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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 associació, el 2006 ens vàrem constituir en una fundació de dret
privat, 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 concretar la missió
original en tres objectius principals:
• Fomentar el coneixement de la col·lecció del Museu Nacional
• Col·laborar a preservar i enriquir els fons del Museu Nacional
• Cultivar el sentiment d’admiració pel nostre patrimoni
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ls Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya hem anat creixent de manera
ininterrompuda tant en membres com en projectes i propostes per difondre
el vast patrimoni que conserva el museu. Tot l’equip ha treballat any rere any
per correspondre el compromís dels Amics amb experiències i activitats, i el
2015 han estat 6.311 les persones que han viscut l’art de més a prop.
El 2015 ha estat un any especial, on l’obertura de la remodelació de la col·lecció d’art
modern ens ha permès oferir moltes activitats que ens han ampliat la perspectiva
del museu. A més a més, el Museu Nacional ha impulsat la Xarxa de Museus d’Art
de Catalunya per articular els museus d’art catalans en una estratègia comuna de
col·laboració. Aquest projecte ens ha permès programar noves visites i descobertes, i
ha millorat els beneficis que reben els Amics, que amb el seu carnet ara també tenen
entrada gratuïta a 13 museus més*.
En aquest marc de millores aconseguides, des del Patronat de la Fundació es va
creure oportú incrementar lleugerament les aportacions, després de més de deu anys
sense revisar-les. Els Amics hi van respondre sense baixes significatives, entenent
que la vocació de la Fundació és ser sostenible econòmicament per poder enfortir el
suport que brindem al Museu Nacional.
D’altra banda, els Amics del Museu Nacional també tenim la voluntat de contribuir
a generar una cultura ciutadana filantròpica a través de campanyes de finançament
col·lectiu que ajudin al museu en allò que necessiti. En aquest sentit, el 2015
els Amics del Museu Nacional vàrem dur a terme dues campanyes de captació
de fons a través de les quals vàrem aconseguir 7.781€ per fer front a l’adquisició
prioritària de llibres per a la Biblioteca Folch i Torres, i 868,92€ per a projectes
educatius i socials del museu.
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

* Consulteu-los a www.amicsdelmnac.org
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Consultes ateses al taulell del
museu (sobre el Museu Nacional,
sobre els Amics i informació
turística)
Interaccions amb els Amics
(inscripcions d’activitats, altes,
baixes, modificacions mailing...)
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 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
24
99
1.986

VISITES COMENTADES
AL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
· Cicle La visita del mes
· Biblioteca Folch i Torres
· Tallers de restauració del museu
· Visita Modernisme(s)
· Visita Col·lecció d’Art Romànic
· Visita L’ascensió de l’artista modern
· Visita Col·lecció d’Art Gòtic
· Visita El Palau Nacional: passat i present
· Visita Noucentismes i avantguardes

· Visita combinada Barcelona. Art en temps
de guerra
· Exposició Gabriel Casas. Fotografia, informació
i modernitat
· Exposició Del segon origen. Arts a Catalunya,
1950-1977
· Exposició Incòlume. Natures mortes del Segle
d’Or

VISITES COMENTADES FORA
DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
· Exposició El Lissitzky. L’experiència de la totalitat
(La Pedrera)
· Exposició El Greco. La mirada de Rusiñol
(Fundació Francisco Godia)
· Visita al Museu del Disseny de Barcelona
· Exposició Narcís Comadira. Obres amb
arbres (i altres vegetals) (Espai Volart)
· Exposició Arissa. L’ombra i el fotògraf,
1922-1936 (CCCB)
· Visita Cristianisme, visigots i poder a Barcelona,
segles IV al VII (MUHBA)
· Exposició Leopoldo Pomés. Flashback
(La Pedrera)
· Visita El Pavelló de la República

Ocupació
81%

Visites Grups Assistents
17
59
1.384

Ocupació
82%

· Exposició El triomf del color. De Van Gogh a
Matisse. Col·leccions dels museus d’Orsay i
de l’Orangerie (Fundació Mapfre)
· Visita Cercle del Liceu
· Exposició Miró i l’objecte (Fundació Joan Miró)
· Exposició Modernisme. Art, tallers, indústries
(La Pedrera)
· Presentacions compartides amb la xarxa de
museus Articket a les exposicions:
La passió de Carol Rama (MACBA);
Maria Lassnig (Fundació Antoni Tàpies);
Les variacions Sebald (CCCB);
Pis Pilot. Medellín-Barcelona (CCCB) i
Miró i l’objecte (Fundació Joan Miró)

PASSEJADES DE MUSEU
· Sitges, la reobertura del Cau Ferrat
· L’Exposició Universal de 1888 i
l’arquitectura del ferro
· Cercles artístics a la Barcelona de
principis del segle xx

VIATGES CULTURALS
· Ruta del Cister
· París, la ciutat dels artistes

CONFERÈNCIES

Passejades Grups Assistents Ocupació
7
35
759
82%
· Manresa i Santa Maria de l’Estany
· Montserrat i Santa Cecília
· La Ricarda
· Museu Víctor Balaguer i Espai Goya

Viatges Grups Assistents Ocupació
4
9
247
109%
· Nàpols i les vil·les grecoromanes
· Madrid, exposicions de tardor
Cicles
2

Conf. Assistents Ocupació
13
171
71%

· Cicle Memòria medieval als museus 			· Conferència Dante visualitzat: la primera
recepció artística de la Comèdia
de Barcelona: El diàleg entre les arts
· Conferència Cavallers de plom. De capseta
· Cicle Escoltar el museu: una mirada “auditiva”
reliquiari a objecte emissor de significats
a la col·lecció del Museu Nacional

JORNADA FAMILIAR

Jornada Grups Assistents Ocupació
1
1
14
56%

· Activitat familiar per a fills i néts d’Amics del museu. Zoom, Clic...Gif!

NIT DELS AMICS

Assistents Ocupació
1.050
105%

· Concert del pianista ucraïnès Danylo Saienko, guanyador del 61è Concurs Internacional
de Música Maria Canals de Barcelona

ALTRES ESDEVENIMENTS
· Concert Del musical al Nadal!, a càrrec del Cor Infantil de l’Orfeó Català
EXCLUSIU AMICS

Assistents Ocupació
700
87%

campanyes de
captació de fons
Els Amics del museu vàrem dur a terme, l’any 2015, dues
campanyes de captació de fons per donar suport als diferents projectes del museu. Amb la primera campanya
vàrem aconseguir recaptar més de set mil euros, destinats a l’adquisició prioritària de llibres per a la Biblioteca
Joaquim Folch i Torres. Amb aquests diners la biblioteca
del museu podrà ingressar uns 200 títols per continuar
sent una referència de primer ordre en el món de l’art i
del seu estudi. Com agraïment, a la fitxa bibliogràfica i al
mateix exemplar de cadascun d’aquests nous llibres es
farà constar la col·laboració dels Amics o de la persona que el va apadrinar.
Amb la segona de les campanyes, els Amics vàrem aconseguir gairebé nou cents
euros que es destinaran properament a projectes educatius i socials del museu.

col·laboracions
Amb la finalitat de col·laborar conjuntament en l’organització d’activitats culturals i en
la promoció i difusió de projectes comuns, l’any 2015 els Amics del Museu Nacional
vàrem signar convenis de col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu, la Fundació
Ciutat Invisible de Girona i la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. La cooperació amb
aquestes tres institucions donarà ales a noves activitats per als Amics del museu.
D’altra banda, al llarg de l’any passat vàrem consolidar altres beneficis tangibles en
forma de promocions i descomptes en activitats de formació, cursos i seminaris
(Associació per a l’Estudi del Moble, Cercle Artístic de Sant Lluc, Institut d’Humanitats, UOC i Universitat de Girona), obres de teatre, projeccions i concerts (Concurs
Internacional de Música Maria Canals, Filmoteca de Catalunya, Mercat de les Flors,
Museu del Modernisme, Palau de la Música Catalana i Teatre Nacional de Catalunya)
per tal d’oferir als Amics del museu un ampli ventall d’experiències culturals.
Finalment, cal fer una menció especial al conveni signat amb la Fundació Jesús Serra que al mes de desembre va fer possible el concert Del musical al Nadal! a càrrec
del Cor Infantil de l’Orfeó Català.

Parc de Montjuïc
Barcelona
www.amicsdelmnac.org

@MuseuNac_Cat
#AmicsMuseuNacional

T. 93 622 03 81

Aquests són alguns dels comentaris que els Amics ens fan arribar sobre les activitats que
organitzem:
Sobre el cicle La visita del mes:
“A mi m’agraden molt aquestes visites. A banda de l’amenitat de les explicacions, els continguts
i les relacions que s’estableixen amb altres obres de l’època així com amb altres artistes contemporanis em sembla molt interessant. El tractament sobrepassa l’àmbit divulgatiu més bàsic que
he trobat en algunes visites més generalistes i per a mi això és un valor afegit.”
Visita comentada Modernisme(s) al Museu Nacional:
“El domingo asistimos a una visita a la colección del Modernismo y es para dejar constancia de
que aunque asistí a la inauguración y pude recorrer las salas, mis felicitaciones para la guía. No
sólo hizo un exhaustivo recorrido artístico sino que lo enlazó con todos los elementos sociales
que dieron origen y sucedieron a esos movimientos. Tan interesante es lo uno como lo otro. Y sin
lo uno quizá lo otro habría quedado desenraizado. Mis felicitaciones!”
Sobre la passejada de museu a Montserrat i Santa Cecília:
“La sortida ha estat molt interessant. Però el que m’ha meravellat és l’Espai Scully. Quan una visita
la fas amb certa recança i simplement esperant unes quantes obres d’art “modernes” dins d’una
església i de cop i volta descobreixes un espai meravellosament pensat, l’impacte és enorme.
Aquest ha estat el cas. Una meravella. Repeteixo, gràcies per donar-nos la possibilitat de quasi
inaugurar aquest espai d’art.”

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

