AMICS AL DIA,
SUBSCRIU-TE
AL BUTLLETÍ!

agenda

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.
Si us subscriviu al butlletí electrònic (a través del web
www.amicsdelmnac.org o bé trucant al 93 622 03 81)
estareu al dia tant de les nostres activitats setmanals com
de propostes puntuals d’última hora que no us podeu perdre!

VISITES AL MUSEU
NACIONAL
> activitats gratuïtes

El Museu Nacional, un palau
històric de Barcelona
Si fa poc que ets Amic del
Museu Nacional, vine a conèixer
la seva història i l’arquitectura
dels espais que el conformen.
Descobreix la Sala Oval i la Sala
Sert a la planta baixa, la Biblioteca
Joaquim Folch i Torres, l’orgue i
la Sala de la Cúpula (on hi ha el
mural de Joan Miró), i gaudeix
de les vistes que hi ha des de les
Terrasses-Mirador del museu.
- Dv. 05/07: 10.30 i 12 h
- Ds. 06/07: 10.30 i 12 h

El poder del romànic. Els grans
promotors dels cicles murals
catalans, a partir dels Apòstols
d’Àger del Mestre de Pedret.
- Ds. 14/09: 11, 12.30 i 17.30 h
- Dg. 15/09: 11 i 12.30 h

Mestre de Pedret, Apòstols d’Àger: Tadeu i Jaume, finals
del segle xi – inicis del segle xii. Museu Nacional d’Art de
Catalunya

Sala de la Cúpula. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Foto: Marta Mérida

Pablo Gargallo, Maternitat, 1922. Museu Nacional d’Art
de Catalunya

VISITES FORA DEL
MUSEU NACIONAL
Barcelona capital mediterrània
Visitarem la mostra del MUHBA,
que aborda la trajectòria de la
ciutat i el vincle amb el mar com
a motor de la seva història.
A l’exposició hi trobarem obres
cedides pel Museu Nacional i
d’altres de destacables, com el
vitrall original de Santa Maria del
Mar recentment restaurat.
- Dc. 10/07, dv.12/07: 17 i 18.30 h
- Ds. 13/07: 10.30 i 12 h
- Lloc: MUHBA (Plaça del Rei, s/n)
- Preu: 7 €
Oriol Maspons, Nen d’Eivissa, Oriol Maspons, 1954 © Oriol
Maspons, VEGAP, Barcelona, 2019

LA VISITA DEL MES
De la mà de l’historiador de
l’art Martí Casas i Payàs, cada
mes aprofundim en un aspecte
concret de la nostra història artística a partir d’una de les obres
exposades al museu.
Propera sessió:
EXCLUSIU AMICS

a Ciutat de Mèxic a finals de
1902 contractat pel govern per a
impartir classes de pintura i dibuix a l’Academia de San Carlos,
amb el propòsit de renovar la
pedagogia de l’art. Allà, l’artista
va coincidir amb alumnes que
acabarien sent els grans artistes
del segle xx mexicà: Diego Rivera, Saturnino Herrán o Roberto
Montenegro.
- Dc. 18/09: 18.30 h
- Lloc: Museu Nacional d’Art de
Catalunya
- Activitat gratuïta

AVENTURES ARTÍSTIQUES
Quantes històries es poden amagar a les sales d’un museu? Què
passaria si poguéssiu escollir el
camí per recórrer? Partint d’un
mateix punt, us oferim la possibilitat de triar la vostra pròpia
aventura artística seguint les propostes dels historiadors de l’art
Natàlia Esquinas i Martí Casas.
Entre el seny i la rauxa. L’art
català al voltant del 1900
- Ds. 28/09: 11, 12.30 i 17.30 h
- Dg. 29/09: 11 i 12.30 h

Oriol Maspons, la fotografia
útil
Visitarem la primera gran retrospectiva de l’obra d’aquest
fotògraf barceloní, que va jugar
un paper clau en la renovació del
llenguatge fotogràfic a Espanya
durant les dècades de 1950 i
1960. Aquesta exposició ens
permetrà recórrer més de quatre
dècades d’intensa activitat en
els camps del reportatge, el
retrat, la moda i la publicitat.
- Dl. 08/07 i dl. 16/09: 11 i 18 h

La bellesa de les línies
Veurem una selecció d’obres
mestres de la història de la
fotografia que formen part de la col·
lecció de Sondra Gilman i Celso
González-Falla. Entre altres,
hi trobarem obres de Robert
Adams, Walker Evans, Man Ray
i Berenice Abbot. La mostra ens
convida a fer un viatge estètic
a través de les línies que sovint
oblidem i que són la base de la
composició fotogràfica.
- Dj. 05/09: 18.30 h
- Lloc: Fundació Foto Colectania
(Passeig Picasso, 14)
- Activitat gratuïta
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Carta portolana. Jaume Bertran. 1489. Biblioteca Nazionale
Centrale. Firenze

VIATGES
Itàlia. Friuli-Venezia Giulia,
terra de fronteres i joies
inexplorades
Un viatge sorprenent on descobrirem, entre altres, les ciutats de Portogruaro, d’origen
medieval; Aquileia, declarada
Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco; Udine, coneguda com
la ciutat de Tiepolo, i Trieste, la
ciutat fronterera amb Eslovènia.
- Si hi esteu interessats envieunos un correu electrònic 		
(amics@amicsdelmnac.org) o
truqueu-nos (93 622 03 81)
- Detall del programa a
www.amicsdelmnac.org

Portogruaro. Itàlia

© Lewis Hine _On The Hoist_Empire State Building_1931

Els tallers dels artistes
Refugi i font d’inspiració, els
tallers eren un element important
en el procés creatiu dels artistes
de finals del segle xix, com
Antoni Fabrés, a qui el Museu
Nacional ret homenatge amb
una nova exposició temporal.
El taller que Fabrés tenia al
carrer Bonavista de Barcelona
estava ubicat a prop del de
l’artista Oleguer Junyent, l’únic
conservat intacte fins a l’actualitat. Els Amics visitarem aquest
taller tan particular per veure
com eren aquests espais de
creació modernistes.
- Dt. 17/09: 11 i 12.30 h
- Dj. 19/09 i dj. 26/09: 17 i 18.30 h
- Lloc: Bonavista, 22
- Preu: 10 €

Antoni Fabrés, L’estudiant. Retrat del pintor Saturnino Herrán,
1908. Museu Nacional d’Art de Catalunya

PASSEJADES
El Museu Nacional a Granollers
i Mataró
Aquest trimestre seguirem les
obres cedides pel museu a les
noves exposicions temporals
del Museu de Granollers i del
Museu de Mataró. A Granollers
visitarem l’exposició “El retorn
del Retaule de Sant Esteve”, on
es reuneix, per primera vegada
en cent anys, la major part de
les taules conservades d’aquest
magnífic retaule del grup Vergós.
A la tarda ens traslladarem fins a
Mataró, on visitarem “Reflexos.
L’obra de Damià Campeny”, en
la qual s’analitza la trajectòria
d’aquest artista mataroní com
a expressió d’una època i d’un
ideari estètic.
- Dv. 13/09, ds. 14/09, dv. 20/09,
ds. 21/09, dv. 27/09 i ds. 28/09:
9-19 h
- Preu Amics: 70 € / Preu no
Amics: 90 € (autocar, visites i
dinar inclòs)

Cap de setmana a Madrid
Amb motiu del 200 aniversari del
Museo Nacional del Prado, els
mesos de novembre i desembre
organitzarem una escapada a
Madrid per visitar aquest museu
i altres equipaments culturals
de la ciutat. A partir del mes de
setembre disposarem del programa detallat.

Activitats a l’entorn
de l’exposició “Oriol
Maspons, la fotografia
útil”
Conferència inaugural de
l’exposició
A càrrec de la comissària,
Cristina Zelich.
- Dj. 4 de juliol a les 18.30 h
Nit Maspons
Portes obertes a l’exposició, projecció a l’aire lliure
de Visages Villages (2017)
d’Agnès Vardà i JR, concerts de jazz en viu i oferta
gastronòmica.
- Dt. 3 de setembre, de 18
a 22 h

Taller d’Oleguer Junyent

CONFERÈNCIA
Antoni Fabrés a Mèxic.
La renovació de l’art mexicà
A través d’aquesta conferència,
el comissari de l’exposició, Aitor
Quiney, ens parlarà de la relació
de l’artista amb la societat
cultural i política mexicana, així
com també de l’obra que va
crear durant el període de 1903
a 1907. Antoni Fabrés va arribar

Damià Campeny, Enterrament de Crist, 1816. Museu
Nacional d’Art de Catalunya

Maspons: diàlegs útils
Primera sessió del cicle de
4 diàlegs entre especialistes de diferents àmbits a
l’entorn de la figura i obra
d’Oriol Maspons
- Dj. 26 de setembre a les
18.30 h

Juliol

CALENDARI

Setembre

Dv. 5
Ds. 6
Dl. 8
Dc. 10
Dv. 12
Ds. 13

Dj. 5
Dv. 13
Ds. 14
Ds. 14
Dg. 15
15-18
Dl. 16
Dt. 17
Dc. 18
Dj. 19
Dv. 20
Ds. 21
Dj. 26
Dv. 27
Ds. 28
Ds. 28
28-1
Dg. 29

Obrim les inscripcions el dimarts 2 de juliol!
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EXPOSICIONS
Antoni Fabrés

- Fins al 29 de setembre de 2019

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

Visites

Passejades

Viatges

PROGRAMACIÓ DEL MUSEU
NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Conferències

El Víbora. Comix contracultural
- Fins al 29 de setembre de 2019

Oriol Maspons, la fotografia útil

- Del 5 de juliol de 2019 al 12 de gener
de 2020

ACTIVITATS
Nit del Museu Nacional

Portes obertes a les col·leccions i les
exposicions temporals. Música amb la
Salseta del Poble Sec, comentaris de les
obres de les col·leccions i gastronomia.
- Ds. 6 de juliol, de 20 a 1 h

INFORMACIÓ I RESERVES

Inscripció obligatòria per a totes les activitats
Tel. 93 622 03 81 · amics@amicsdelmnac.org · www.amicsdelmnac.org

ACTIVITATS DE PAGAMENT

1. Feu la reserva i tingueu la confirmació. Si tenim les vostres dades bancàries,

podeu autoritzar els Amics del Museu a cobrar el rebut corresponent.
2. Efectueu el pagament en el termini d’una setmana (si no, la reserva queda sense efecte):
- Transferència bancària al número de compte ES05 2100 0974 8902 0007 5498
de CaixaBank. Indiqueu nom, cognoms i el nom de l’activitat.
- Efectiu o targeta al taulell del vestíbul del museu.
3. No es reemborsaran els diners de les cancel·lacions fetes tres dies abans de l’activitat.

+ Info: www.museunacional.cat

Empreses col·laboradores

Membres corporatius

Col·laboració especial

Junts fem museu
Gratuït
Restaurant amb vistes a la ciutat
Tel. 93 289 06 79
Fins mitja hora abans del tancament
De 10 a 18 h, de dimarts a dissabte, d’octubre a abril
Fins a les 20 h, de maig a setembre
De 10 a 15 h, diumenges i festius
Tancat: 1 de gener, 1 de maig i 25 de desembre
Museu Nacional
Tel. 93 622 03 76
info@museunacional.cat
Atenció i reserves dels Amics
Tel. 93 622 03 81
amics@amicsdelmnac.org
Taulell del vestíbul

Parc de Montjuïc
Barcelona
www.amicsdelmnac.org

L8, R5, R50, R6, R60, S3, S4, S8, S9
(Espanya)
55, 150, Bus Turístic, B
 arcelona City Tour
L1, L3 (Espanya)
Biblioteca
Edifici adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda
Préstec de cadires de rodes
De la col·lecció, en 7 idiomes
Terrasses-Mirador

@MuseuNac_Cat
#AmicsMuseuNacional

