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Les exposicions que el Museu Nacional presenta enguany despleguen les línies de treball 
marcades al nou Pla d’Acció 2019-2029. El conjunt del programa s’emmarca en la volun-

tat del museu de seguir ampliant la seva activitat per arribar al màxim de públics diversos, 
incrementant la dimensió pública i participativa de la institució. Les exposicions estan pensa-
des per convertir el museu en un espai crític, de diàleg i exploració, en un gran connector que 
facilita a tots els visitants experiències de valor i gaudi a través de l’art i la cultura. També es 
reforça especialment aquest any el treball cooperatiu i de col·laboració del museu amb altres 
institucions, tant públiques com privades, per elaborar els projectes conjuntament.

D’una banda es revisarà amb un nou relat una de les figures clau de la col·lecció del museu, 
Isidre Nonell, un artista fonamental de finals del segle xix i principis del xx, que serà objecte 
d’una exposició que abordarà els aspectes més socials de la seva obra, com va saber trobar la 
bellesa en els marges de la societat i en la pobresa, i desvetllarà les connexions amb artistes 
com ara Goya o Picasso.

També cal destacar una nova col·laboració internacional, amb el Museo del Prado i el Palazzo 
Barberini de Roma, una exposició inèdita que reconstrueix per primera vegada el conjunt de 
pintures murals de la capella de l’esglèsia de Santiago de los Españoles, que l’artista barroc 
Carracci va fer a Roma entre els anys 1604 i 1606. Aquest projecte és una via excel·lent per a 
la internacionalització de la col·lecció i del museu. 

Una nova col·laboració, en aquest cas amb la Fundació J. Llorens Artigas, portarà el museu 
a explorar els vincles entre dos dels grans ceramistes del segle xx: Josep Llorens Artigas i 
Hamada Shöji. Aquest projecte suposa també el reconeixement i la reivindicació de la figura 
del ceramista català per part del Museu Nacional, on encara no està justament representat. 

S’obren també noves aliances estratègiques i, de la mà de la Fundació Suñol, l’art contem-
porani irromprà a les col·leccions històriques del museu. Aquesta col·laboració suposarà una 
aliança i un pas endavant fonamental de la tasca que el museu porta a terme per a la forma-
ció de la col·lecció d’art de Postguerra i Segones Avantguardes. El 2020 el museu donarà un 
pas significatiu amb aquest projecte, Diàlegs Intrusos, i amb la mostra organitzada en col·la-
boració amb la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, de Vilanova, Sorgir de les ombres, que treu 
a la llum una col·lecció extraordinària i singular, la de l’antic Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona.

En paral·lel el museu continua treballant per oferir una lectura contemporània i renovada de 
la seva col·lecció sota una mirada del present, de la mà d’artistes en actiu que realitzen pro-
jectes específics per al museu. Enguany el museu presenta projectes d’Oriol Vilapuig, Mabel 
Palacín, Vicens Vacca, Jordi Ferreiro, Èlia Llach i Lúa Coderch.
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La participació activa als programes de la ciutat, que reforcen l’ADN cultural de Barcelona i el 
seu paper com un referent internacional, és un altre dels objectius del programa d’exposici-
ons del museu. Així, el Museu Nacional participa un any més en el programa En residència, 
de l’ICUB, també al festival Big Draw, el Loop o el Festival Grec, i col·labora amb el TNC o la 
Filmoteca de Catalunya.

Donar a conèixer la col·lecció a altres ciutats és també un objectiu d’aquest programa, que 
dona continuïtat a la col·laboració amb “la Caixa”, que aquest any arriba a Saragossa, Palma i 
Sevilla. D’àmbit internacional és la mostra Barcelona. The city of artístic miracles, un projec-
te que el 2020 es podrà veure a Shizuoka i Tòquio com etapa final i que per la seva dimensió, 
s’ha estès entre 2019 i 2020.
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya conserva un fons molt impor-
tant d’obres d’Isidre Nonell (1872-1911), un dels millors artistes 

de finals del segle xix i els inicis del xx. Nonell és una de les figures més 
rellevants de l’art del seu temps, tant per la seva condició d’artista 
de talent com per la seva capacitat d’irradiació sobre el seu entorn 
artístic.

Isidre Nonell subvertí els criteris de gustos burgesos, la visió amable 
i esteticista del modernista militant i es decantà per les temàtiques 
socials, fins al punt de convertir els personatges marginals, captaires, 
pobres, gitanes i desarrelats socials, en protagonistes del seu treball. 

La seva obra suposa un punt d’inflexió en l’art català, en la mesura que 
anuncia una nova generació d’artistes i prefigura l’eclosió de la tradi-
ció moderna. El viatge realitzat per Nonell amb un grup d’artistes a 
Caldes de Boí, l’estiu de 1896, li permet entrar en contacte amb grups 
socials molt estigmatitzats per patir greus malalties que provoquen de-
formacions físiques. L’autor converteix aquesta experiència en un dels 
episodis artístics més estranys i alhora fascinants de la història de l’art 
al nostre país.

Tot seguint un criteri d’agrupament temàtic, l’exposició presentarà 
algunes de les produccions més singulars de la seva activitat com a 
pintor i dibuixant i permetrà aprofundir en el coneixement de les fonts 

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art   
de Catalunya

Comissari
Francesc Quílez, coordinador 
de Col·leccions i conservador 
en cap del Gabinet de Dibuixos 
i Gravats, i Eduard Vallès, 
conservador del departament 
d’Art modern, Museu  
Nacional d’Art de Catalunya

Dates
Del 14 de maig al  
13 de setembre de 2020

Nonell, la bellesa en l’estigma

ISIDRE NONELL. Parella de gitanos, 1904. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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en les quals es va alimentar el seu imaginari poètic, amb mirades re-
trospectives cap a la tradició i cap a tots aquells artistes en què es va 
emmirallar o que van conrear els mateixos motius temàtics.

Entre altres aspectes, el diàleg visual expositiu permetrà palesar l’exis-
tència d’un corrent d’influències, correspondències, préstecs figura-
tius que mostren com Nonell no només les va saber interpretar i donar 
forma sinó que va ser capaç de recollir aquestes referències visuals i 
transformar-les en una proposta original i singular.

Els referents en què s’emmiralla inclouen autors anteriors com és el 
cas de Goya, on es troba una part molt substancial de la seva cosmo-
visió, però també altres artistes com ara Ibels, Daumier o Steinlen. La 
seva influència marcarà l’evolució d’autors tan diferents com Canals, 
Mir, Pichot, Gosé, Casagemas o Picasso, amb molts dels quals va com-
partir interessos i respostes artístiques.

Un dels aspectes singulars d’aquesta mostra serà l’exhibició d’una 
important selecció de fotografies d’autors com Serra, Vilatobà, Far-
gas o Ballell, que posen en evidència les temàtiques compartides per 
pintors, dibuixants i fotògrafs, fruit de l’aparició de situacions de gran 
desigualtat social a causa d’un imperant model capitalista de creixe-

ISIDRE NONELL. Cretina de Boí. Museu Nacional d’Art de Catalunya ISIDRE NONELL. Repòs, 1903-1904. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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ISIDRE NONELL. Cretina de Boí, 1896-1897. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya

ment econòmic. En aquest context històric, la ciutat de Barcelona, i 
especialment la seva perifèria, esdevé una de les grans protagonistes 
d’aquest relat expositiu.

La mostra aplegarà rellevants préstecs d’obres pertanyents a col·leccions 
públiques i privades, com ara el Museo Nacional del Prado, Museo Na-
cional de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen, Musée d’Orsay, Musée des 
Beaux-Arts de Lyon, Musée du Louvre, Musée Picasso de Paris, o Museu 
Picasso de Barcelona, entre d’altres.

A més, presentarà dues línies de recerca engegades pel departament 
de Conservació i Restauració, al voltant de l’obra de Nonell. S’analit-
zaran per primer cop, científicament, els seus cèlebres «dibuixos fre-
gits», un tema llegendari que a dia d’avui encara no ha estat estudiat 
amb aquesta profunditat. La segona línia de recerca fa referència a la 
tècnica de Nonell així com la reutilització que fa l’artista dels reversos 
d’algunes obres. L’exposició revela un artista versàtil, inquiet, obert a 
l’experimentació formal i que destaca per la seva original creativitat, 
allunyada de les solucions i les respostes més convencionals.

BALLELL. Barraques de pescadors a la platja del Somorrostro, 1915. AFB
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Aquesta exposició reunirà per primera vegada des del seu arrenca-
ment i dispersió les pintures realitzades per Annibale Carracci (Bolo-
nia, 1550 - Roma 1609) per a la capella Herrera, a l’església de Santia-
go de los Españoles, Roma.

Les pintures van ser arrencades durant la dècada de 1830 i enviades 
a Espanya. Set fragments van ser dipositats al Museo del Prado i uns 
altres nou, que formen part de la col·lecció del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

Aquest conjunt de pintura mural d’excepcional importància era fins ara 
poc conegut, degut segurament a la seva dispersió. La recent restaura-
ció dels fragments que conserva el Prado ha permès finalment que els 
dos museus puguin abordar junts la seva exposició i estudi.

Annibale Carracci es va comprometre amb Juan Enriquez de Herrera 
a pintar al fresc la capella de la seva família a l’església de Santiago 
de los Españoles, de Roma. Carracci va idear el conjunt i executà al-
guns dels frescos abans que el 1605 patís una greu malaltia que el 
va apartar del projecte i l’obligà a delegar l’execució de les pintures 
a Francesco Albani. Carracci i els seus ajudants també van pintar el 
quadre de l’altar. En total 28 dibuixos de Carracci o de la seva escola 
s’han relacionat amb aquest projecte.

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Museo del Prado i 
Palazzo Barberini de Roma

Comissari
Andrés Úbeda, director adjunt 
de Conservació i Investigació 
del Museo del Prado

Dates
Madrid. Museo del Prado
Del 15 de juny al   
20 de setembre de 2020

Barcelona. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya
Del 22 d’octubre de 2020 al 24 
de gener de 2021

Roma. Palazzo Barberini
Del 8 de febrer al   
16 de maig de 2021

Carraci. La Capella Herrera

ANNIBALE CARRACCI I FRANCESCO ALBANI.
Apòstols al voltant del sepulcre buit.

Capella Herrera. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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ANNIBALE CARRACCI I FRANCESCO ALBANI. Sant Pere, 1604-
1607. Capella Herrera. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Maqueta. Capella Herrera. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Aquest conjunt de pintures extraordinari es podrà veure acompanyat 
del quadre d’altar i d’una selecció de dibuixos, estampes i llibres, i 
comptarà amb material audiovisual que aportarà informació sobre els 
autors, desvetllarà la iconografia i parlarà sobre l’església de Santiago 
de los Españoles i l’arrencament de les pintures, la seva dispersió i 
finalment, la seva restauració.
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Els colors del foc. Hamada-Artigas presentarà en diàleg l’obra de 
dos dels grans ceramistes del segle xx: Josep Llorens Artigas 

(1892-1980) i Hamada Shōji (1894-1978), Tresor Nacional Vivent ja-
ponès. A través de la relació i l’admiració mútua entre tots dos ce-
ramistes, la mostra permetrà aprofundir en la descoberta i l’impacte 
de la ceràmica japonesa a Catalunya i, al mateix temps, treurà a la 
llum els vincles fructífers que artistes catalans com Joan Gardy Arti-
gas, Joan Miró i Eudald Serra van establir amb el moviment mingei de 
recuperació de l’art popular japonès.

Artigas i Hamada es van conèixer a Anglaterra el 1952 i van tornar a 
coincidir una dècada més tard, aquesta vegada al Japó, amb ocasió 
de les noces de Joan Gardy Artigas (fill de Llorens Artigas) amb Mako 
Ishikawa. A partir d’aleshores la relació personal es va intensificar fins 
al punt que el forn construït pels Artigas a Gallifa (Barcelona), el 1963, 
es va aixecar seguint els models de Hamada.

La mostra explora les relacions artístiques entre Catalunya i Japó a 
mitjans del segle xx, al voltant d’Artigas i Hamada, i de tots els artis-
tes que es van apropar al moviment mingei, com ara Joan Miró, Joan 
Gardy Artigas, Eudald Serra, Elisenda Sala o Ramon Carreté. També 
s’exposaran peces dels autors més rellevants d’aquest moviment, com 

Els colors del foc.
Hamada-Artigas

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya amb la col·laboració 
de la Fundació Tallers J. Llorens 
Artigas

Comissari
Ricard Bru, historiador   
de l’art

Dates
Del 19 de novembre de 2020  
al 7 de març de 2021

LLORENS ARTIGAS. Gerro
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ara Kawai Kanjiro, Bernard Leach, Munakata Shiko i Serizawa Keisuke 
(Tresor Nacional Vivent, com el mateix Hamada).

Aquesta mostra aplega un centenar de peces procedents d’institucions
com ara el Victoria & Albert Museum de Londres, la Japan Folk Crafts 
Museum de Tòquio, la Fundació Maeght de Saint Paul de Vence, el Mu-
seu del Disseny de Barcelona, la Fundació Miró, i nombroses col·leccions 
particulars.

HAMADA SHOJI. Gerro, 1968. Successió E. Serra
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Sorgir de les ombres
L’auge de l’informalisme a la cúpula del Coliseum

El Museu Nacional acollirà i restaurarà una part del fons de la 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer durant les obres de reforma que 

aquest està portant a terme. És en aquest context de col·laboració 
que els dos museus organitzen l’exposició Sorgir de les ombres, una 
mostra que treu a la llum la col·lecció de l’antic Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona.

Aquest museu es va crear el 1960 per iniciativa de l’Associació d’Artis-
tes Actuals i sota la direcció d’Alexandre Cirici i Pellicer i Cesáreo Rodrí-
guez Aguilera. Estava instal·lat a la cúpula del Teatre Coliseum, llavors 
seu del FAD i va ser tancat el 1963, arran de l’exposició L’artista i la 
pau, organitzada en homenatge a Pablo Picasso. La Biblioteca-Museu 
Víctor Balaguer va acollir el seu fons des d’aquest moment.

Sorgir de les ombres documentarà la història d’aquella iniciativa breu 
però representativa de les aspiracions de normalitat i modernitat en 
uns temps difícils. L’exposició es centra en una corrent dominant a 
l’època i al museu, l’abstracció informalista i, dins d’aquesta, assenya-
larà una constant poètica i formal: l’obsessió per la nocturnitat, la fos-
cor i, alhora, el suggeriment de llums i clarors que es poden entendre 
tant en un sentit estrictament poètic (associat als debats de l’existen-
cialisme) com en un sentit d’al·legoria social, en referència a la lluita 
per dominar les tenebres polítiques.

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i Biblioteca-Museu 
Víctor Balaguer

Comissari
Àlex Mitrani, conservador d’Art 
modern, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya

Dates
Setembre 2020

Col·lecció. Postguerra i segona avantguarda
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L’exposició mostrarà la diversitat d’artistes que treballaven sota les 
premisses d’aquesta abstracció dramàtica, destacant els aspectes 
que van singularitzar el museu, que reunia obres molt representati-
ves i de gran qualitat dels artistes que van participar generosament al 
projecte, com ara Josep Guinovart, Joan Hernàndez-Pijuan, Albert Rà-
fols-Casamada, Joan-Josep Tharrats, Joan Vilacasas, entre d’altres. Un 
altre aspecte interessant és la presència significativa d’artistes d’arreu 
de l’Estat, com el valencià Salvador Soria, l’aragonès Antonio Saura, 
fundador del grup madrileny El Paso, canaris com Felo Monzón o de 
catalans exiliats com José Balmes, figura important de la modernitat 
a Xile, entre d’altres; així com la presència notable de dones artistes 
com Lola Massieu, Nadia Werba o Gracia Barrios.
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Diàlegs intrusos
La Col·lecció Suñol irromp a les col·leccions del Museu Nacional

Per poder presentar al públic i realitzar una refl exió sobre l’art de 
la postguerra i segona avantguarda, el Museu Nacional estableix 

aliances estratègiques amb diverses institucions, tant públiques com 
privades. En aquest sentit inicia un programa de col·laborac ió amb la 
Fundació Suñol, que des de fa molt de temps porta a terme una tasca 
d’enorme valor en el camp del col·leccionisme i la difusió de l’art con-
temporani al nostre país. Diàlegs intrusos donarà una nova visibilitat 
i enriquirà la lectura de les obres d’aquesta importantíssima col·lec-
ció en el context de les col·leccions històriques del Museu Nacional. 
Aquest acord és de gran importància pel que fa a la construcció de la 
col·lecció i dels relat d’aquest període. 

La irrupció de l’art contemporani, entès com l’art de la segona avant-
guarda sorgit en posterioritat a la Guerra Civil espanyola i a la Segona 
Guerra Mundial, representa no només una ampliació lògica de la cro-
nologia del museu sinó que també l’aparició d’una sèrie d’obres que, 
pel seu esperit de modernitat i la seva transgressió de categories cul-
turals i formats tècnics tradicionals, posa en qüestió les maneres de 
mirar i la mateixa concepció d’obra d’art.

En tant que ens apropa a la sensibilitat i als problemes de la contem-
poraneïtat, l’art de la segona meitat del segle xx obliga a fer una re-
fl exió crítica vers la història. Diàlegs intrusos proposa la inserció dins 

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i Fundació Suñol
Sales de la col·lecció del museu

Comissari
Sergi Aguilar, director de la 
Fundació Suñol i Àlex Mitrani, 
conservador d’art modern 
del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Dates
Finals 2020

Col·lecció. Postguerra i segona avantguarda

MILLARES. Pintura núm. 5, 1959. Fundació Suñol
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les sales del museu d’una tria de vuit obres de la Fundació Suñol per-
tanyents a les segones avantguardes. Aquestes obres entraran en di-
àleg, per la via de l’analogia o del contrast, amb obres històriques de 
l’art medieval, renaixentista, barroc, modernista, etc.

Aquest projecte enriqueix les lectures i l’apreciació tant de les obres 
modernes com de les històriques amb les quals es relacionen.

Diàlegs intrusos suposa un trencament de les narratives lineals de la 
història dins les col·leccions del museu i una nova manera d’articular 
la visita, establint relacions estimulants i suggeridores. Aquest projecte 
vol provar experiències de contrast estimulants a l’abast també per al 
gran públic. Totes les obres tindran una presentació específica i una 
informació textual ampliada per tal d’introduir-les. S’editarà un mapa 
desplegable de la localització de les peces.
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Graffiti

Aquesta intervenció farà visibles els nombrosos grafits existents a 
les obres de la col·lecció d’art romànic, especialment a les pintures 

murals i a les pintures sobre taula, en ares d’altar, capitells o lipsano-
teques.

Treure a la llum l’existència d’aquests grafits a les obres d’art romànic 
ens permet mirar-les sota una llum diferent, obre una finestra per a 
noves interpretacions i enriqueix el relat sobre la col·lecció.

Els grafits poden ser llegits com a documents històrics originals i tam-
bé com a fenomen cultural marginal. La intervenció els treurà a la llum 
i identificarà el seu contingut. Imatge, escrit o gargot, els grafits es re-
velen com a font històrica i també com un fenomen cultural marginal, 
a vegades contestatari, d’altres com un gest d’integració social. 

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya
Sales d’art romànic

Dates
Tardor 2020

Grafit en una pintura mural de 
la col·lecció del Museu Nacional

Calc

Col·lecció. Art romànic
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Son. Empremtes de les Valls d’Àneu
Una intervenció d’Oriol Vilapuig a la col·lecció de Romànic 

Les Valls d’Àneu són el territori on es concentra el camp d’acció 
d’Oriol Vilapuig. Situades al nord de la comarca del Pallars Sobirà, 

aquestes valls, d’una potencialitat simbòlica i de natura desbordant, 
s’obren puntejades i cohesionades per múltiples esglésies romàni-
ques, seguint dos eixos, de Sant Pere de Burgal a Alós d’Isil (de sud 
a nord) i l’altre de Cervi a Son (d’est a oest). Aquest és el territori on 
l’artista inscriu un micro relat a partir de la tècnica del frottage, un pro-
cediment que permet que les imatges apareguin per contacte, no per 
representació, donant així visibilitat als baixos relleus esculpits a les 
piques que contenien aigua i oli, i que podem trobar en les esglésies 
disseminades pel territori. Aquests contenidors de pedra, datats entre 
el segles xi i xiii, contenien l’aigua beneïda per al ritual del baptisme 
així com l’oli per altres rituals religiosos i per il·luminar les esglésies. 

Aquest estudi inicial de l’imaginari centrat en les piques baptismals 
i d’oli, una tipologia pròpia de la zona, l’artista l’obre posteriorment 
a altres camps i experiències, totes vinculades al territori de les Valls 
d’Àneu. Formes de la natura, esquerdes, marques ancestrals, terres 
de còdols, petjades d’animal que ens porten a contextualitzar i obrir 
el seu camp interpretatiu, sempre seguint amb la tècnica del frottage.

Totes aquestes formes són presentades en un espai construït especial- 
ment per a aquesta mostra dins les sales de Romànic, un habitacle 

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya
Sales d’art romànic

Dates 
De l’11 març al 27 de setembre 
de 2020

Projectes d’artista. Sales de la col·lecció

Imatges de l’artista treballant al seu estudi. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2018
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de cinquanta metres quadrats on les vuitanta empremtes que aquí es 
recullen intenten suscitar l’experiència física i fenomenològica d’estar 
envoltats d’imatges dins un espai simbòlic i significatiu.

Aquesta intervenció dialoga amb un muntatge visual d’imatges projec-
tades procedents d’arxius i publicacions d’àmbits diversos, un atles 
visual inabordable que dilueix o reforça això que passa “entre imat-
ges”, i es complementa amb una publicació especial que recull totes 
les imatges.

Son. Empremtes a les Valls d’Àneu forma part dels projectes que porta 
a terme el Museu Nacional per establir ponts entre la societat, el pre-
sent i les obres que atresora el museu, convidant artistes contempora-
nis a dialogar amb la col·lecció.

ORIOL VILAPUIG. Empremtes de les Valls d’Àneu



Homeland
Un projecte de Mabel Palacín

Homeland forma part de la tasca que el Museu Nacional porta a 
terme per facilitar els diàlegs entre els artistes contemporanis i la 

col·lecció, generant noves lectures i narratives.

Amb aquest projecte Mabel Palacín examina els diferents aspectes 
d’una fotografia tot combinant procés, mecanisme i narrativa. 

L’artista posa en marxa un procés pel qual una imatge és dividida en 
fragments que desprès torna a reunir en forma d’un film que cerca re-
composar la relació perduda entre totes les parts. L’original desapareix 
en mil fragments que posen a prova els límits de la imatge.

El Museu Nacional incorpora amb aquest projecte noves maneres de 
veure allò que ja creiem vist gràcies a l’ús de les tecnologies de la 
imatge.

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i Obra Social  
”la Caixa”
Sales de la col·lecció del  
Museu Nacional

Dates
Finals 2020

MABEL PALACÍN. Homeland, detall finestra

Projectes d’artista. Sales de la col·lecció
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Un projecte acústic de Vicens Vacca

L’artista Vicens Vacca (Granollers, 1954) provocarà una tempesta a 
la Sala Oval del Museu Nacional amb una instal·lació acústica que 

simula aquest fenomen meteorològic. Mitjançant la instal·lació de di-
versos equips de reproducció i difusió de so de gran potència, l’artista 
crearà un clima acústic envoltant i l’ull de la tempesta serà a la sala 
EducArt. El so no serà continu, hi haurà moments de silenci que avisen 
que la tempesta s’aproxima.

Com ja es va fer al 2019 amb la instal·lació White Bouncy Castle, de Wi-
lliam Forsythe i Dana Caspersen, i amb la instal·lació d’Antoni Miralda 
Anyell de l’Apocalipsi, el Museu Nacional incorpora una vegada més la 
Sala Oval com un espai d’ús artístic, privilegiat per les seves dimensi-
ons, en què els artistes poden intervenir.

Vicens Vacca és un artista amb una llarga trajectòria que treballa en 
els marges del conceptual, experimentant amb la incidència del so 
com a mitjà artístic.

Una primera versió del projecte que desenvoluparà al Museu Nacional 
es va mostrar l’any 1990 a les fonts de Montjuïc, amb ocasió del Dia 
de la Terra, i posteriorment, el 2018, es va poder escoltar una versió 
rectificada al Pati Finestres del Museu Picasso. La Sala Oval del Mu-
seu Nacional es convertirà ara en el nou escenari d’una tempesta de 
dimensions colossals.

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art
de Catalunya
Sala Oval

Dates
Finals 2020

Projectes d’artista. Sala Oval
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Tres nous projectes i la continuació de la mostra de Jordi Ferreiro 
deixaran al 2020 la petjada de joves artistes a diferents espais del 

museu.

Després d’un temps de recerca i de visites al Gabinet de Dibuixos i 
Gravats l’Èlia Llach (Barcelona, 1976) es va fixar en alguns esbossos 
i dibuixos preparatoris de Marià Fortuny, classificats com a Croquis in-
concrets. A la primavera farà una proposta a l’entorn d’aquesta idea 
amb el dibuix com a protagonista, la disciplina més practicada per 
aquesta artista.

A finals d’any el museu acollirà el treball de la Lúa Coderch (Iquitos, 
Perú 1982), una creadora  que utilitza un gran repertori de mitjans i 
estratègies per explorar temes del seu interès, com la veu i la parla.

El museu participa en una nova edició del programa En Residència 
de l’ICUB, enguany amb l’artista Anna Dot i l’Institut Maria Espinalt de 
Poblenou.

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art   
de Catalunya

Projectes d’artista. Espai EducArt

Pneumotòrax. Jordi Ferreiro
Fins al 23/2/2020

Croquis inconcret. Èlia Llach
Del 19/3/2020 al 27/9/2020

Lúa Coderch
Del novembre 2020 al març 2021

Projecte En Residència
Anna Dot a l’Institut Maria Espinalt
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Organitzada 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 a proposar 
un viatge per totes les tonalitats del color que va definir el moviment 
modernista.

A partir dels fons del Museu Nacional d’Art de Catalunya i els Musées 
d’Art et d’Histoire de Genève la mostra té com a protagonistes a Vincent 
Van Gogh, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, Hermen Anglada-Camarasa, 
Ferdinand Hodler, Gustave Courbet, Martí Alsina, Joaquim Torres-García 
o Segundo de Chomón, entre d’altres.

Organitzen
Exposició organitzada per 
l’Obra Social ”la Caixa” i el 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya amb la col·laboració 
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 Saragossa: 
del 18 de setembre de 2019 al  
19 de gener de 2020

CaixaForum Palma: 
del 18 de febrer al   
21 de juny de 2020

Blau, el color del modernisme

Coberta catàleg exposició

Exposicions fora del museu

29





Poètiques 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 es-

sencials 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 altres d’art modern, al costat de 
nombrosos préstecs d’altres institucions.

Després del seu pas per Barcelona i Saragossa, la mostra es presenta 
a Sevilla del novembre de 2019 al març de 2020.

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

Comissària
Érika Goyarrola

Dates 
CaixaForum Sevilla: 
del 27 de novembre de 2019 al 
29 de març de 2020

Poètiques de l’emoció

Coberta catàleg exposició

Exposicions fora del museu
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El Museu Nacional col·labora en una gran exposició sobre la Bar-
celona del modernisme que durant el 2019 s’ha pogut veure a 

museus i centres d’art de diferents ciutats del Japó. Al febrer de 2020 
aquesta exposició culmina el seu viatge a Tòquio, on es podrà visitar 
fins al mes d’abril. Prèviament la mostra s’ha presentat a Sapporo, 
Nagasaki, Himeji i Shizuoka.

Barcelona. The city of artístic miracles presenta unes 120 obres: pin-
tures, escultures, dibuixos, fotografies, maquetes, plànols i objectes 
que parlen de la transformació de la ciutat i l’extraordinària eferves-
cència artística que va viure durant les últimes dècades del segle xix i 
les primeres del xx.

El Museu Nacional col·la-
bora amb unes 60 obres 
d’artistes com Ramon 
Casas, Santiago Rusiñol, 
Carles Casagemas, Isidre 
Nonell, Joaquim Mir, Ri-
card Canals, Romà Ribe-
ra, Antoni Gaudí, Gaspar 
Homar, Juli González.

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

Properes seus de l’exposició 
Shizuoka City Museum of Art: 
del 12 de novembre de 2019 al  
19 de gener de 2020

Tokyo Station Gallery:
del 8 de febrer al 5 d’abril   
de 2020

Barcelona. The city of artistic miracles

Gràfica de l’exposició

Exposicions fora del museu
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Un museu
sostenible


