
Visita exclusiva al Taller de Restauració del 
 Museu Nacional d’Art de Catalunya  



Recepció a la Sala Sert del Museu Nacional d’Art de Catalunya: benvinguda i breu introducció als 
continguts generals de la col·lecció. 

    Josep M. Sert (1874-1945) va ser un dels pintors muralistes mes cotitzats del seu temps.  
           Aquesta sala, tancada habitualment al públic i reservada per recepcions especials, conserva la 
           decoració del saló de ball de la residència de Sir Philip Sassoon, figura rellevant del món 
           polític, cultural i financer de la societat britànica dels anys 1920. 



Visita al taller de restauració: una visita a càrrec d’un especialista al Area de Restauració i  
    Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

       L’oportunitat de conèixer el treball d’investigació que realitzen els professionals del museu a        
             l’entorn de les obres d’art , mostrant la confluència i la complementarietat que es dóna en  
             aquest context entre les ciències i les arts .  



Visita a la col·lecció : per aprofundir en el  coneixement del patrimoni artístic únic de la pintura mural 
 romànica des de la perspectiva de ciència i art.  

       Per completar la visita es farà un recorregut a sales per algunes peces seleccionades on  
             es podrà entendre el treball dels artistes: la tria de materials, el procediments i processos  
             de treball  



Sopar al restaurant Òleum: Es pot completar la jornada amb un sopar  en un dels espais més 
 emblemàtics en la història del Palau Nacional, seu del Museu Nacional d’Art de Catalunya  

       Situat a l’antic Saló del Tron del Palau Nacional, des de on el rei Alfons XIII va inaugurar  
             l'Exposició Internacional de 1929. L’Òleum disposa d’ unes excepcionals vistes sobre     
             Barcelona,que es poden gaudir a través dels seus amplis finestrals, i que es reflecteixen i         
             multipliquen en els miralls del sostre.  



Contacteu amb promocio@museunacional.cat i el 
nostre equip us facilitarà els detalls o adequació 
de la proposta que necessiteu.


