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l Museu Nacional continua aprofundint en el coneixement de la seva col·lecció, el cor que
alimenta les exposicions i les activitats, tot donant a conèixer els seus artistes, investigant i
descobrint aspectes inèdits, divulgant-la i presentant-la en altres museus, per obrir-se i ser accessible als públics més diversos.
La col·laboració amb museus homòlegs, nacionals i internacionals, i amb les institucions culturals
de la ciutat i del país, acompanya i alimenta la tasca del museu, enriquint totes les seves activitats.
El 2019, el Museu Nacional col·labora una vegada més amb el Museo del Prado amb la organització de la primera gran mostra antològica sobre Bartolomé Bermejo, un dels pintors més
fascinants del segle xv, que es podrà veure a Madrid i a Barcelona. El Museu Nacional conserva
algunes importants taules d’aquest artista i a la catedral de Barcelona es troba la seva gran obra
mestra, La Pietat Desplà.
La fotografia tindrà, el 2019, un lloc molt especial en el programa d’exposicions. L’obra del fotògraf barceloní Oriol Maspons serà la protagonista d’una mostra retrospectiva de gran format.
Maspons va dipositar el 2010 tot el seu fons al museu, que porta des de llavors treballant en la
seva catalogació, estudi i digitalització gràcies al suport de la Fundació Nando i Elsa Peretti i
d’Agrolimen.
Un altre artista molt ben representat a la col·lecció d’art modern, Antoni Fabrés, serà també objecte d’una mostra que permetrà descobrir la seva obra, encara avui desconeguda pel gran públic.

Novetats a la col·lecció: Art de postguerra i segones avantguardes
El museu treballa intensament en la col·lecció d’art modern i especialment en el període de
postguerra i les dècades següents, un període clau de l’art a Catalunya, i està portant a terme
una tasca de patrimonialització per construir la col·lecció.
El treball realitzat fins ara es farà visible en una exposició temporal, Objecte, tòtem i matèria.
Escultura de postguerra a Catalunya, que reunirà artistes com ara Subirachs, Villèlia o Torres Monsó, entre d’altres. Però també, molt especialment, en la presentació de les obres de la
postguerra i les segones avantguardes que han ingressat recentment gràcies a donacions,
dipòsits o compres. Es tracta d’una col·lecció en formació que s’anirà mostrant en entregues
successives a l’espera de disposar de l’espai adequat per poder exposar-la de forma completa i
permanent. En aquest context s’exposarà també una important donació d’obres de l’artista Aurèlia Muñoz, set escultures i dibuixos que mostren la intensitat del seu llenguatge, sensual i poètic.
El 2019 les exposicions desbordaran les sales de temporals per enriquir el recorregut de la collecció. L’objectiu és oferir noves lectures gràcies a la confrontació amb la visió d’artistes contemporanis. S’inicia així el projecte Diàlegs amb la col·lecció. La primera entrega d’aquestes
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mostres de petit format, que estaran realitzades especialment per a un espai i una col·lecció per
artistes en actiu, permetrà donar a conèixer el treball que du a terme l’artista Oriol Vilapuig.
Fa alguns anys que Vilapuig recorre els Pirineus desvetllant els dibuixos ocults als murs de les
esglésies.
El museu considera estratègica la col·laboració amb entitats culturals que permeten establir relacions entre totes les arts. En aquest sentit portarà a terme una col·laboració amb el Saló del Còmic per explorar la introducció de la cultura underground a Barcelona, i una altra amb el Teatre
Nacional al voltant d’un artista clau de la col·lecció, Santiago Rusiñol.

Exposicions que viatgen
Donar a conèixer la col·lecció a d’altres ciutats i a l’estranger és un altre dels objectius que es
planteja el museu. Així, gràcies a un acord amb l’Obra Social “la Caixa”, artistes com Pichot,
Fortuny o Casas han viatjat per diferents llocs de Catalunya i Espanya. Aquest any són dues les
exposicions organitzades en col·laboració amb aquesta entitat, Blau, el color del modernisme,
i Poètiques de l’emoció, que portaran obres del museu a Saragossa, Sevilla i Palma. Amb la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova, organitzarem una exposició que treurà a la llum els
espais de creació dels artistes, els seus tallers.
Però la col·laboració internacional també ens permetrà viatjar més lluny, aquesta vegada fins al
Japó. A cinc ciutats d’aquest país es podrà veure una gran exposició sobre la Barcelona artística, durant el període que va del modernisme fins als anys 1930, en la qual el museu
participa amb unes 60 obres.
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Programació
Exposicions
Bartolomé Bermejo — Del 15 de febrer al 19 de maig de 2019
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Oriol Maspons — Del 5 de juliol de 2019 al 12 de gener de 2020

11

Antoni Fabrés — Del 31 de maig al 29 de setembre de 2019

15

Objecte, tòtem i matèria. Escultura de postguerra a Catalunya —
De novembre de 2019 a març de 2020
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Col·lecció
Formació de la col·lecció:
L’art de la postguerra i la segona avantguarda, 1940-1980 — Primer trimestre 2019

19

Donació Aurèlia Muñoz — Primer trimestre 2019
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Diàlegs amb la col·lecció
Oriol Vilapuig — Segon semestre de 2019

23

Projectes en col·laboració
El còmic underground a Barcelona — Primavera 2019

25

ORATIONIBUS #SR, a partir del llibre de Santiago Rusiñol —
Del 20 al 23 de novembre de 2018

27

Exposicions fora del museu
Blau

29

CaixaForum Sevilla: de maig a l’agost de 2019
CaixaForum Saragossa: de setembre 2019 a gener de 2020
CaixaForum Palma: de febrer a juny 2020

Poètiques de l’emoció

31

CaixaForum Barcelona: de febrer a maig de 2019
CaixaForum Saragossa: de juliol a octubre de 2019
CaixaForum Sevilla: de novembre de 2019 a març de 2020

The city of artistic miracles
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Nagasaki Prefectural Museum of Art: 10 d’abril al 9 de juny de 2019
Himeji City Museum of Art: 29 de juny al 25 d’agost de 2019
Sapporo Art Park: 14 de setembre al 4 de novembre de 2019
Shizuoka City Museum of Art: 12 de novembre de 2019 al 19 de gener de 2020
Tokyo Station Gallery: 8 de febrer al 5 d’abril de 2020

La imatge del taller de l’artista
Tardor de 2019 a febrer de 2020
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Bartolomé Bermejo

Bartolomé Bermejo. Davallament de Crist
als Llimbs, c. 1475. Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona

Organitzen i produeixen
Museu Nacional d’Art de
Catalunya i Museo Nacional
del Prado
Comissari
Joan Molina, professor
d’Història de l’Art de la
Universitat de Girona
Dates
Museo Nacional del Prado
del 9/10/18 al 27/1/19
Museu Nacional d’Art de
Catalunya 15/2/19 al 19/5/19

Amb el patrocini

O

rganitzada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya conjuntament amb el Museo Nacional del Prado, aquesta mostra antològica permetrà admirar en tota la seva dimensió l’obra de Bartolomé
Bermejo, mestre d’origen cordovès que va desenvolupar la seva activitat professional als territoris de la Corona d’Aragó.
Bartolomé de Cárdenas, dit el Bermejo (c. 1445 – c. 1501), és un dels
pintors més fascinants del segle XV. La seva indiscutible mestria tècnica i l’originalitat de moltes de les seves composicions han despertat
l’admiració de nombrosos especialistes internacionals des de fa més
d’un segle.
Aquesta exposició reuneix per primera vegada la majoria de les seves
obres conservades a museus i col·leccions d’Espanya, Europa i Estats Units. La mostra es podrà veure del 9 d’octubre de 2018 fins al
27 de gener de 2019 al Museo del Prado i, amb algunes variacions,
des del 14 de febrer fins al 19 de maig de 2019, al Museu Nacional
d’Art de Catalunya.
Les poques notícies biogràfiques de què disposem indiquen que Bermejo va tenir una carrera professional complicada. Nascut a terres
cordoveses, és molt possible que la seva condició de jueu convers
l’adrecés a una vida itinerant que, si més no, el va portar a residir
a València, Daroca, Saragossa i, finalment, Barcelona. Per sortejar
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BARTOLOMÉ BERMEJO. Sant Miquel triomfant sobre el
dimoni amb Antoni Joan, 1468. Londres, The National Gallery

BARTOLOMÉ BERMEJO. Pietat Desplà, 1490. Catedral de Barcelona, Barcelona

les limitacions gremials de l’època, sovint es va associar amb mestres locals, molt menys qualificats, fet que va donar lloc a situacions
conflictives, com l’abandó d’alguns encàrrecs i fins i tot a rebre una
sentència d’excomunió. Malgrat tot això, l’orgullosa utilització del seu
àlies –potser adoptat per algun tret físic–, el Bermejo, amb el que va
signar de manera particular algunes de les seves obres més innovadores, certifica que ens trobem davant un pintor amb una personalitat
acusada, probablement conscient i orgullós de les seves habilitats.
El treball de Bermejo es fonamenta en l’ús de les potencialitats pictòriques de la nova tècnica en aquells moments: l’oli. A partir d’aquesta
premissa va saber desenvolupar un personal llenguatge de signe realista, especialment atent als efectes il·lusionistes i també a la definició
d’espectaculars gammes cromàtiques. El seu principal referent va ser
la pintura flamenca, l’escola inaugurada per Jan van Eyck i Rogier van
der Weyden que, a la segona meitat del segle XV, havia conquistat
Europa sencera, Itàlia inclosa. Encara que s’ha especulat sobre el
fet que Bermejo va poder formar-se als tallers septentrionals, és més
possible que el seu aprenentatge tingués lloc a la cosmopolita València del segon terç del segle XV, una ciutat oberta tant als models
flamencs com als italians, dels quals el pintor flamenc es va fer ressò.

8

BARTOLOMÉ BERMEJO. Tríptic de la Mare de Déu de Montserrat, c. 1483 - 1484. Cattedrale Nostra Signora
Assunta, Aula Capitolare, Acqui Terme (Alessandria)

Juntament amb la seva destresa tècnica, sorprèn també la seva capacitat per desenvolupar noves interpretacions de tot tipus de temes i
iconografies. La seva inquietud per seguir explorant nous territoris,
especialment a l’àmbit del paisatge i el retrat, li va permetre concebre
algunes de les seves obres més complexes i innovadores al darrer
període de la seva trajectòria professional. Tot això va ser advertit per
una sèrie de selectes comitents, des de grans eclesiàstics i nobles
fins a distingits mercaders, així com pels seus col·legues de professió,
que sovint van imitar les seves composicions.
Desprès de la seva mort, el seu nom i la seva obra van caure en l’oblit.
La seva recuperació es va produir a finals del segle XIX, en el moment
que algunes de les seves taules més assenyalades van despertar l’interès tant de destacats col·leccionistes internacionals com de falsificadors de pintura antiga. El 1926, l’historiador valencià Elías Tormo li
va dedicar una primera monografia, que el va consagrar com un dels
paradigmes de la pintura espanyola.
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Oriol Maspons, retrospectiva

ORIOL MASPONS. Biquini. Museu Nacional
d’Art de Catalunya, 2017

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de
Catalunya
Comissària
Cristina Zelich, comissària
d’exposicions especialitzada
en fotografia
Dates
Del 5 de juliol de 2019 al
12 de gener de 2020

E

l Museu Nacional d’Art de Catalunya organitza la primera gran
exposició retrospectiva sobre l’obra del fotògraf barceloní Oriol
Maspons (1928-2013). L’exposició, de gran format, permetrà fer un
recorregut per més de quatre dècades d’intensa activitat en els camps
del reportatge, el retrat, la moda i la publicitat.
El Museu Nacional compta amb una molt completa col·lecció d’obres
d’Oriol Maspons, qui l’any 2010 va dipositar el seu fons sencer al museu. Gràcies a la Fundació Nando i Elsa Peretti, el museu va poder
adquirir un conjunt de 200 imatges d’aquest arxiu, molt representatives de les diferents etapes del fotògraf, i va poder encetar les tasques
de documentació, digitalització i publicació online.
Recentment, gràcies al patrocini de l’empresa Agrolimen, s’estan finalitzant els treballs de documentació i digitalització d’aquest importantíssim
arxiu format per 7.000 fotografies sobre paper realitzades entre els anys
1950 i finals de la dècada de 1980.

Amb el suport

Oriol Maspons va exercir un paper clau en la renovació del llenguatge
fotogràfic a Espanya a les dècades de 1950 i 1960. Primer des de
l’àmbit de la fotografia amateur. Havia ingressat a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya el 1951, però molt aviat es va oposar als valors estètics defensats per l’Agrupació i també al seu funcionament,
motiu pel qual es va guanyar una oposició fèrria a qualsevol de les
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ORIOL MASPONS. Nen d’Eivissa 1954,
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2017

JULIO UBIÑA, ORIOL MASPONS. Toreig de saló, 1962.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2017

seves iniciatives innovadores. El seu article “Salonisme”, publicat a
la revista Arte Fotográfico el 1957 va suposar una dura crítica al món
conservador agrupacionista. Es va traslladar a París el 1955, i allí va
freqüentar els ambients fotogràfics i va poder conèixer Brassaï, Cartier
Bresson i Doisneau, entre d’altres. Les entrevistes que va realitzar a
aquests fotògrafs van ser publicades a Art Fotogràfic i van permetre
que els professionals i aficionats espanyols coneguessin cap a la creació fotogràfica estrangera. També en aquests anys és fonamental la
seva participació al grup Afal de Almería. Al seu retorn a Barcelona, el
1958, va decidir professionalitzar-se i formar societat amb Julio Ubiña.
Al llarg de la seva trajectòria Oriol Maspons es va dedicar al reportatge, al retrat, a la moda i la publicitat. Va treballar per a les principals
revistes de l’època, com La Gaceta Ilustrada, Destino, Quaderns
d’Arquitectura i Urbanisme, L’Oeil, Paris-Match, Bocaccio, Expression, Elle, etc. La seva amistat amb Esther Tusquets va fer que participés des del principi en la creació per part de l’editorial Lumen de
la col·lecció Palabra e imagen en els volums de la qual la fotografia
i el text eren tractats en peu d’igualtat. Dins aquesta col·lecció va
publicar el seu primer llibre el 1961, La caza de la perdiz roja, amb
textos de Miguel Delibes, després vindrien Toreo de salón, con Julio
Ubiña i text de Camilo José Cela i Poeta en Nueva York, amb poemes
de Lorca.
Al llarg de la seva carrera va il·lustrar nombrosos llibres entre els quals
cal destacar per la seva acurada factura Arquitectura gòtica catalana,
d’Alexandre Cirici, editat també per Lumen el 1968.
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ORIOL MASPONS. Nova York, Poeta a Nova York, 1965.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2017

Maspons va formar part de l’anomenada gauche divine, grup heterogeni de joves intel·lectuals i artistes, models, cineastes, escriptors
i arquitectes, que a finals de la dècada de 1960 es van rebel·lar a
Barcelona contra la cultura oficial franquista. Davant la seva càmera
van posar els seus principals protagonistes i va retratar els seus
escenaris.
L’objectiu d’aquesta exposició és fer un ampli repàs a l’obra de Maspons, contextualitzant-ne la seva producció i donant suport a la investigació en la recuperació de material documental –llibres, revistes,
cobertes de discos, etc.– de manera que permeti conèixer també el
destí final de les fotografies de l’autor.
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Antoni Fabrés

ANTONI FABRÉS. Repòs del guerrer, 1878.

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de
Catalunya
Comissari
Aitor Quiney, doctor en
Història de l’Art
Dates
Del 31 de maig al 29 de
setembre

A

questa exposició es proposa recuperar l’obra d’un pintor català
que en vida va tenir un gran èxit però que l’inexorable pas del
temps, i amb ell les diferents generacions historiogràfiques, han anat
oblidant.
La mostra farà un recorregut per l’obra d’Antoni Fabrés i Costa (Gràcia, Barcelona, 1854 - Roma, 1936), escultor i pintor, que amb vint-iun anys, essent alumne de l’Escola Llotja de Barcelona, guanyà una
pensió per anar a Roma, ciutat que en aquells moments era el destí
natural dels artistes que destacaven. En arribar a Roma, un any després de la mort de Marià Fortuny, Fabrés es va dedicar al dibuix, a la
pintura i a l’aquarel·la, tres tècniques que va dominar com ningú altre
a la seva època.

La historiografia ha situat l’obra de Fabrés com a continuadora de la
de Fortuny quant a temàtica, l’orientalista, però res més lluny de la realitat. Fabrés no pot inscriure’s en cap moviment específic i si va pintar
temes orientalistes comuns a molts artistes de les dècades vuitanta i
noranta del segle XIX, o temes com els mosqueters i espadatxins, també va pintar molta obra dins el realisme i naturalisme, que s’ha d’entendre com una mirada àcida i crítica vers la societat. El naturalisme i
la denúncia de les diferències socials va tenir en Fabrés un defensor
acèrrim. Va ser un gran retratista que cercava sobretot, la mirada del
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retratat com a element principal. Així mateix, la seva preocupació per
la llum el va portar a investigar la incidència d’aquesta en els colors
tant d’interiors com de paisatges i va assolir fins i tot en alguns quadres, aspectes més aviat hiperealistes.
El 1926 va fer una gran donació de la seva obra a la Junta de Museus
de Catalunya, actualment conservada al Museu Nacional, i a l’antiga
Casa del Comú, a Les Corts.

ANTONI FABRÉS. Autoretrat, c.1920
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ANTONI FABRÉS. La boja. 1907-1910

Objecte, tòtem i matèria.
Escultura de postguerra a Catalunya

LEANDRE CRISTÒFOL. Harmonia estel·lar
(ralentí), 1957. Museu d’Art Jaume Morera

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de
Catalunya
Comissaris
Albert Mercadé, doctor
en Història del l’Art, i Àlex
Mitrani, conservador d’art
modern del Museu Nacional
d’Art de Catalunya
Dates
De novembre de 2019 a
març de 2020

A

questa exposició proposarà una revisió de les principals línies
d’experimentació de l’escultura catalana d’avantguarda durant
la postguerra a Catalunya.
En un context hostil i dominat per l’escultura acadèmica oficial, artistes com Joan Brossa, Àngel Ferrant o Joan Miró es proposaren
recuperar les iniciatives de la nova escultura d’avantguarda assajades durant el temps de la República pel grup ADLAN: l’objet trouvé,
l’escultura primitiva o l’escultura abstracta. S’anunciaren així les tres
principals vies d’experimentació que guiarien una nova generació
d’escultors d’avantguarda durant la postguerra que, com Josep Maria Subirachs, Moisés Villèlia, Marcel Martí o Francesc Torres Monsó,
començaren a destacar en el marc de l’ebulliciós context artístic barceloní de finals dels anys 1940.
L’objet trouvé d’origen surrealista serà un punt de referència per proposar una nova escultura contracultural, subversiva contra la tècnica,
contra els materials nobles i contra l’escultura dogmàtica. Objectes,
materials naturals, humils, quotidians i de rebuig protagonitzen una
escultura experimental que trobà una molt bona acceptació entre petits cercles de l’avantguarda emergent, com Dau al Set o el Club49.
L’escultura objectual s’imbricà d’una manera natural amb la primitiva,
que tingué una extensa difusió a Catalunya després de la creació del
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grup d’Altamira. L’expressivitat formal, la cerca de símbols i formes
totèmiques i l’ús de materials, inspirats en l’escultura africana, però
també en la romànica o en la prehistòrica, es prodigaren enormement
en un temps necessitat de nous referents històrics, transcendents i
transfronterers.
L’exposició, finalment, vol revisar també una de les grans especialitats de l’escultura de postguerra: l’abstracció. En el curs dels anys
1940 i 1950, molts artistes emergents s’endinsaren en un treball de
depuració de les respectives obres figuratives, les quals, coincidint
amb l’influx de l’informalisme, desenllaçaren en una escena rica i diversificada d’escultura abstracta d’avantguarda. A banda de l’obra
pionera de Josep Maria Subirachs, un bon nombre d’artistes, encara
avui poc coneguts (Marcel Martí, Francesc Torres Monsó) s’abocaren
a l’abstracció, que tingué diferents vessants, com l’abstracció expressiva, geomètrica o orgànica.

ÀNGEL FERRANT. Serie Venecia 4, 1959. Museu Víctor
Balaguer, Vilanova
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Formació de la col·lecció

L’art de postguerra i segona avantguarda, 1940-1980

J. Fin, Composition, 1949

Comissari
Àlex Mitrani, conservador
d’art modern del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
Dates
Primer trimestre de 2019

Francesc Todó. Màquina de llaurar, 1958

E

l Museu Nacional treballa per incorporar a la col·lecció l’art de
l’època que va de la postguerra i el franquisme a la recuperació
de la democràcia i els inicis de la postmodernitat, període que s’ha
anomenat segona avantguarda i que fins ara ha estat poc estudiat.
A partir d’un intens procés de recerca, el museu està realitzant una
tasca de patrimonialització per configurar la col·lecció d’aquest període. Les obres que ingressen, gràcies a donacions, dipòsits i adquisicions, s’exposaran a les sales finals d’art modern, com una perllongació
del relat que ofereix la col·lecció permanent.
La qualitat i l’interès de l’art català d’aquests anys, tant en les seves
connexions amb les grans tendències internacionals com en les seves singularitats, porten a conformar una col·lecció variada i complexa, que inclourà els artistes reconeguts i moltes figures encara per
descobrir o per redescobrir.
Durant aquest programa de patrimonialització i entrada a la col·lecció
permanent de l’art català de postguerra i de les segones avantguardes, durant l’any 2019 es presentaran les obres d’Aurèlia Muñoz,
Joan Claret, Ramón Llovet, Magda Bolumar, Fin (José Vilató),
Francesc Todó i Messa (Francesc Sempere Fernández de Messa).
Aquesta és una col·lecció en construcció, que s’anirà enriquint atès
que al llarg de l’any es preveuen més incorporacions.
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Formació de la col·lecció

Donació Aurèlia Muñoz

AURÈLIA MUÑOZ. Cometa ancorat 1. La Fotogràfica

Dates
Primer trimestre de 2019

E

l Museu Nacional ingressarà a la seva col·lecció un conjunt notable d’obres d’Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926-2011) que ens
permeten copsar la diversitat i l’originalitat de les seves tècniques i la
coherència i intensitat de la seva poètica.
La família de l’artista ha fet donació al museu de set obres tèxtils i una
col·lecció de dibuixos que permeten apreciar la qualitat del seu treball
en els anys de naixement del llenguatge de l’art tèxtil contemporani.
Aquestes obres s’exhibiran temporalment en el context del projecte
de conformació i desplegament de la col·lecció de l’art de postguerra
i segones avantguardes.
Al llarg de la seva dilatada carrera, Aurèlia Muñoz va rebre el reconeixement de la crítica. Va ser especialment celebrada en el camp de les
arts del tapís i l’art tèxtil, que van tenir un gran desenvolupament als
anys seixanta i setanta del segle passat.
A partir d’una tècnica derivada del macramé, Aurèlia Muñoz va portar
l’art tèxtil a una concepció escultòrica que afecta l’espai i ofereix una
experiència sensorial.
Revisitades, les seves obres mostren un refinament, un rigor avantguardista i una pertinència expressiva que no només obliga a rescatar-les per la història sinó que és susceptible de lectures en clau de
contemporaneïtat.
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El conjunt que ingressarà al museu conté obres de principis dels seixanta, on practica una pintura linial amb ressons de Torres-García
sobre arpilleres rústiques. També s’incorpora al museu un patchwork
i el tapís La font de la vida, que ens porta al terreny d’una mística imaginativa de ressons medievals.
Els collages tèxtils i sobre paper mostren l’atreviment i la voluntat
d’Aurèlia Muñoz de dialogar amb el passat, entès com un palimpsest
cultural. Esfera i ploms, de 1969, és un homenatge a Gaudí i les seves maquetes funiculars. Ens social, de 1976, construïda a partir dels
característics anusats d’Aurèlia Muñoz és una obra de gran presència, una fascinant escultura de grans dimensions suspesa en l’aire
que es projecta en l’espai.
El conjunt es completa amb una col·lecció de dibuixos on trobem esbossos i projectes que ajuden a entendre les peces majors, juntament
amb obres que ens descobreixen la seva qualitat com a dibuixant.
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Diàlegs amb la col·lecció

Oriol Vilapuig

Imatges de l’artista treballant al seu estudi.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2018

Dates
Segon semestre de 2019

L

’artista Oriol Vilapuig porta anys dedicant part del seu temps estival a recórrer els camins de la pedra antiga al Pirineu. Explora les
ermites del romànic i, a través de la tècnica del grattage, recupera relleus, paviments, símbols que havien quedat ocults, espais quasi invisibles per al visitant ocasional. Fragments que havien quedat vedats,
que el museu havia obviat i que ara, gràcies a la feina d’aquest artista,
surten a la llum i s’exposaran a les sales de la col·lecció d’art romànic.
Aquest és un projecte que convida a artistes contemporanis a dialogar
amb la col·lecció com una forma d’establir ponts entre la societat, el
present i les obres que atresora el museu.

23

Projectes en col·laboració

El còmic underground a Barcelona

Revistes underground.
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Organitzen i produeixen
Museu Nacional d’Art de
Catalunya
Comissari
Antoni Guiral
Dates
Primavera de 2019

C

oincidint amb el Saló del Còmic i el 40 aniversari de la revista El
Víbora, el museu organitzarà una mostra sobre el còmic underground de la dècada de 1970 i la seva eclosió a la mítica revista, un
fenomen cultural i artístic especialment vinculat a la ciutat de Barcelona.
El còmic va encarnar a la perfecció el sincretisme cultural que es va
viure a Barcelona durant aquells anys, i revistes com El Víbora (19792005), van acollir a les seves pàgines una gran part dels autors que
van iniciar la cultura underground.
Aquesta exposició suposa un pas més en la línia de treball que porta
a terme el Museu Nacional d’Art de Catalunya per incorporar el còmic a
les seves activitats i a la seva col·lecció, com un llenguatge visual més,
que reflecteix un context històric i artístic, i que connecta amb el nostre
present.
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Projectes en col·laboració

ORATIONIBUS #SR, a partir del llibre
de Santiago Rusiñol. Concert performance

SANTIAGO RUSIÑOL. Pati blau, 1913.
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Organitzen i produeixen
Museu Nacional d’Art de
Catalunya i Teatre Nacional
Direcció
Albert Arribas
Amb l’assessorament artístic
d’Eduard Vallès, conservador
d’art modern del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
Dates
20, 21, 22 i 23 de novembre
de 2018

E

l Museu Nacional inicia una col·laboració amb el Teatre Nacional
en el marc de la temporada teatral que aquesta institució dedica
aquesta tardor a Santiago Rusiñol.
Els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre es celebrarà al museu la representació de l’espectacle Orationibus #SR, un concert performance
basat en el llibre Oracions, de Santiago Rusiñol.
Organitzades com una activitat que s’emmarca dins el programa
Epicentre Rusiñol, al voltant de l’obra Els jocs florals de Canprosa,
aquestes quatre representacions tindran lloc a la Sala Temporals I.
En aquest mateix espai s’exposarà un petit conjunt d’obres de Rusiñol
de la col·lecció del museu: olis, dibuixos i cartells de l’artista vinculats
amb l’espectacle programat i, en general, amb la seva relació amb el
teatre.
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Exposicions fora del museu

Blau, el color del modernisme
Rusiñol, Mir, Anglada-Camarasa

JOAQUIM MIR. Or i atzur_1

Organitzen
Exposició organitzada per
l’Obra Social ”la Caixa” amb
la col·laboració del Museu
Nacional d’Art de Catalunya i
dels Musées d’Art et d’Histoire
de Genève
Comissària
Teresa-M. Sala, professora
titular d’Història de l’Art de la
Universitat de Barcelona
Dates
CaixaForum Sevilla: de maig
a l’agost de 2019

O

rganitzada conjuntament per l’Obra Social “la Caixa”, el Museu
Nacional d’Art de Catalunya i els Musées d’Art et d’Histoire de
Genève, aquesta exposició pren com a punt de partida el conjunt
de relats que conformen el llibre de Rubén Darío, Azul, per proposar
un viatge per totes les tonalitats del color que va definir el moviment
modernista.
La mostra partirà dels fons del Museu Nacional d’Art de Catalunya i els
Musées d’Art et d’Histoire de Genève en un viatge que tindrà com a
protagonistes Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, Hermen Anglada-Camarasa, Ferdinand Hodler, Gustave Courbet, Martí Alsina, Joaquim Torres-García o Segundo de Chomón, entre d’altres.

CaixaForum Saragossa:
de setembre 2019 a
gener de 2020
CaixaForum Palma: de febrer
a juny de 2020

29

Exposicions fora del museu

Poètiques de l’emoció

DARÍO DE REGOYOS. Festa basca (Ball a
l’antic Sant Sebastià), 1888

Organitzen
Obra Social ”la Caixa” amb
la col·laboració del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
Comissària
Érika Goyarrola
Dates

P

oètiques de l’emoció revela la capacitat que, a través de la història, ha tingut l’art per commoure’ns. Ho farà a partir d’alguns
noms essencials de la Col·lecció ”la Caixa”, com Bill Viola, Shirin
Neshat o Esther Ferrer que dialogaran amb obres de la col·lecció del
Museu Nacional, des de peces d’art medieval fins a d’art modern, al
costat de nombrosos préstecs d’altres institucions.

CaixaForum Barcelona:
de febrer a maig de 2019
CaixaForum Saragossa:
de juliol a octubre de 2019
CaixaForum Sevilla:
de novembre de 2019 a
març de 2020
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Exposicions fora del museu

The city of artistic miracles

RAMON CASAS. Interior del Moulin de la Galette.
París, c. 1890-1891

Organitzen
Museu de la Prefectura de
Nagasaki i diari Kobe, amb
la col·laboració del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
Supervisor acadèmic
Akira Kinoshita, catedràtic
d’Història i Cultures de
la facultat d’Humanitats.
Universitat femenina de
Showa
Seus i dates
Nagasaki Prefectural
Museum of Art: 10 d’abril al
9 de juny de 2019
Himeji City Museum of Art:
29 de juny al 25 d’agost de
2019

E

l Museu Nacional col·labora en una gran exposició sobre la Barcelona del modernisme que es podrà veure durant el 2019 a cinc
museus i galeries d’art del Japó.
Sapporo, Nagasaki, Himeji, Shizuoka i Tòquio són les ciutats que recorrerà aquesta exposició que presentarà en total unes 120 obres:
pintures, escultures, dibuixos, fotografies, maquetes, plànols i objectes
que parlen de la transformació de la ciutat i l’extraordinària efervescència artística que va viure durant les últimes dècades del segle XIX i les
primeres del XX.
El Museu Nacional col·labora amb unes 60 obres d’artistes com Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Carles Casagemas, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Ricard Canals, Romà Ribera, Antoni Gaudí, Gaspar Homar,
Juli González.

Sapporo Art Park:
14 de setembre al 4 de
novembre de 2019
Shizuoka City Museum of Art:
12 de novembre de 2019 al
19 de gener de 2020
Tokyo Station Gallery: 8 de
febrer al 5 d’abril de 2020
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Exposicions fora del museu

La imatge del taller de l’artista

SEGUNDO MATILLA. Autoretrat, 1907.
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Organitza i produeix
Biblioteca Museu Víctor
Balaguer i Museu Nacional
d’Art de Catalunya
Comissaris
Francesc Quílez, Museu
Nacional d’Art de Catalunya,
Mireia Rosich, Biblioteca
Museu Víctor Balaguer
Dates
Tardor de 2019 a febrer de
2020

M

ostrar la representació de l’entorn creatiu dels artistes, un tema
molt visitat per la pràctica artística vuitcentista, és l’objectiu
d’aquesta exposició que tindrà lloc a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer a la tardor de 2019.
La mirada introspectiva, que descobreix un espai reservat, un lloc
convertit en refugi de la llibertat expressiva, condicionada pel gust i la
demanda clientelar burguesa, es veu amplificada per la irrupció de
la fotografia, una disciplina que posa la capacitat tècnica, l’estètica
de la immediatesa, al servei d’aquest objectiu autocomplaent i propagandístic.
L’exposició inclourà una selecció de pintures, dibuixos, gravats, fotografies i cartells, provinents de col·leccions públiques i privades. Sens
dubte, una de les grans aportacions del projecte serà desvetllar moltes obres desconegudes pel gran públic.
Aquest projecte reforça un dels principals eixos estratègics del Museu
Nacional, que consisteix a vertebrar les actuacions de tipus patrimonial organitzades per les institucions que formen part de la xarxa de museus d’art catalans. Aquesta actuació inclou importants precedents
com, per exemple, la mostra antològica dedicada a revisar l’obra de
Marià Fortuny i que va tenir lloc al Museu de Reus. En aquella ocasió,
el Museu Nacional va contribuir amb la cessió temporal d’algunes de
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les pintures més emblemàtiques de la seva col·lecció, coorganitzant
l’exposició i codirigint el seu contingut científic. Igualment, cal fer esment dels actes de commemoració del 150è aniversari del naixement
del pintor Ramon Casas, culminats amb la realització d’una gran exposició que va ser organitzada conjuntament amb els Museus de Sitges i la Fundació Social “la Caixa”.

ALFONS VIÑALS. Taller de Josep Lluís Ràfols Gassó, 1888. Museu Víctor Balaguer
(Vilanova i la Geltrú)
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