© Museu Nacional d’Art de Catalunya. Foto: Marta Mérida

memòria 2017

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, 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 tancat l’any 2017
registrant un increment de la nostra base social en gairebé un 2 %. Estem
molt a prop d’arribar als 3.000 membres actius que donen suport a l’art i la
cultura, i no deixarem de treballar per aconseguir aquesta fita ben aviat.

D’altra banda, gràcies a les activitats que organitzem i a la vostra col·laboració, hem
apropat el museu a més de 5.900 persones. Difondre el fons de la col·lecció del Museu
Nacional és el nostre motor, i la bona acollida de les activitats que programem
ens encoratja a seguir traslladant en cada visita aquesta admiració pel patrimoni que
compartim.
En un altre ordre de coses, gràcies a les vostres aportacions i a la bona salut de la
nostra entitat, aquest 2017 el Museu Nacional ha pogut adquirir dues obres —un
dibuix de Carles Casagemas (Parella de vells, 1900-1901) i un oli de Josep Guinovart
(Crani, 1953)— que han passat a enriquir el fons de la col·lecció en benefici de tots.
Finalment, voldria afegir unes paraules d’agraïment a tots i cadascun dels Amics del
Museu Nacional, voluntaris, treballadors i col·laboradors, perquè el vostre suport i el
vostre compromís amb la cultura són imprescindibles perquè el Museu Nacional d’Art
de Catalunya continuï sent una institució cultural forta i viva per a les futures generacions.
Gràcies!

Eulàlia Serra de Budallés
Presidenta

els amics en xifres
Som

2.791
Amics

comunicació
12.666
6.312
26.556
13
46

Els Amics
aporten el

44 %

dels ingressos

comptes econòmics
INGRESSOS (€)

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 del novembre del 2014 utilitzem les
xarxes socials del museu (Facebook, 80.356
seguidors; i Twitter, 54.348 seguidors) per
difondre les activitats dels Amics amb el
hashtag #AmicsMuseuNacional.
95 posts
6.252 interaccions
(likes i comentaris)
939 comparticions
92 tuits
209 retuits
444 favorits

129.792,00
101.500,00
62.114,55
293.406,55

Aportacions dels membres
Convenis amb entitats
col·laboradores
Programa d’activitats
vinculades a la nostra
finalitat fundacional
TOTAL

DESPESES (€)

25.508,37
23.659,01
65.040,15
144.235,84
4.604,95
263.048,32

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

30.358,23

RESULTAT EXERCICI 2017

30.000,00

APORTACIÓ AL MUSEU
PER A ADQUISICIÓ
D’OBRA D’ART

programa d’activitats
66

activitats

Visita al Museu Nacional

292
grups

5.900
assistents

75 %
d’ocupació

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.
Aprofitem per donar les gràcies a totes les institucions que ens
han obert les portes per fer possible aquesta programació.

al museu hem visitat...
Cicles anuals: La visita del mes i L’escultura de les sales d’art modern del Museu Nacional.
Visites: Les reserves de fotografia del museu / Tècniques artístiques del romànic / L’ascensió de
l’artista modern / Dones i modernitat.
Exposicions temporals: Picasso-Romànic / Insurreccions / Torné Esquius. Poètica quotidiana / Ismael
Smith, la bellesa i els monstres / Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose / Francesc Torres.
La capsa entròpica [El museu d’objectes perduts].

hem sortit del museu per visitar...
Exposicions temporals: Un Thyssen mai vist (CaixaForum) / Cubisme i guerra. El cristall dins la flama
(Museu Picasso de Barcelona) / Darío Villalba. Resplandor seco (Fundació Suñol) / Dones silenciades.
El llegat de Sor Eulàlia Anzizu (1868-1916) (Museu Monestir de Pedralbes) / Els pilars d’Europa. L’edat
mitjana al British Museum (CaixaForum) / Picasso. Retrats (Museu Picasso de Barcelona) / Oleguer
Junyent, col·leccionista. Roda el món i torna al Born (Museu Frederic Marès) / Santiago Rusiñol. Jardins
d’Espanya (Museu del Modernisme de Barcelona) / Duane Michals (Fundación Mapfre) / Warhol. L’art
mecànic (CaixaForum) / L’infern segons Rodin (Fundación Mapfre) / Joan Ponç. Diàbolo (La Pedrera).
Visites: El backstage del Gran Teatre del Liceu / Fundació FotoColectania, presentació de la nova seu /
El taller d’Oleguer Junyent.
Presentacions amb Amics d’Articket BCN a les exposicions: Oriol Vilanova. Diumenge (Fundació
Antoni Tàpies) / Fi de partida: Duchamp, els escacs i les avantguardes (Fundació Miró) / Autogestió
(Fundació Miró) / Fenomen Fotollibre (CCCB) / Allan Sekula. Sísif col·lectiu (Fundació Antoni Tàpies) /
Poesia Brossa (MACBA) / Sumer i el paradigma modern (Fundació Miró).

ens hem passejat per...
La Barcelona de Pablo Picasso / Arquitectura i art contemporani de Montjuïc / El llegat barroc del
Solsonès / El Ripollès: terra de grans monestirs / Nous espais culturals del Poblenou / Col·leccions
d’art als hotels de Barcelona / El llegat modernista de Josep Puig i Cadafalch a Mataró i Argentona.

hem viatjat fins a...
La Puglia: la Itàlia desconeguda / Suïssa, art i paisatge a les ribes del Rin / Un tomb pictòric per
Aix-en-Provence.

hem après amb...
Cicle de conferències “Art i història als museus de Barcelona. Patrimoni dispers. Històries connectades”. 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
/ Conferències amb Manuel Forcano: “Els jueus catalans” i “Els jueus en les representacions pictòriques del Museu Nacional d’Art de Catalunya” / Taula rodona: “Dibuixants i dandis del Noucentisme”.

hem gaudit en família...
El gran banquet. Un taller ideat per Julia Pelletier

un concert amb causa
Per tercer any consecutiu, i gràcies al suport
de la Fundació Jesús Serra, el diumenge
17 de desembre vam convocar més de 500
persones a la Sala Oval del museu per gaudir del concert “Jocs de Nadal”, amb més
de 100 cantaires del Cor Infantil, Cor Mitjans i Cor Petits de l’Orfeó Català.
Aquest concert va formar part de les activitats nadalenques del Museu Nacional, i
dins d’aquest període vam engegar una acció solidària en suport a la campanya “Cap
nen sense cultura”, que tenia com a objectiu facilitar l’accés a la Festa de la literatura
per a famílies en el marc del Festival FLIC
a infants i joves procedents de famílies socialment i econòmicament més vulnerables.
Com a resultat de la campanya, els Amics vam aportar 1.000 €, que van destinar-se a becar 71
persones amb risc d’exclusió social, econòmica i cultural, que van poder assistir a la Festa de
la literatura el 28 de gener del 2018, i a cofinançar les activitats de Nadal del Museu Nacional.

adquisicions d’obra
per al Museu Nacional
Gràcies a les aportacions dels més de 2.700 Amics i a les empreses que donen suport
a la Fundació Amics del MNAC —que té, entre els seus objectius, enriquir la col·lecció
del museu—, aquest 2017 el Museu Nacional d’Art de Catalunya ha pogut adquirir
dues obres excepcionals que passen a formar part del fons de la col·lecció permanent
del museu: un dibuix de Carles Casagemas i un oli de Josep Guinovart.

Carles Casagemas. Parella de vells, Màlaga, 1900-1901

Josep Guinovart. Crani, 1953 © L’autor o els seus hereus

El dibuix de Carles Casagemas (Barcelona, 1880 – París, 1901), Parella de vells,
és una de les darreres creacions que va
fer l’artista i es considera una de les seves millors obres de la línia miserabilista, sota la influència de Nonell. Aquest
dibuix completa la col·lecció d’art del
període modernista del Museu Nacional,
que compta amb dues obres més de Casagemas, Casa de cites i Pompeu Gener
disfressat de Conde Duque de Olivares,
i que el 2014 va dedicar una exposició
monogràfica a aquest artista.

L’oli de Josep Guinovart (Barcelona,
1927-2007), que porta com a títol Crani,
s’emmarca dins el període figuratiu de
l’artista i té la singularitat de comptar
amb un retrat femení en el mateix revers de la pintura. Aquesta obra s’exposarà a les noves sales que estaran
dedicades a l’art de la postguerra i
l’avantguarda, i que el museu té previst
inaugurar l’any 2018.

gràcies, amics!

Parc de Montjuïc
Barcelona
www.amicsdelmnac.org

@MuseuNac_Cat
#AmicsMuseuNacional

Tel. 93 622 03 81

sabem què penseu de nosaltres
Resum visual d’algunes de les preguntes formulades en l’enquesta enviada als Amics del
Museu Nacional el desembre de 2017, a partir de 151 respostes rebudes.

Com a Amics del Museu
Nacional, afirmeu que…

Com ens definiu?

Doneu suport al món
de l’art i la cultura

amables

95%
Sí

L’entitat us inspira
confiança i transparència

87%
Sí

seriosos
competents
propers

professionals
originals
La qualitat de les
activitats dels Amics
és constant i coherent

93%
Sí

Apreneu alguna
cosa en cada visita

97%
Sí

rigorosos
de tracte familiar

entusiastes
elegants

eficients

solvents

innovadors

creatius

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

Col·laboració especial

