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1. Alexandre de Riquer, Salon Pedal,
1897. Col·lecció Plandiura, Museu

Nacional d’Art de Catalunya,

Barcelona

2. Henri Meunier, Thé Rajah, 1897.

Col·lecció Plandiura, Museu Nacional

d’Art de Catalunya, Barcelona

3. Théophile Alexandre Steinlen,

Tournée du Chat Noir, 1896. Dipòsit de

la Generalitat de Catalunya, 2006.

Museu Nacional d’Art de Catalunya,

Barcelona

4. Aleardo Villa, Cigarrillos Paris, 1901.

Col·lecció Plandiura, Museu Nacional

d’Art de Catalunya, Barcelona

5. Francisco de Cidón, Exposicion
Meifren, 1902. Col·lecció Plandiura,

Museu Nacional d’Art de Catalunya,

Barcelona

6. William True, Nestlé’s Swiss Milk,
1901 o anterior. Col·lecció Plandiura,

Museu Nacional d’Art de Catalunya,

Barcelona

7. John Hassall, Newmarket, c. 1896.

Col·lecció Plandiura, Museu Nacional

d’Art de Catalunya, Barcelona

El cartel moderno en las colecciones del Museu Nacional d’Art
de Catalunya

La exposición presenta una selección de un centenar de los más de 600

carteles que integran las colecciones Plandiura y Riquer del Gabinete

de Dibujos y Grabados del Museu Nacional d’Art de Catalunya, adquiri-

das en los años 1903 y 1921, respectivamente. La muestra permite reali-

zar un recorrido canónico por la historia del cartel moderno, y abarca

producciones de autores europeos y americanos tan importantes y

representativos como Chéret, Mucha, Steinlen, Hassall, Meunier, Privat-

Livemont, Hohenstein, True, Bradley, Parrish o Penfield. Entre los catala-

nes destacan los nombres de artistas sobradamente conocidos como

los modernistas Casas, Rusiñol y Riquer. Cronológicamente, la mayoría

de estas obras se sitúan en torno a la emblemática fecha de 1900,

momento en el cual asistimos a la eclosión del cartel como medio de

expresión artística.

No es extraño observar cómo estos trabajos cartelísticos desbordan 

la función publicitaria para la que fueron inicialmente concebidos 

y pasan a convertirse en auténticas obras de arte en las que aspectos

como la creatividad y la originalidad devienen elementos intrínsecos.

En este sentido, la riqueza y viveza de los colores, la utilización de un

repertorio ornamental muy variado, las soluciones compositivas atrevi-

das, la tipografía o las ideas formales rupturistas y nada convencionales

constituyen algunos de los componentes que caracterizan el arte publi-

citario de esta época. Los carteles expuestos también permiten visuali-

zar la encrucijada en la que se encontraba inmerso el arte occidental de

finales del siglo XIX y principios del XX. Este mosaico de tendencias esti-

lísticas, de eclecticismo estético, permite comprobar el dinamismo y 

la riqueza de propuestas que convergieron en la eclosión de una poéti-

ca, un lenguaje artístico que se alimentó de movimientos heterogéneos

que cruzaban la geografía occidental de norte a sur y de este a oeste.

The Modern Poster in the Collections of the Museu Nacional d’Art
de Catalunya

The exhibition includes a selection of a hundred of the 600 or more

posters that form the Plandiura and Riquer collections in the Museu

Nacional d’Art de Catalunya’s Cabinet of Drawings and Prints,

acquired in 1903 and 1921, respectively. The show allows a canonic

tour to be made of the history of the modern poster and 

takes in images by European and American artists as important

and representative as Chéret, Mucha, Steinlen, Hassall, Meunier,

Privat-Livemont, Hohenstein, True, Bradley, Parrish and Penfield.

Outstanding among the Catalans are the names of extremely

famous Modernista artists like Casas, Rusiñol and Riquer. In

chronological terms, most of these works are situated around

the emblematic date of 1900, a moment in which we witness the

blossoming of the poster as an artistic means of expression.

It is far from strange to observe how these posters outstrip the

publicity function they were initially conceived for and go on to

become genuine works of art in which such aspects as creativity

and originality are intrinsic elements. In that respect, the richness and

vividness of the colours, the utilisation of a very varied ornamental

repertoire, the daring compositional solutions, the typography and

the ground-breaking, highly unconventional formal ideas are some of

the features that characterise the advertising art of that time. The

posters on show also permit us to visualise the intersection that

Western art of the end of the nineteenth and beginning of the

twentieth century found itself at. This mosaic of stylistic trends, of

aesthetic eclecticism, enables us to verify the dynamism and richness

of proposals that converged in the emergence of a poetics, an artistic

language, fostered by heterogeneous movements that crossed the

geography of the West from north to south and east to west.

ACTIVITATS

Jornades d’estudi a l’entorn del cartell
El Museu organitza, a la tardor, dues sessions sobre les interven-

cions de conservació-restauració en els cartells de l’exposició i la

historiografia, els sistemes de reproducció i la funció comunicativa

del cartell. Comptarem, entre d’altres, amb la participació de Perico

Pastor, artista gràfic; Jordi Pericot, estudiós del camp de la comuni-

cació social, l’audiovisual i el disseny i professor emèrit de la

Universitat Pompeu Fabra; Enric Satué, dissenyador gràfic i teòric

del disseny, i Alain Weill, estudiós de l’art publicitari i comissari de

diferents exposicions sobre el cartell, a més de Mireia Mestre, cap

de l’Àrea de Restauració del MNAC; de Carme Ramells, Elena López 

i Marta Gabernet, també de l’Àrea de Restauració del MNAC, i 

de Francesc M. Quílez, comissari de la mostra i cap del Gabinet de

Dibuixos i Gravats del MNAC.

Dimecres 26 i dijous 27 de setembre

De 17.30 a 20 h

Auditori

Gratuït

Places limitades

Per a totes les activitats es recomana confirmar l’assistència 

al telèfon 93 622 03 75 o al correu electrònic grups@mnac.cat

(rebreu la confirmació)

Visites comentades per al públic general
Servei gratuït (inclòs amb l’entrada de l’exposició) 

Dissabtes 11 h (castellà) i 12.15 h (català)
Durada 1 h

Places limitades
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Del 19 de juliol al 30 de setembre de 2007

L’exposició presenta una selecció d’un centenar dels més

de 600 cartells que integren les col·leccions Plandiura 

i Riquer del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu

Nacional d’Art de Catalunya, adquirides als anys 1903 

i 1921, respectivament. La mostra permet dur a terme un

recorregut canònic per la història del cartell modern,

i abasta produccions d’autors europeus i americans tan

importants i representatius com ara Chéret, Mucha,

Steinlen, Hassall, Meunier, Privat-Livemont, Hohenstein,

True, Bradley, Parrish o Penfield. Entre els catalans desta-

quen els noms d’artistes àmpliament coneguts com els

modernistes Casas, Rusiñol i Riquer. Cronològicament, la

majoria d’aquestes obres se situen al voltant de l’emble-

màtica data de 1900, moment en el qual assistim a l’e-

closió del cartell com a mitjà d’expressió artística.

No és estrany observar com aquests treballs cartellístics

ultrapassen la funció publicitària per a la qual van ser

concebuts inicialment i es converteixen en autèntiques

obres d’art en les quals aspectes com la creativitat i l’o-

riginalitat esdevenen elements intrínsecs. En aquest

sentit, la riquesa i vivesa dels colors, la utilització d’un

repertori ornamental molt variat, les solucions composi-

tives atrevides, la tipografia o les idees formals rupturis-

tes i gens convencionals constitueixen alguns dels com-

ponents que caracteritzen l’art publicitari d’aquesta

època. Els cartells exposats també permeten visualitzar

l’encreuament en el qual es trobava immers l’art occi-

dental a finals del segle XIX i principis del XX. Aquest

mosaic de tendències estilístiques, d’eclecticisme estè-

tic, permet comprovar el dinamisme i la riquesa de pro-

postes que van convergir en l’eclosió d’una poètica, un

llenguatge artístic que es va alimentar de moviments

heterogenis que travessaven la geografia occidental de

nord a sud i d’est a oest.

Servei d’atenció al visitant / Servicio de atención 
al visitante / Visitor service

Tel. 93 622 03 76

info@mnac.cat

Reserva de visita en grup / Reserva de visita en grupo / Group

visit reservations

Tel. 93 622 03 75

grups@mnac.cat

Primer diumenge de mes, gratuït / Primer domingo de mes,
gratuito / First Sunday of the month, free

De dimarts a dissabte / De martes a sábado, de 10 a 19 h /

Tuesday to Saturday, from 10 am to 7 pm

Diumenges i festius / Domingos y festivos, de 10 a 14.30 h /

Sundays and holidays, from 10 am to 2.30 pm

Dilluns no festius, tancat / Lunes no festivos, cerrado /

Mondays closed, except holidays

Tancament anual: 25 de desembre, 1 de gener, 1 de maig /

Cierre anual: 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo / Anual

closed: 25th December, 1st January, 1st May

Botiga i llibreria / Tienda y librería / 

Gift and book shop

Bar-restaurant / Bar-restaurante / Cafeteria-restaurant

Transports / Transportes / Transport

L1, L3 (estació Espanya)

L8, S33, S4, S8, R5, R6 (estació Espanya)

55 (MNAC-Museu Etnològic) 

50, 61 (Av. de l’Estadi-Piscines Picornell) 

13 (Marquès de Comillas-Poble Espanyol)

Bus Parc de Montjuïc (Av. de Maria Cristina-MNAC)

Bus Turístic (MNAC)

Fins a / Hasta / Up to Pl. d’Espanya: 9, 27, 30, 37, 56, 57, 65, 79,

109, 157, 165

Gratuït / Gratuito / Free Ed
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Palau Nacional. Parc de Montjuïc. Barcelona

www.mnac.cat

EL CARTELL MODERN
A LES COL·LECCIONS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Amb la col·laboració
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