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Quina és la proposta? 

1. Una temporada més i pensant en les sortides culturals organitzades per 
associacions i entitats del territori, el Museu Nacional ofereix a les 
associacions i entitats del territori, entrada gratuïta als membres 
d’aquestes associacions que ens visiten en grup. 

2. Per fer més enriquidora l’experiència hem preparat unes visites guiades a 
la col·lecció, a les exposicions temporals i als espais singulars del 
museu a uns preus especials. 

3. Igualment, els serveis de restauració del Museu Nacional posen a 
disposició d’aquests grups que ens visiten una oferta gastronòmica per 
passar una jornada completa al museu gaudint tant de l’art com de l’entorn 
i els seus serveis.  
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1_Entrada gratuïta 

Totes les associacions del territori català -degudament acreditades i que 
ens visitin en grup, prèvia reserva- tenen gratuïtat per accedir i visitar el 
museu de forma autònoma amb tota la programació prevista enguany (veure 
quadre de programació 2016). 

 
 
 
Programació 2016  
Actualitzat 07/01/2016 

INICI FINAL 

COL·LECCIÓ PERMANENT 

Col·lecció Medieval Tot l’any 

Col·lecció Renaixement i Barroc Tot l’any 

Col·lecció Art Modern Tot l’any 

EXPOSICIONS TEMPORALS 

Natures mortes del segle XVII Octubre’15 Febrer’16 

Xavier Gosé (1876-1915) Desembre’15 Març’16 
 

Pintura espanyola del Renaixement. 
Luís de Morales. Entre lo humano y lo divino Juny’16 Setembre’16 
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2_Oferta complementària 
Visites comentades a l’exposició permanent 

Si el grup ho desitja, pot contractar visites comentades per un guia del 
museu per conèixer la col·lecció permanent, les exposicions temporals o els 
espais singulars del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

• L’essència medieval a través de l’Art Romànic i Gòtic.  

Història i simbolisme de la millor col·lecció de pintura mural romànica del 
món segles XI,XII I XII) i l’esplendor de la societat del Gòtic (segles XII,XIV I 
XV). 

• L’ascensió de l’artista modern.  

A la col·lecció d’art modern s’aprecia el canvi de paradigma de la figura de 
“l’artista”. D’artesà que treballa per a un mecenes a individu que treballa de 
forma independent.  

En una societat convulsa, governada pel decòrum burgès i sacsejada per la 
lluita de classes, l’artista es presenta ell mateix com a especialista de la 
llibertat, i adopta la forma del dandi, del bohemi, del revolucionari o de 
l’avantguardista.  

• Modernisme(s). 

La visita ens endinsa en l’escenari de la ciutat de finals del segle XIX i 
principis del segle XX, on els salons de la burgesia però també la taverna, el 
prostíbul, el music-hall i el carrer són els llocs habituals de l’artista modern. 
Descobrirem que en una ciutat com Barcelona, trasbalsada per la violència 
de la lluita de classes, la casa esdevé el refugi ideal de la utopia burgesa i 
l’arquitectura que la representa, síntesi de les arts i els oficis. Antoni Gaudí 
i Josep Maria Jujol, entre d'altres, són dues figures claus d’aquest període. 

• Noucentisme i avantguardes. 

A través de la col·lecció es pot entendre l’evolució de l’art català i europeu 
de principis del segle XX. Un moment històric agitat on l’art, producte del 
seu temps, reflecteix aquestes circumstàncies. 

Seguirem els moviments neoclassicistes, resultat del rebuig dels estils del fi 
de segle XIX, les diferents avantguardes trencadores que varen plantejar la 
funció de l’art, i finalment, el retorn durant la postguerra als nous realismes. 

Autors de primera línia com Joaquim Sunyer, Xavier Nogués, Leandre 
Cristòfol i Otho Lloyd il·lustren la visita. NNoovveettaatt  
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2_Oferta complementària 
Visites comentades a l’exposició permanent 

 

• Art i Guerra Civil a les col·leccions del museu. 

A través de l’excepcional col·lecció que conserva el Museu Nacional sobre 
la Guerra Civil, s’explica com aquest conflicte va afectar Catalunya, 
Barcelona, i el món de l’art, posant l’èmfasi en l’impacte que va tenir en la 
producció i les vides dels artistes. 

A la visita es desplega el ventall de respostes al conflicte: la lluita al front, 
l’exili, el compromís amb la propaganda o la necessitat d’evasió d’una 
realitat tan difícil. Les arts tradicionals -de la mà d’artistes com Picasso i Juli 
González- (i els nous media: cartellisme, fotografia, etc.) es posen al servei 
d’una mobilització. 

Els reflectors antiaeris del Palau Nacional, convertits avui dia en un dels 
elements imprescindibles del perfil nocturn de la ciutat, formen part de la 
visita. NNoovveettaatt!!  
  
  

Dones i Modernitat 
 
• La nova presentació de la col·lecció d’Art Modern ha incorporat una selecció 

d’obres de set dones artistes, un nombre important si es té en compte la 
manca, en general, de presència en els museus de dones artistes.  
A través de les obres d’aquestes pintores i de la manera com els artistes 
masculins de l’època varen representar la dóna i el món femení, podrem fer 
una reflexió a l’entorn de la consideració que va tenir la dóna artista durant 
el segle XIX i XX i conèixer el context social que provoca el canvi de paper 
que va tenir la dona durant aquest període  Novetat!  
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2_Oferta complementària 
Visites comentades a les exposicions temporals 

• Del segon origen. Arts a Catalunya 1950-1977. 

L’exposició esta dedicada a un dels períodes més rellevants de l’art català 
del segle XX, atenent els artistes, les exposicions, els projectes editorials i 
esdeveniments culturals, que van forjar l’evolució de les pràctiques 
artístiques contemporànies a Catalunya.  

• Natures mortes del segle XVII. 

Aquesta exposició presenta un conjunt extraordinari i en la seva majoria 
inèdit de quinze natures mortes d’artistes espanyols del segle XVII: Juan de 
Zurbarán, Juan van der Hamen, Juan de Arellano, Pedro de Camprobín, ... 

• Xavier Gosé (1876-1915). 

L’obra de Gosé -il·lustrador, pintor, dibuixant i dissenyador de moda- 
bascula entre el modernisme i l’art decó i s’inspira en la vida mundana de la 
Barcelona i el Paris d’inicis del segle XX.  

• Pintura espanyola del Renaixement. Luís de Morales. Entre lo humano 
y lo divino. 

Coproduïda amb el Museo del Prado i el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Exposició monogràfica sobre el pintor Luis de Morales dit “El divino Morales” 
que recull per primera vegada l’obra d’aquest artista d’estil manierista, 
influenciat pel Parmigianino, que va tenir fama a la segona meitat del segle 
XVI. 
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2_Oferta complementària 
Visites comentades a espais singulars 

• Visita guiada a les Reserves del museu. 

Les Reserves alberguen les peces d’art no exposades a la col·lecció 
permanent. Coneixerem com es custodien, com s’estudien i es conserven 
aquestes obres en uns espais de l’edifici reservats als professionals i on es 
fa una de les tasques més importants i desconegudes del museu. 

• Visita guiada al Palau Nacional. Arquitectura i memòria. 

En aquesta visita coneixerem la història de l’edifici, quina relació té amb 
Barcelona i aprofundirem en els detalls de la seva arquitectura tant 
característica . La visita permet l’accés a espais del museu que habitualment 
estan tancats al públic com ara la Sala Sert. 
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3_Oferta complementària 
Gastronomia 

• El Cafè del MNAC.  

Una cafeteria-restaurant al bell mig de la Sala Oval on es pot gaudir d’una 
oferta de menús a uns preus ajustats i amb sabor tradicional. 

• El Restaurant Òleum. 

Situat a l’antic Saló del Tron i amb la cúpula com antesala, l’Òleum ofereix 
una gastronomia variada i mediterrània gaudint d’una de les millors vistes 
panoràmiques de la ciutat de Barcelona. 

I li convidem a pujar a les noves Terrasses-Miradors al terrat del Palau 
Nacional. 

Una orientada a la gran escenografia que és l’avinguda Maria Cristina; un altre 
des d’on es pot contemplar la gran panoràmica del litoral de Barcelona i la que 
dóna al Palauet Albéniz i l’Anella Olímpica de 1992. 
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Opcions de visita al Museu 

1. Entrada gratuïta al museu per a visitar la col·lecció de 
forma autònoma 0�/persona 

2. Visites comentades per un guia del museu 

 

L’essència medieval a través de l’Art Romànic i Gòtic 

L’ascensió de l’artista modern 

Modernisme(s) 

Noucentisme i avantguardes 

Art i Guerra Civil 

Dones i Modernitat   

 

1h30 

1h30 

1h30 

1h30 

1h30 

1h30 

 

73�/grup 

73�/grup 

73�/grup 

73�/grup 

73�/grup 

73�/grup 

Exposicions temporals ( veure exposicions en 
curs) 

1h00 

1h30 

54�/grup 

73�/grup 

Palau Nacional. Arquitectura i memòria* 

Les Reserves del MNAC. La col·lecció no exposada* 
d’un gran museu 

*Visites no recomanades a persones amb mobilitat reduïda 

1h30 

1h30 

100�/grup 

100�/grup 

3. Gastronomia als restaurants del museu 

Cafè del MNAC 

Restaurant ÒLEUM 

Menú 

Menú 

16,50� 

22,00� 

 
 
Condicions de la reserva: 

Nombre d’assistents 
• Grups de mínim 10 i màxim de 30 persones (a excepció de les Reserves 

que són màxim 24 persones) 

Forma de pagament 
• Per transferència bancària (o metàl·lic) 

Devolucions i tancament de grup 
• 3 dies abans de la visita -en la data prèviament concertada- es tancarà 

el nombre de persones del grup, es farà el pagament 
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Idiomes de les visites 
• Català i castellà 

Disponibilitat de dies i horaris 
• A determinar en el moment de la reserva 

 
 

Dades pràctiques 

Persones de contacte del programa El Museu és teu 

 Esther Torres i Mònica Jimenez 

elmuseuesteu@museunacional.cat 

Horari del museu: 

• Dilluns no festius: tancat  

• Horari d’hivern (de l’1 octubre al 30 d’abril) 

���� De dimarts a dissabte de 10:00 a 18:00 hores 

���� Diumenges i festius de 10:00 a 15:00 hores 

• Horari d’estiu (del 2 de maig al 30 de setembre) 

���� De dimarts a dissabte de 10:00 a 20:00 hores 

���� Diumenges i festius de 10:00 a 15:00 hores 
 
 

www.museunacional.cat 
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Altres serveis disponibles 

 

 

Audioguies per fer la visita de 
forma autònoma (consultar 
preus) 

 

Materials de visita amb 
l’entrada 

 

Botiga-llibreria del Museu 
Nacional 
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Altres serveis disponibles 

 

 

Botiga i Bar a la Terrassa del 
Museu Nacional 

 

Pàrquing públic gratuït i zona 
d'aparcament per autocars 

 

Calendari d’activitats per tots 
els públics 
 
www.museunacional.cat 

 
 
 



Programació d’exposicions

2016

www.museunacional.cat



Sempre en estreta relació amb la temàtica de les seves col·leccions, el Museu Nacional 

continua treballant en diverses línies d’exposicions que tracten d’aprofundir en el co-

neixement i la difusió dels artistes presents a la col·lecció i proposen visions transversals a 

partir dels grans temes que contenen, tot enfortint les xarxes de col·laboració amb altres 

institucions homòlogues, com ara el Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Bilbao 

o el Musée Picasso de París, així com amb la xarxa de museus d’art catalans.

La primera de les exposicions de 2016 estarà dedicada a presentar un dels ingressos més 

importants dels duts a terme al museu. Les dinou obres d’art medieval i una del Renaixe-

ment de la donació Antonio Gallardo Ballart s’exposaran temporalment com un conjunt 

abans d’integrar-se a la col·lecció permanent. Aquest acord d’extraordinària importància 

és també un exemple del camí a seguir per garantir el creixement de les col·leccions d’art 

del nostre país.

Pel que fa les monografies que el museu presenta per difondre l’obra d’artistes que formen 

part de les col·leccions, aquest any estaran dedicades a Lluïsa Vidal, una de les poques 

dones artistes representades a la col·lecció, i a l’escultor i dibuixant Ismael Smith. En els 

dos casos es tracta de continuar amb la línia de recuperació d’artistes de rellevància que 

encara cal valorar en la seva justa mesura.

Fruit de la col·laboració amb el Museo del Prado i el Museo de Bellas Artes de Bilbao és la 

mostra dedicada al pintor renaixentista Luis de Morales, el Divino Morales, que arribarà a 

Barcelona aquest estiu després de ser presentada a Madrid i a Bilbao.

Pel que fa les col·laboracions internacionals, Picasso i l’art romànic, organitzada conjunta-

ment amb el Musée Picasso de París, explorarà influències i afinitats entre l’obra de l’artista 

malagueny i l’art d’aquest període, que ell coneixia bé per la seva estada a Gósol i les seves 

visites a aquest museu.

Les sales de la col·lecció permanent acolliran altres dues mostres que facilitaran noves lec-

tures i el descobriment d’algunes novetats. La primera, dedicada a Marianne Breslauer, 

permetrà descobrir una interessant fotògrafa i el viatge que va fer a Espanya el 1933.

Finalment, en el marc de la commemoració del 150è aniversari del naixement del pintor 

Ramon Casas, el museu prepara una mostra que treu a la llum un conjunt d’obres inèdites 

d’un format inusual, les ombres xineses, a més d’altres materials gràfics inèdits que revelen 

un Casas lúdic i bohemi.



Art Medieval i del Renaixement

Donació Antonio Gallardo Ballart. Noves obres mestres    
per al museu — 16 març – 3 juliol 2016 4

El divino Morales — 16 juny – 25 setembre 2016 6

Exposicions monogràfiques

Lluïsa Vidal — setembre 2016 – gener 2017 8

Ismael Smith, la bellesa i els monstres — desembre 2016 – març 2017 10

Intervencions a la col·lecció

Ramon Casas i les ombres xineses d’Els Quatre Gats — juny-octubre 2016 12

Marianne Breslauer — segon semestre 2016 14

Picasso i l’art romànic — novembre 2016 – febrer 2017 16

Programació



Les obres de la col·lecció Gallardo, que s’exposaran temporal-

ment com un conjunt abans d’integrar-se a la col·lecció perma-

nent, són, sense dubte, un dels ingressos més importants realitzats 

a les col·leccions d’art medieval en tota la història del museu i un fet 

destacadíssim pel seu enorme valor artístic i patrimonial i la impor-

tància de l’acord establert. Aquest acord és un exemple del camí a 

seguir per tal de garantir el creixement de les col·leccions d’art del 

nostre país.

Es tracta d’una magnífica selecció de 20 obres d’art que daten dels 

segles xii al xvi i ens porten des de la plenitud del romànic fins al Re-

naixement.

Moltes d’aquestes peces són fonamentals per completar i enriquir 

les col·leccions medievals del museu, encara que també forma part 

d’aquest conjunt una que pertany al Renaixement.

Les obres d’art romànic que integren aquest conjunt són fragments 

de pintura mural datats entre els segles xii i xiii procedents de Cata-

lunya i Castella i ocupen llacunes significatives de la col·lecció. Així, 

el fragment de Tubilla del Agua (Burgos) mostra amb un exemple 

castellà l’amplitud del cercle encapçalat per l’absis de Santa Maria 

de Taüll; alhora que el fragment de la Pentecosta de Bellcaire ofereix 

una nova mirada als corrents d’influència francesa. Els fragments 

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art   
de Catalunya

Comissari
Jordi Camps
Amb la col·laboración de 
Cèsar Favà, Gemma Ylla-
Català i Joan Yeguas

Dates
16 de març – 3 de juliol   
de 2016 

TALLER dELS GERMANS SERRA. Adoració dels 
pastors, c. 1365-1375. dipòsit de la Generalitat de 

Catalunya, donació Gallardo, 2015

Donació Antonio Gallardo Ballart
Noves obres mestres per al museu

4



d’Estaon i de San Pedro de Arlanza permeten reforçar el nombre i la 

qualitat del que ja es conserva al museu.

Pel que fa a les obres que pertanyen a l’època del gòtic, molt més 

nombroses que les del romànic, predomina la pintura sobre taula. 

En especial destaca la representació d’artistes clau dels segles xiv i 

xv, com per exemple els Serra, Lluís Borrassà o Bernat Martorell. Es 

completa, d’aquesta manera, la visió de la pintura italogòtica i la que 

s’ha englobat sota el terme d’«internacional». Especial menció cal 

dedicar a la taula atribuïda a Lluís Borrassà, un pintor molt poc repre-

sentat als fons del Museu Nacional.

També cal assenyalar obres de figures tan destacades com ara Ni-

colás Francés, l’autor del gran retaule de la catedral de Lleó, o Martín 

Bernat, una de les figures clau de la pintura medieval aragonesa.

L’ingrés al Museu Nacional d’Art de Catalunya d’aquesta extraordinà-

ria col·lecció té com a precedents altres importants ingressos com el 

de la col·lecció Matías Muntadas (1956), el llegat de Santiago Espona 

(1958), la donació de la colecció de Pere Fontana (1976) o el llegat de 

José Antonio Bertrand (1981).

ANòNiM. Àngels en lluita amb el 
drac, de Tubilla del Agua. Castella, 

primer terç s. xii. dipòsit de la 
Generalitat de Catalunya, dació 

Gallardo, 2015

BERNAT MARToRELL. Santa Llúcia 
repartint almoina, c. 1435. dipòsit 

de la Generalitat de Catalunya, dació 
Gallardo 2015

LLuíS BoRRASSà. Compartiments de 
predel·la amb santa Caterina d’Alexandria 

i Jesucrist, c. 1411-1413. dipòsit de la 
Generalitat de Catalunya, dació Gallardo 2015 
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya presentarà al mes de juny 

una exposició dedicada al pintor Luis de Morales, dit el Divino 

(1510-1586). La mostra, coorganitzada amb el Museo del Prado i el 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, aplega unes 50 obres precedents 

de museus, col·leccionistes privats i institucions religioses i suposa la 

culminació d’un exhaustiu estudi sobre un artista que en el seu temps 

va assolir la fama gràcies a les seves taules devocionals, d’una gran 

càrrega emocional.

L’exposició inclou dues obres de la col·lecció del Museu Nacional, 

Crist amb la creu i Eccehomo, junt a d’altres com la Mare de Déu 

amb el Nen i sant Joanet, procedent de la Catedral Nueva de Sala-

manca; Crist amb la creu, de la col·legiata de Nuestra Señora de la 

Asunción de osuna, o les obres del Real Colegio Seminario Corpus 

Christi de València, a més de 19 obres de la col·lecció del Museo del 

Prado, entre les quals destaca la popular Mare de Déu de la llet. La 

mostra també presenta una escultura d’Alonso Berruguete procedent 

del Museo Nacional de Escultura de Valladolid vinculada estretament 

a la temàtica de Morales per l’espiritualitat que reflecteix. 

Luis de Morales, que va treballar a Extremadura i Portugal, va ser 

durant 50 anys un pintor molt prolífic que va assolir fama gràcies a les 

Organitzen
Museu Nacional d’Art  
de Catalunya, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao 
i Museo del Prado

Comissària
Leticia Ruiz, cap del 
departament de Pintura 
Espanyola del Renaixement 
del Museo del Prado

Dates
16 de juny –
25 de setembre de 2016

LuiS dE MoRALES. Crist presentat al 
poble, detall. Museo de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando

El             Morales
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seves petites taules de temàtica religiosa. Amb una marcada vocació 

comercial, va adaptar a la clientela de l’època un producte artístic i 

devocional que enllaçava amb les tradicions flamenques de finals del 

segle xv i inicis del xvi, matisades per elements italianitzants. Aques-

tes imatges, senzilles en les seves composicions i molt properes al 

creient, afegien a la seva gran eficàcia visual una indubtable càrrega 

emocional.

Les creacions més representatives de Morales van conèixer una àm-

plia representació i èxit gràcies a l’existència d’un taller propi i a les 

repeticions elaborades per altres pintors i pels seus seguidors.

LuiS dE MoRALES. Mare de Déu de la llet.
Museo del Prado  

LuiS dE MoRALES. La Pietat. Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando

LuiS dE MoRALES. El naixement de la Mare de Déu. Museo del Prado
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donar a conèixer la figura de l’artista Lluïsa Vidal (1876-1918) és 

l’objectiu d’aquesta mostra, que es proposa revisar totes les 

facetes de la seva obra: la de pintora, la de dibuixant i també la seva 

tasca com a il·lustradora.

Lluïsa Vidal va formar part de la generació jove dels artistes moder-

nistes catalans. Va ser una gran retratista, molt valorada per la seva 

capacitat de copsar l’estat emocional dels personatges. L’exposició 

mostrarà els seus retrats més representatius, en els quals es percep 

una clara influència dels mestres clàssics espanyols. un altre aspecte 

molt rellevant de l’obra de Lluïsa Vidal és la pintura de gènere, tan 

característica de la pintora i on mostra amb total naturalitat la vida 

quotidiana de les dones. un dels valors d’aquestes escenes és preci-

sament aquesta visió genuïna i excepcional d’una dona sobre el món 

de les dones.

La mostra també inclourà la pintura a l’aire lliure i els temes preferits 

de l’artista, com ara les festes populars, els balls de poble, les platges 

i els carrers, gairebé sempre amb figures, colors vibrants, traç segur i 

pinzellades agosarades.

Es mostraran, també, les petites obres que Lluïsa Vidal va fer pensant 

que mai sortirien del seu taller, les petites peces que ens desvetllen 

Lluïsa Vidal

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art  
de Catalunya

Comissària
Consol oltra

Dates
setembre 2016 – gener 2017

LLuïSA VidAL. Autoretrat, c. 1899.
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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què hi ha al darrere de l’obra d’art, el que no està a la vista, i que ens 

expliquen la seva història. Transmeten la importància del primer traç, 

dels esbossos i tempteigs que la pintora elabora fins arribar a l’obra 

definitiva.

A l’àmbit dedicat a la il·lustració es mostraran els dibuixos originals 

que va elaborar per a les revistes Feminal i La Ilustración Artística. S’hi 

exposaran els originals d’aquestes publicacions amb les il·lustracions 

de la pintora i també s’hi podran llegir les cròniques que els crítics van 

escriure de les seves exposicions a la Sala Parés.

La mostra comptarà també amb una part documental en la qual s’ex-

posaran fotografies familiars, cartes, fotografies d’obres de la pintora 

publicades a revistes, llibres publicats amb les seves il·lustracions, 

crítiques de les exposicions de la pintora a diferents diaris de l’època 

o el diploma atorgat per l’Ajuntament de Barcelona a la pintora el 

1907 per un dels seus dibuixos.

LLuïSA VidAL. Les mestresses de casa, 1905.
Museu Nacional d’Art de Catalunya

LLuïSA VidAL. Retrat de l’escriptora Dolors Monserdà, 
c. 1914. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya revisarà en aquesta expo-

sició l’obra i la personalitat de l’escultor i dibuixant ismael Smith 

(Barcelona, 1886 – White Plains, Nova York, 1972), un artista molt 

present a la col·lecció d’art modern del museu.

La mostra abastarà tota la seva trajectòria i reunirà obres de les múl-

tiples disciplines que Smith va practicar: l’escultura, el dibuix, la il-

lustració, el cartellisme, el disseny gràfic, l’interiorisme, la ceràmica, 

el disseny de joies, els gravats, els ex-libris i, fins i tot, la pintura, una 

faceta gairebé desconeguda de l’artista. En total s’exposaran més 

de cinquanta escultures, més de cent cinquanta dibuixos i projectes 

de monuments, prop de cinquanta gravats –que reflecteixen la seva 

important producció en aquest camp– un conjunt de joies i una col-

lecció completa d’ex-libris, activitat per la qual va ser molt reconegut 

als Estats units.

Les obres procedeixen del Museu Nacional d’Art de Catalunya, que 

compta en els seus fons amb més de 400 dibuixos de l’artista; del Mu-

seo Reina Sofía, la Hispanic Society de Nova York, la Fundación Map-

fre, Calcografía Nacional/Real Academia de Bellas Artes de San Fer-

nando, el Museu d’Història de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, 

els Museus de Sitges, la Fundació Palau, l’institut d’Estudis Catalans, 

Ismael Smith, la bellesa i els monstres

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art   
de Catalunya

Comissari
Josep Casamartina i 
Parassols

Dates 
desembre 2016 – març 2017

iSMAEL SMiTH. Home i arbre, 1907. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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la Casa Museu Pau Casals, el Museu de la Música, el Museu Abelló 

i el Museu d’Art de Cerdanyola, a més de col·leccions particulars de 

Barcelona, Madrid i Nova York.

ismael Smith va ser molt famós a Catalunya durant els primers quinze 

o setze anys de la seva carrera, de 1903 –quan amb disset anys va 

obtenir el primer guardó a Barcelona–, fins al 1919 –que va marxar a 

viure als Estats units–. després, però, tampoc seria un artista oblidat 

del tot, però se’l mantindria acotat al terreny de la il·lustració satírica i 

del bibelot i no se’l consideraria, com es mereix, digne de figurar entre 

els grans escultors catalans del segle xx. Aquest fet, vindria donat per 

la seva producció transgressora, sempre portada al límit, en el món 

d’ordre noucentista en què estava immers.

Enmig del classicisme i l’academicisme que envairien l’escultura 

catalana de la primera meitat del segle xx, l’obra de Smith era una 

provocació constant i l’artista en va pagar les conseqüències. La 

deformació de caràcter grotesc, en uns casos, o expressionista, en 

d’altres, en l’escultura, l’ambigüitat sexual de bona part de les seves 

figures, ja fossin masculines o femenines dels seus dibuixos satírics 

o les escenes mig esperpèntiques dels seus gravats no podien en-

caixar mai en el plàcid mediterranisme que s’estava imposant com a 

única sortida possible al modernisme.

La de Smith és una obra inquietant i variada que aniria quedant al 

marge del discurs oficial de l’art català, fins arribar al desclassament 

i el menyspreu. de fet, la seva figura no es començaria a revisar se-

riosament, encara que sempre de forma molt parcial, fins uns anys 

després de la seva mort, a partir dels anys vuitanta del segle pas-

sat. L’exposició que prepara el Museu Nacional es proposa culminar 

aquest procés de recuperació. 

iSMAEL SMiTH. Dona nua en una font, 1907. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya

iSMAEL SMiTH. Personatge literari.
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Ramon Casas i les ombres xineses
d’Els Quatre Gats Pràctiques heterodoxes

En el marc dels actes de commemoració del 150è aniversari 

del naixement del pintor Ramon Casas (1866-1932), el Museu 

Nacional d’Art de Catalunya prepara una intervenció a les sales de 

la col·lecció d’art modern que treu a la llum un interessant conjunt 

d’obra gràfica inèdita.

La col·lecció excepcional d’obres de Casas que conserva el Museu 

Nacional s’ha vist enriquida recentment amb un ingrés molt original, 

rar i singular: un grup de 9 ombres xineses dibuixades per Casas i 

retallades i construides per Josep Meifrèn, germà del pintor Eliseu 

Meifrèn i membre del cercle d’amics d’Els Quatre Gats.

Aquesta descoberta documenta el contacte de Ramon Casas amb 

pràctiques artístiques molt populars que, seguint el model dels ca-

barets i cafès teatres parisencs, van assolir una gran difusió en els 

mitjans bohemis barcelonins. Aquest conjunt d’ombres xineses con-

figura un conjunt únic en el seu gènere i suposa la mostra visible del 

seu entroncament amb el fenomen de la modernitat.

Sota el perfil de les figures representades hem pogut identificar per-

sonalitats com àngel Guimerà, Maurici Vilomara, Pompeu Gener, Pere 

Romeu o un autoretrat del mateix Casas.

RAMoN CASAS. Invitació per al sessió d’ombres xineses a 
Els Quatre Gats. Biblioteca Joaquim Folch i Torres

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art   
de Catalunya

Comissari
Francesc M. Quílez

Dates 
juny-octubre 2016
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La mostra inclourà altres elements gràfics com ara cartells, fotografi-

es, dibuixos, invitacions, programes, molts d’inèdits, procedents del 

fons del museu.

Tot aquest material artístic i documental ajudarà a contextualitzar 

la gènesi de pràctiques lúdiques que, com les ombres xineses, la 

representació de titelles o l’atracció pel món del circ eren els signes 

de la necessitat d’evasió que van sentir els artistes barcelonins de 

l’època.

disseny de Ramon Casas i realització de Josep Meifrèn. 
Maurici Vilomara. Ombres xineses per al teatre

Els Quatre Gats, c. 1897-1898. dipòsit de
Pere Jiménez-Meifrèn Caralps i Gonzalo Jiménez Meifrèn

disseny de Ramon Casas i realització de Josep Meifrèn. 
Pompeu Gener. Ombres xineses per al teatre

Els Quatre Gats, c. 1897-1898. dipòsit de
Pere Jiménez-Meifrèn Caralps i Gonzalo Jiménez Meifrèn

RAMoN CASAS. Putxinel·lis. Quatre Gats, 1899. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Marianne Breslauer (1909-2001) forma part de tota una genera-

ció de dones fotògrafes que van saber aprofitar les noves lliber-

tats que la República de Weimar els va oferir per lliurar-se a aquesta 

activitat. Pertanyent a una família de la burguesia il·lustrada d’origen 

jueu, la seva carrera va quedar interrompuda amb l’arribada al poder 

del nacionalsocialisme, el 1933, i ella es va veure abocada a l’exili.

Malgrat la seva curta trajectòria com a fotògrafa –només onze anys 

entre 1927 i 1938– el llegat de Marianne Breslauer, amb els seus 

retrats i fotoreportatges, és un exemple singular de la denominada 

“nova fotografia”.

des del seu descobriment a la dècada de 1980 la seva obra s’ha 

mostrat en importants exposicions individuals, la darrera el 2010 a la 

Berlinische Galerie de Berlín.

L’objectiu d’aquesta mostra, que es desplegarà a les sales de la 

col·lecció permanent, és mostrar el conjunt de l’obra de Marianne 

Breslauer amb especial atenció a les fotografies realitzades al maig 

de 1933, quan, en companyia de la seva amiga l’escriptora Anne-

marie Schwarzenbach (1908-1942), va recórrer Barcelona, Andorra, 

osca, Pamplona i San Sebastián. Ambdues van fer aquest viatge 

per encàrrec de l’agència alemanya Akademia, però al seu retorn a 

Organitza i produeix
Museu Nacional d’Art   
de Catalunya

Comissària
Mercedes Valdivieso

Dates
segon semestre 2016

Sales de la col·lecció permanent

MARiANNE BRESLAuER. Schoolgirl, Girona 1933.
© Marianne Breslauer Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Marianne Breslauer
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Alemanya, Breslauer no va poder publicar les fotografies donat que 

era jueva i que es va negar a fer-ho sota un pseudònim, com li pro-

posava l’agència. Malgrat això, diverses revistes suïsses van publicar 

reportatges amb aquestes imatges i textos de Schwarzenbach.

A més d’una trentena de fotografies d’aquest viatge, també es mos-

traran d’altres preses a Berlín, París, itàlia i Palestina. Aquesta serà la 

primera vegada que s’exposarà a Espanya el conjunt de la seva obra.

MARiANNE BRESLAuER. Ruth von Morgen, Berlin 1934.
© Marianne Breslauer Fotostiftung Schweiz, Winterthur

MARiANNE BRESLAuER. Selfportrait.
© Marianne Breslauer Fotostiftung Schweiz, Winterthur 
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Aquesta exposició, organitzada conjuntament amb el Musée Pi-

casso de París, portarà a Barcelona unes 40 obres que ens 

permeten explorar possibles afinitats entre l’obra de Pablo Picasso 

i l’art romànic.

La mostra posa el focus sobre dues dates que marquen la relació de 

Picasso amb l’art d’aquest període. El 1906, en un moment decisiu 

de transformació del seu estil, l’artista s’instal·la durant uns mesos al 

poble de Gósol, als Pirineus. Gairebé trenta anys més tard, el 1934, 

visita les col·leccions d’art romànic del que avui és el Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, un esdeveniment àmpliament comentat per la 

premsa barcelonina del moment.

Partint d’aquestes dues dates, l’exposició girarà a més sobre tres ei-

xos temàtics. El primer són les obres realitzades el 1906 i el 1907 i la 

relació que mantenen amb l’obra de la Mare de Déu amb el Nen, que 

en aquell moment es trobava a l’església de Gósol i que avui forma 

part de la col·lecció del museu. El segon eix té a veure amb un tema 

tràgic, el de la Crucifixió, molt present en l’art romànic, i que a Picasso 

el va preocupar en diferents moments de la seva vida, especialment 

entre 1930 i 1937. El tercer es refereix a una imatge també molt pre-

sent a la col·lecció romànica del museu: la calavera.

Organitzen i produeixen
Museu Nacional d’Art
de Catalunya
i Musée Picasso de París

Comissaris
Juan José Lahuerta
i Emilia Philippot

Dates 
novembre 2016 – febrer 
2017 

Picasso i l’art romànic

MESTRE dE SoRPE. Anunciació, Naixement i Crucifixió de 
Sorpe, detall. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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L’exposició, que es desplegarà a les sales d’art romànic de la col-

lecció permanent, no tractarà d’establir una relació mecànica entre 

les obres romàniques i les de Picasso, ni plantejarà la cerca d’una 

influència directa, donat que una de les característiques principals 

de l’obra picassiana és precisament la seva capacitat de trans-

formar tota influència en una cosa diferent i pròpia, que al mateix 

temps conserva i supera els models originals. L’objectiu de la mos-

tra és intentar copsar les possibles afinitats que s’hi poden establir.

ANòNiM. Mare de Déu de Gòsol. 
Segona meitat del segle xii

PABLo PiCASSo. La Crucifixió, 
1933. Musée Picasso de Paris.

© RMN-Grand Palais

PABLo PiCASSo. Bust d’home 
(estudi per a les senyoretes 

d’Avinyó), 1907. Musée Picasso de 
Paris.© RMN-Grand Palais
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