impresa.
No te’n perdis cap!

Visita el museu

Forma part

Acabes de descobrir la millor manera de donar suport al nostre patrimoni i de viure
el museu a fons. Si t’han semblat interessants les propostes d’aquesta agenda…

Encara no ets Amic del Museu Nacional d’Art de Catalunya?
www.amicsdelmnac.org

Tel. 93 622 03 81
amics@amicsdelmnac.org

Parc de Montjuïc. Barcelona

@MuseuNac_Cat
#AmicsMuseuNacional

Exclusiu Amics

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ

d’una comunitat compromesa
amb l’art

@ Activitat online

Abril
Maig
Juny

Si teniu algun dubte podeu contactar-nos a través del correu electrònic
amics@amicsdelmnac.org o per telèfon al 93 622 03 81, en horari de
10 a 14 h.

tantes vegades com vulguis

Taller

Inscripció obligatòria per a totes les activitats a través de la pàgina web
www.amicsdelmnac.org, on trobareu detallada la informació sobre el
procés de pagament.

Fes-te
Amic!

Passejada

INSCRIPCIÓ I RESERVES A LES ACTIVITATS DELS AMICS

Gaudeix

Visita

Antoni Campañà. Barricada. Carrer Hospital, Barcelona, 25 de juliol
de 1936. Arxiu Campañà

Participa

Dl.: dilluns | Dt.: dimarts | Dc.: dimecres | Dj.: dijous | Dv.: divendres | Ds.: dissabte | Dg.: diumenge

+ info: www.museunacional.cat

d’entrada gratuïta a altres museus

@
@

Club de lectura
La pintura mural romànica
Taller de fotografia urbana
L’esclat dels colors: l’estiu
La pintura mural romànica
Club de lectura
Club de lectura
La visita del mes
La visita del mes

Properament rebreu informació sobre
les activitats vinculades a aquest
programa.

en desenes d’activitats durant
tot l’any

@

Activitat en línia
Museu Nacional
Barri Gòtic
Activitat en línia
Museu Nacional
Activitat en línia
Activitat en línia
Museu Nacional
Museu Nacional

Aquesta exposició forma part del
programa “Guerra Civil. Art, conflicte
i memòria”, que tindrà lloc al Museu
Nacional fins al setembre amb la
col·laboració de Leica.

Aprofita

@

@

Club de lectura
Club de lectura
La Barcelona de Campañà
La Barcelona de Campañà
La Barcelona de Campañà
La Barcelona de Campañà
La Barcelona de Campañà
La Barcelona de Campañà
La vida i la mort a la Barcelona del 1900
Club de lectura
Club de lectura
La vida i la mort a la Barcelona del 1900
La vida i la mort a la Barcelona del 1900
La vida i la mort a la Barcelona del 1900
La vida i la mort a la Barcelona del 1900
La vida i la mort a la Barcelona del 1900
La vida i la mort a la Barcelona del 1900
La visita del mes
La visita del mes
Club de lectura

Fins al 18 de juliol de 2021

Contribueix

18.30 h
11 i 17.30 h
10.30 a 13.30 h
18.30 h
11 i 17.30 h
16.30 h
18.30 h
11, 12.30 i 17.30 h
11 i 12.30 h

Dt. 1
Dj. 3
Ds. 5
Dl. 7
Dt. 8
Dl. 14
Dt. 15
Ds. 19
Dg. 20

@
@

Activitat en línia
Activitat en línia
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella
Les Corts
Activitat en línia
Activitat en línia
Les Corts
Les Corts
Les Corts
Les Corts
Les Corts
Les Corts
Museu Nacional
Museu Nacional
Activitat en línia

La guerra infinita.
Antoni Campañà (1906-1989)

els descomptes especials a
la botiga i a la cafeteria del museu

@
@

EXPOSICIÓ TEMPORAL

a enriquir la col·lecció d’art
del Museu Nacional

16.30 h
18.30 h
11 h
11 i 16.30 h
11 i 11.30 h
11 i 16.30 h
11 i 11.30 h
11 i 11.30 h
10.30 h
16.30 h
18.30 h
10.30 i 16.30 h
10.30 i 16.30 h
10.30 i 16.30 h
10.30 i 16.30 h
10.30 i 16.30 h
10.30 h
11, 12.30 i 17.30 h
11 i 12.30 h
16.30 h

@

Isidre Nonell, un modern en els marges
Diàlegs intrusos. Tot és present
Manel Úbeda: després del record
Club de lectura
Club de lectura
La guerra infinita. Antoni Campañà
La guerra infinita. Antoni Campañà
La visita del mes
La visita del mes
Imatges entre línies

ONLINE
> www.amicsdelmnac.org
TRUCANT
> Tel. 93 622 03 81 (de 10 a 14 h)
EN PERSONA > Al taulell dels Amics del Museu Nacional

Dl. 3
Dt. 4
Dc. 5
Dj. 6
Ds. 8
Dt. 11
Dc. 12
Ds. 15
Ds. 15
Dl. 17
Dt. 18
Dt. 18
Dc. 19
Dj. 20
Dc. 26
Dj. 27
Ds. 29
Ds. 29
Dg. 30
Dl. 31

@
@

Activitat en línia
Activitat en línia
Museu Nacional
Activitat en línia
Activitat en línia
Museu Nacional
Museu Nacional
Museu Nacional
Museu Nacional
Activitat en línia

Com?

@
@

Junts fem museu

18.30 h
18.30 h
18 h
16.30 h
18.30 h
11 i 12 h
17 i 18 h
11, 12.30 i 16.30 h
11 i 12.30 h
18.30 h

Col·laboració especial

Dl. 12
Dc.14
Dj. 15
Dl. 19
Dt. 20
Dt. 20
Dc. 21
Ds.24
Dg. 25
Dl. 26

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Membres corporatius

Obrim les inscripcions el dimecres 7 d’abril!

Empreses col·laboradores

CALENDARI

