Octubre / Desembre
2022

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

Encetem l’últim trimestre de l’any donant la
benvinguda a la tardor, tot reflexionant sobre
la simbologia oculta en les natures mortes o
la presència de la mort a les col·leccions d’art
gòtic del Museu. A més, podrem afinar la
mirada admirant les obres d’art més petites
del Museu: tresors d’autor que prenen
forma de fermalls i penjolls, i que han
tingut diversos usos i simbolismes durant la
història.
També podrem començar a degustar les
noves exposicions temporals que prepara
el Museu per a finals d’any. D’una banda,
coneixerem de prop la fotografia de Mey
Rahola i, de l’altra, escalfarem motors
per a la mostra dedicada a l’obra de Feliu
Elias que s’inaugurarà aquest desembre.
Benvingudes, novetats; benvinguda, tardor!
Inscripcions a partir del dimarts 4 d’octubre de 2022

EXPOSICIONS
TEMPORALS
_
· Carracci.
Els frescos de la Capella Herrera

Subscriu-te al butlletí
i no et perdis cap activitat fora d’agenda!
Informació detallada de les activitats, inscripcions i
condicions de reserva
www.amicsmuseunacional.org
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.

Fins al 9 d’octubre de 2022

· Mey Rahola.
Un compromís amb la modernitat
Del 24 de novembre de 2022 al 29 de maig
de 2023

· Feliu Elias

De l’1 de desembre de 2022 al 19 de març
de 2023

VISITES AL MUSEU
La col·lecció
en un mos

a
notivvitat
ac

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

A la tardor de la vida. La
simbologia oculta en les
natures mortes barroques

Mey Rahola.
Un compromís amb
la modernitat
Visita a porta tancada a la nova exposició
temporal que el Museu inaugura al novembre. Una proposta exclusiva per als Amics
en la qual descobrirem l’obra d’aquesta
fotògrafa humanista, allunyada durant
molts anys de la llum pública.

PANELLETS, ESCULTURES I... CEMENTIRIS!

ial
espeScants
ts

To
Al voltant del dia de Tots Sants i del dia dels Difunts, us proposem una
combinació de visites, primer al Museu i després a dos cementiris de Barcelona, que
ens permetran copsar amb tots els detalls les tradicions funeràries al llarg de la història.

Dl. 12/12: 10.30, 12 i 17 h
Dl. 19/12: 10.30, 12 i 17 i 18 h
Preu: 5 € | Exclusiu Amics

Ds. 29/10: 11, 12.30 i 16.30 h
Dg. 30/10: 11 i 12.30 h

Anònim, Ploraners (detall), c. 1295. Museu Nacional d’Art de Catalunya

La presència de la mort a les col·leccions d’art
gòtic del Museu

Juan van der Hamen, Natura morta de fruites i gerra,
1626. Museu Nacional d’Art de Catalunya

L’art de pertànyer.
La vida en comunitat a
les col·leccions d’art modern
del Museu Nacional
Ds. 19/11: 11, 12.30 i 16.30 h
Dg. 20/11: 11 i 12.30 h

Joaquim Sorolla, Retrats d’Elena i Maria amb vestits
valencians antics (detall), 1908. Museu Nacional d’Art
de Catalunya

El Messies és nat! L’infant
Jesús en el romànic català
Ds. 17/12: 11, 12.30 h i 16.30 h
Dg. 18/12: 11 i 12.30 h

L’art de la joia a
la col·lecció del Museu
Nacional
Més enllà de les grans obres d’art pictòric
i escultòric que omplen les sales, al Museu
Nacional també podem trobar-hi petits
tresors d’autor, que prenen forma de
fermalls i penjolls, i que eliminen les barreres
històriques entre arts majors i arts menors.
Aquesta tardor coneixerem la incorporació
a les sales d’un conjunt de joies del fons de
la col·lecció d’art modern, i aprofundirem
en els usos d’aquests objectes decoratius
al llarg de la història de l’art.
Activitat gratuïta | Exclusiu Amics

Mey Rahola. Jugadores de pilota (Alegria) (detall),
1936. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció
Nacional de Fotografia, 2020. Museu Nacional d’Art de
Catalunya. © Hereus de Mey Rahola

VISITA FORA DEL MUSEU
Els cercles de Feliu
Elias a Sabadell
A partir del desembre podrem gaudir de
les obres de Feliu Elias al Museu Nacional. Abans, però, visitarem el Museu d’Art
de Sabadell de la mà de Mariona Seguranyes, comissària de la mostra que acull
actualment aquest equipament sobre
l’artista.

Visita a càrrec de José A. Ortiz, doctor en Història de l’Art
Dt. 8/11, dc. 9/11 i dj. 10/11: 10.30 h
Dv. 11/11: 16.30 h
Ds. 12/11: 10.30 i 12 h
Preu: Amics 15 € | No Amics: 25 €

Visita a càrrec de Natàlia Esquinas, doctora en Història de l’Art

Què amaguen les botigues de Barcelona?
El passeig de Gràcia amaga històries,
però, sobretot, molt d’art en l’interior dels
seus diversos locals. En aquest recorregut
descobrirem el rerefons d’aquestes botigues, així com alguns dels seus interiors
més sorprenents.
Dt. 29/11, dc. 30/11, dj. 1/12, dt. 13/12 i
dc. 14/12: 11 h
Ds. 3/12: 10.30 h
Preu: Amics 20 € | No Amics: 30 €

Dj. 17/11, dv. 18/11, dc. 23/11 i ds. 26/11: 10.30 i 12.30 h
Preu: Amics 15 € | No Amics: 25 €

CICLE DE CONFERÈNCIES EN LÍNIA
Viatgem amb l’art
Després del gran èxit de la primera edició, en la qual van participar més de 170 persones, reprenem un nou cicle de recorreguts virtuals per diverses ciutats. Unes visites en
línia que parteixen de les obres de la col·lecció del Museu Nacional o de les seves influències i punts de connexió, i ens acosten a espais exhuberants, exòtics i fascinants.
Aquest cicle de viatges en línia anirà a càrrec de Mercè Riera, historiadora de l’art i
divulgadora cultural.
Cicle sencer: Amics 45 € | No Amics 65 €
Per sessió: Amics 10 € | No Amics 15 €

Detall de la botiga Casa Cases-Carbó, ubicada al
passeig de Gràcia

Els Amigos del Thyssen ens conviden, una
vegada més, a gaudir de la seva col·lecció
amb una visita en línia. Aquesta vegada
contemplarem les obres que contenen
mars, llacs, torrents i rius que ens transporten a paradisos bucòlics, tropicals
o mediterranis, i ens conviden a submergir-nos en les pinzellades dels grans
mestres de la pintura.
Dc. 30/11: 18.30 h

Preu: Amics 5 € | No Amics: 10 €

Marià Fortuny, L’odalisca (detall), 1861. Museu Nacional d’Art de Catalunya

La Florència dels Medici, mecenes de l’art
Dj. 13/10: 18.30 h

Versalles i la cort del rei Sol, l’art al servei del poder absolut
Dj. 27/10: 18.30 h

D’Irlanda a Israel. La Línia Sacra de Sant Miquel,
1.000 quilòmetres i tres monestirs
Dj. 10/11: 18.30 h

Harems, llum i exotisme. La fascinació per l’imaginari
d’Orient
Dj. 24/11: 18.30 h

Llum, color i reflexos. La fascinació impressionista pels
paisatges del Sena
Dj. 15/12: 18.30 h

Dl. 17/10: 11 i 17 h

Les joies medievals: riquesa
íntima i expressió de poder

Dl. 24/10: 10.30 i 12 h

Un museu a l’aire lliure: itinerari al cementiri
de Poblenou

PASSEJADA DE MUSEU

Visita a càrrec de Mariàngels Fontdevila,
conservadora d’art modern i contemporani
del Museu Nacional

Visita a càrrec de Joan Duran-Porta,
professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona

Dj. 3/11 i dg. 6/11: 10.30 i 12 h
Dv. 4/11: 10.30, 12 i 16.30 h
Preu: Amics 10 € | No Amics: 20 €

Un museu a l’aire lliure: itinerari al cementiri
de Montjuïc

‘El camino del agua’

De l’estoig a la vitrina del
Museu

Visita a càrrec de José A. Ortiz, doctor en Història de l’Art

Ds. 15/10: 17 h
Preu: 10 € | Exclusiu Amics

PROPOSTA EN LÍNIA

Lluís Masriera, penjoll-tríptic, 1910-1912. Dipòsit de la
Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art, 2021

Recorrerem les sales d’art gòtic del Museu tot comentant els diversos exemples de
pintura i d’escultura que ens permeten recuperar la memòria de la mort i les produccions que hi estan associades. L’itinerari es desenvolupa especialment a la sala 30,
on destaca el conjunt de peces escultòriques procedents de diversos contextos
funeraris.

Reserva’t
la data!
Lucas Cranach el Vell, La nimfa de la font, c. 1530-1534.
© Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Presentació de la programació de viatges
dels Amics 2023
Dl. 21/11 i dt. 22/11

+info a: www.amicsmuseunacional.org

