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Parc de Montjuïc. Barcelona
Tel. 93 622 03 81
amics@amicsdelmnac.org
www.amicsmuseunacional.org

Fes-te
dels !
Amics
Visita el museu

tantes vegades com vulguis

Participa

Forma part

d’una comunitat compromesa
amb l’art

en desenes d’activitats durant
tot l’any

Gaudeix

Contribueix

Aprofita

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

Amb el suport de

Empreses col·laboradores

d’entrada gratuïta a altres museus
els descomptes especials a
la botiga i a la cafeteria del museu

Membres corporatius

Col·laboració especial

Aquest estiu el Museu Nacional torna a
omplir-se de propostes expositives d’allò
més interessants i per a tots els gustos.
De l’esclat de la natura i la llum romàntica
de Turner a la vitalitat de les pintures
al fresc del taller d’Annibale Carracci i
les impactants fotografies de Jordi
Bernadó.
Com sempre, els Amics podrem gaudir
d’una programació dissenyada i pensada
exclusivament per seguir ampliant
la mirada.

Inscripcions a partir del dijous 30 de juny de 2022

EXPOSICIONS
TEMPORALS
_
· Donació Benet Rossell. Escriptures i
trajectes
Fins a l’11 de setembre de 2022

· Turner. La llum és color

Fins a l’11 de setembre de 2022

· El batec de la natura. Dibuixos del
segle xix de la col·lecció del Museu
Nacional
Fins a l’11 de setembre de 2022

· Maternasis

Fins al 25 de setembre de 2022

Subscriu-te al butlletí
i no et perdis cap activitat fora d’agenda!

· Carracci. La Capella Herrera

Informació detallada de les activitats, inscripcions i
condicions de reserva
www.amicsmuseunacional.org

ARTISTES
AL MUSEU
_

Política de cancel·lació

Atès que algunes de les activitats requereixen avançar pagaments
als equipaments que visitem, us informem que no es reemborsaran
els diners de les cancel·lacions fetes cinc dies abans de l’activitat.

Del 8 de juliol al 9 d’octubre de 2022

· ID Project

Fins al 4 de setembre de 2022

· Retaule postmodern

De finals juny a finals d’agost de 2022

VISITES AL MUSEU

TURNER I EL BATEC DE LA NATURA
ACTIVITAT
EN LÍNIA

ID Project.
Jordi Bernadó
Una trobada amb l’artista Jordi
Bernadó a la Sala Oval del Museu
Nacional. Veurem una sèrie de
retrats de personatges aparentment desvinculats entre ells,
units únicament pel diàleg amb
la càmera i per la resposta a una
única pregunta: quin és el teu lloc
al món?

Turner. La llum és
color
Visita en línia a l’exposició sobre
el pintor romàntic Joseph Mallord
William Turner, que revela com
l’aquarel·la va ser fonamental en
l’enfocament científic però intuïtiu
de l’artista.
Dc. 06/07: 18.30 h
Preu: Gratuït | No Amics: 8 €

Dc. 13/07: 18 h
Activitat gratuïta | Exclusiu Amics

CICLE DE
CONFERÈNCIES
EN LÍNIA
Joaquim Mir, El salt d’aigua (detall). C. 1919-1921. Museu Nacional d’Art de Catalunya
Jordi Bernadó. Rosario Quispe. Jujuy (ARG
30.1) (detall). 2017. Col·lecció d’Art Banc
Sabadell

La col·lecció ncotivviatat
a
en un mos
Un cap de setmana al mes, els
Amics visitem les sales del Museu
per degustar les obres de la
col·lecció de la mà dels millors
experts.
Activitat gratuïta | Exclusiu Amics

Per sant Miquel, pluja
del cel!
Ds. 01/10: 11, 12.30 i 16.30 h
Dg. 02/10: 11 i 12.30 h

La natura omple les sales del Museu Nacional i els Amics seguirem envoltats de l’atmosfera de les obres de Turner. També descobrirem formes orgàniques i elements de la natura
representats per autors catalans coetanis del pintor romàntic i ampliarem la mirada als
escenaris marins que sovint ens presenta.

Visites a l’exposició
Continuem amb les visites exclusives per als Amics que es completen amb un recorregut a
l’exposició El batec de la natura. Dibuixos del segle xix de la col·lecció del Museu Nacional.
Dl. 18/07: 10.30, 12, 17 i 18 h
Preu: 5 € | Exclusiu Amics

Pintura i natura a les col·leccions del Museu Nacional
Un recorregut per les obres i els artistes de la col·lecció permanent que han treballat el paisatge
des del segle xvi fins al modernisme català.
Dv. 15/07 i ds. 16/07: 10.30 i 12 h
Dj. 08/09: 17 i 18 h
Preu: 10 € | Exclusiu Amics

Grans mestres
de l’aquarel·la i
el gravat
De la mà de Mercè Riera, historiadora de l’art, ens aproparem a
l’aquarel·la i el gravat calcogràfic,
dues tècniques que Turner va
conrear i utilitzar d’una banda, per
donar a conèixer la seva obra en
el cas del gravat, i de l’altra, com a
part del seu procés de treball, com
és el cas de l’aquarel·la. Alhora,
coneixerem alguns dels artistes que
han excel·lit en la pràctica d’aquestes tècniques.

L’aquarel·la:
del procés de treball a
l’obra acabada
Dt. 12/07: 18.30 h

Redescobrint les Drassanes Reials de Barcelona
Visitarem un dels centres de construcció naval més importants de la Mediterrània, que actualment és la seu del Museu Marítim, i coneixerem la seva evolució arquitectònica, els seus usos
al llarg dels segles i la importància cabdal que ha tingut en la història de la ciutat.
Dc. 13/07, ds.10/09 i ds. 17/09: 10.30 h
Dj. 14/07 i dc. 07/09: 17 h
Dc. 14/09: 10.30 i 17 h
Preu: 20 € | No Amics 35 €
Jaume Huguet, Sant Miquel, cap a 1455-1460.
Museu Nacional d’Art de Catalunya

El Romanticisme a Vilanova i la Geltrú
Visitarem el Museu Romàntic Can Papiol, el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes i, en exclusiva, les reserves del Museu Víctor Balaguer, actualment tancat per obres de millora.

VIATGES CULTURALS
L’encant de
l’Occitània medieval
Moissac, Tolosa, Conques, Cordessur-ciel i Albi seran alguns dels
protagonistes d’aquesta ruta pels
pobles amb més encant de la regió
de l’Occitània que els Amics farem
per encetar la tardor.

Ds. 10/09, dc. 14/09, dj. 15/09, dc. 21/09, dj. 22/09 i ds. 24/09
Preu: 80 € | No Amics 95 €
Durada: de 9 a 18 h

Claudi Lorenzale, Paisatge amb dos homes
dibuixant. C. 1840-1850. Museu Nacional d’Art
de Catalunya

El gravat com a eina de
difusió artística
Dt. 19/07: 18.30 h
Preu: 20 € | No Amics 40 €

CARRACCI
CICLE DE
CONFERÈNCIES
EN LÍNIA

Dates: del 15 al 17 de setembre
i del 30 de setembre al
2 d’octubre (2 grups)

La pintura italiana
del s. xvii a l’entorn
de la Capella Herrera
Aprofundirem en aquest moviment
històric i artístic que tant de pes va
tenir en el panorama espanyol i italià.

La pintura romana y
boloñesa de inicios del
s. xvii y su impacto en el
coleccionismo español
Interior de l’església dels Jacobins de Tolosa

Proper viatge...
La Roma barroca
dels Carracci
Visitarem la ciutat eterna que va
veure triomfar Annibale Carracci i
descobrirem el llegat que l’artista
va deixar-hi.
Dates: del 12 al 16 i del 26 al
30 d’octubre (2 grups)

+info a:
www.amicsmuseunacional.org

Annibale Carracci i Francesco Albani, Pare Etern (detall). C. 1604-1605. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Aquest estiu podrem gaudir dels frescos que Annibale Carracci va concebre per a l’església
de Sant Jaume dels Espanyols de Roma. La mostra, que ja s’ha presentat primer al Museo del
Prado, es podrà veure fins a principis d’octubre, abans que s’exposi al Palazzo Barberini.

Visites a l’exposició
Visita a Carracci. La Capella Herrera en exclusiva per als Amics amb el museu tancat.
Dl. 12/09 i dl. 19/09: 10.30, 12, 17 i 18 h
Dl. 26/09: 10.30, 12 i 17 h
Preu: 5 € | Exclusiu Amics

La Barcelona barroca: il·lusió i funcionalitat
Coneixerem com l’estil barroc s’aplicà a Barcelona a partir de la visita a dos espais emblemàtics
de la nostra ciutat: la parròquia de Sant Pere Nolasc i la Casa de la Convalescència.
Dv. 09/09, dv. 16/09 i dc. 28/09: 17 h
Dt. 13/09: 10.30 i 17 h
Preu: 20 € | No Amics 35 €

A càrrec de Rafael Japón
(Universidad Autónoma de Madrid)
Dt. 20/09: 18.30 h

Els Carracci i els representants de la monarquia hispànica a Roma a
començament del s. xvii
A càrrec d’Ida Mauro
(Universitat de Barcelona)
Dt. 27/09: 18.30 h

La pintura italiana
del s. xvii al fons
del Museu Nacional
A càrrec de Joan Yeguas
(Museu Nacional)
Dt. 04/10: 18.30 h
Preu: 40 € | No Amics 55 €

