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Calendari
GENER

pàg.

Dc. 3

19 h

Inauguració de l’exposició
«Trops» de Lluís Xifra

38

Dc. 17

19 h

Conferència «Rossellini i la idea
de revelació en el cinema modern»

42

Ds. 20

17 h

Club de Lectura del md’A:
«El món d’Olga Sacharoff»

28

Dj. 25

17.30 h

22
Visita guiada a l’exposició «Olga
Sacharoff: pintura, poesia i emancipació»

Ds. 27

12 h

Assemblea general ordinària
dels Amics del md’A

47

18 h

Acció-perfomance: «Duel de pissarres,
lliçó d’anatomia»

26

19 h

Conferència «Les campanes: història
i paisatge sonor»

43

Dt. 30

FEBRER

pàg.

Dv. 2

19 h

Inauguració de l’exposició
«Mares verticales» d’Iratxe Caño

Ds. 3

9h

Visita cultural: «Els campanars de St.
40
Feliu de Llagostera i St. Martí de Cassà
de la Selva»

12 h

22
Presentació del catàleg «Olga
Sacharoff: pintura, poesia i emancipació»
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38

Museu d’Art de Girona

Antic Hospital de Santa Caterina

Amics del md’A

FEBRER

pàg.

Dj. 8

19 h

Visita cultural: «Puig i Cadafalch,
Masó i els banys de Girona»

40

Dc. 14

19 h

Conferència «Casa Pastors:
projecte i realitat»

43

Ds. 17

12 h

Visita i vermut: «La casa-taller
de Domènec Fita»

21

17 h

Club de Lectura del md’A: «Estades
a Tossa. Un Hotel a la costa: Tossa de
Mar, 1934-1939. Nancy J. Johnstone»

28

Dc. 21

19 h

Conferència «Josep Puig i Cadafalch,
arquitectura i nacionalisme»

44

Dj. 22

17.30 h

22
Visita guiada a l’exposició «Olga
Sacharoff: pintura, poesia i emancipació»

Ds. 24

11 h

Visita cultural: «Josep Puig i Cadafalch.
Visió, identitats, cosmopolitisme»

11.30 h

md’A en família: taller «Fem una joia per 30
a l’Olga»

19 h

Conferència «Monteverdi,
del renaixement al barroc»

Dc. 28

41

45
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MARÇ

pàg.

Dv. 2

19 h

Inauguració de l’exposició
«Nedant pel call» d’Emili Armengol

39

Ds. 3

12 h

Visita i Vermut d’Art: «Olga Sacharoff:
pintura, poesia i emancipació»

21

Dc. 7

19 h

Conferència «Impressions
perifèriques»

46

Dv. 9

18 h

Taula rodona «Artistes d’avantguarda,
dones emancipades: Olga Sacharoff»

23

Ds. 10

11 h

Club de Lectura del md’A: «Estades
d’Olga a París. La dona i la modernitat
en el París dels anys 20. París era
mujer: retratos de la orilla izquierda del
Sena. Andrea Weiss»

29

Ds. 17

11.30 h

md’A en família: taller «Un retrat
bestial!»

31

18 h

Taula rodona «La nostra estimada Olga»

23

Dc. 21

19 h

Conferència «La pintura de Balthus:
de la imatge a la imaginació»

46

Dj. 22

17.30 h

Visita guiada a l’exposició
«Olga Sacharoff: pintura, poesia
i emancipació»

22

6

Museu d’Art de Girona

Antic Hospital de Santa Caterina

Amics del md’A

ABRIL

pàg.

Dc. 4

19 h

Inauguració de l’exposició «Escales»
de Jordi Bosch Lleó (Barraca)

39

Ds. 7

10
a 13 h

Curs de dibuix «El retrat com a forma
d’expressió i pràctica artística»

25

Ds. 14

11 h

Dia internacional de l’art. Acció artística a càrrec de Jordi Bosch (Barraca)

47

10
a 13 h

Curs de dibuix «El retrat com a forma
d’expressió i pràctica artística»

25

12 h

Presentació del catàleg 2017
«12 MESOS / 12 OBRES»
+ visita literària

26

10
a 13 h

Curs de dibuix «El retrat com a forma
d’expressió i pràctica artística»

25

17 h

Club de Lectura del md’A: «Vida al
Putxet. El Putxet: memòries d’un paradís perdut. Elvira Farreras i Valentí»

29

Dl. 23

Tot
el matí

Activitat adreçada a les escoles
«El drac malcuat i Sant Jordi despistat»

27

Ds. 28

9h

Visita cultural: «Galeria Miquel Alzueta
i taller de l’artista Ignasi Esteve»

41

11.30 h

md’A en família: taller «La dansa
dels animals fantàstics»

31

Ds. 21

7

Museu d’Art
de Girona
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El Museu d’Art està ubicat a l’antic Palau Episcopal (s. x-xviii),
al costat de la catedral de Girona. L’interior de l’edifici acull una
important col·lecció d’art gironí, amb peces datades des de
l’època romànica fins als inicis del segle xx. La visita al Museu
inclou els espais singulars del Palau: el Saló del Tron, la Presó
Episcopal, la Capella del Bisbe i el Mirador, que ofereix una de
les millors vistes de Girona.
Adreça i telèfons
Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona
Tel. 972 20 38 34
www.museuart.com
museuart_girona.cultura@
gencat.cat
Seguiu-nos:
@museuartgirona
Horari
Feiners:
maig-setembre de 10 a 19 h
octubre-abril de 10 a 18 h
Diumenges, festius i 24 i 31
de desembre: de 10 a 14 h
Tancat els dilluns, excepte
festius, i els dies 25 i 26
de desembre i 1 i 6 de gener
L’entrada és gratuïta l’últim
dimarts de cada mes, d’octubre a juny (inclosos)

Serveis

Audioguia en català/castellà/
anglès/francès: 1 €
Visites concertades per a grups
escolars i d’adults. Reserves, de
dimarts a divendres de 9 a 14 h
Tel. 972 41 40 58
reserves.girona.acdpc@gencat.
cat
Preus de l’entrada
General: 4,5 € / Reduïda: 3,5 €
Combinada md’A + Antic Hospital de Santa Caterina: 6,5 €
Gratuïta: infants de menys de
8 anys, persones en situació
d’atur, Amics del md’A i membres acreditats d’associacions
amb conveni amb el md’A
GIRONA EPISCOPAL:
General: 10 € / Reduïda: 8 €
Reduïda especial: 3 €
CLUB GIRONA CULTURA:
15 % de descompte
en l’entrada al Museu
Per consultar la resta de condicions:
tel. 972 20 38 34
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EXPOSICIONS

Un fragment de làpida paleocristiana procedent d’Empúries
obre el recorregut per l’EXPOSICIÓ PERMANENT, que
permet un itinerari per obres úniques de l’art català des
del Romànic fins els nostres dies; hi destaquen un dels
conjunts retaulístics més notables dels segles xv i xvi, a
més d’obres rellevants del Renaixement i Barroc català. Un
recorregut que es tanca amb una important representació
de pintors dels segles xix i xx vinculats amb Girona, com
Urgell, Vayreda, Rusiñol o Bertrana.
Alhora el museu desenvolupa una línia d’EXPOSICIONS
TEMPORALS centrades majoritàriament en aprofundir i
difondre artistes i moviments artístics amb vincles i relacions
amb el territori gironí. L’entrada al md’A permet accedir
alhora a la visita de l’exposició permanent i de les temporals,
que es programen quadrimestralment.
10

Exposició temporal
«DIVORCIS AMB
LA TRADICIÓ»,
de Domènec Fita
pàg. 12

Exposició temporal
«OLGA SACHAROFF:
PINTURA, POESIA
I EMANCIPACIÓ»
pàg. 14

11

12

Exposició temporal

Fins el 25
de febrer
Àmbit 2 del
Museu d’Art
de Girona
En col·laboració
amb la Fundació
Fita

«DIVORCIS AMB LA TRADICIÓ»
Amb motiu del 90è aniversari de l’escultor
Domènec Fita i Molat (Girona, 1927), la
Fundació Fita organitza un ampli programa
d’actes, amb sis exposicions en diferents
espais de la ciutat, que busquen presentar
de manera completa l’obra de l’artista, tot
posant en relleu el fet disruptor del seu treball
creatiu.
El Museu d’Art acull la primera de les exposicions, que proposa una anàlisi comparativa
del procés creatiu de l’artista a partir de
l’autoretrat en dibuix, pintura i escultura,
confrontant-lo amb projectes i maquetes
d’obra escultòrica en els quals es fa evident
el seu allunyament de la tradició artística. S’hi
poden veure, entre altres, diverses obres
fetes per encàrrec, com el cap de Sant Benet
del monestir de Montserrat, el Sant Andreu
d’Ullastret, i les maquetes de l’escultura Pau i
treva de l’Abat Oliba.
En el marc del programa Fita 90.
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Exposició temporal

Fins el 2
d’abril

«OLGA SACHAROFF:
PINTURA, POESIA I EMANCIPACIÓ»

Àmbit 3 del
Museu d’Art
de Girona

El 2017 es compleixen cinquanta anys de la
mort a Barcelona de la pintora Olga Sacharoff
(1889-1967), nascuda a Geòrgia però fortament
arrelada a Catalunya. Formada a l’acadèmia
de belles arts del seu país, aviat es trasllada
al París de principis del segle xx, on exposa la
seva obra als salons d’avantguarda més importants. En aquest període comença a establir
una estreta vinculació amb Tossa de Mar, punt
de trobada de molts artistes d’avantguarda que,
com ella, havien triat Catalunya per refugiar-se
de la guerra.

En el marc de
l’Any Sacharoff

El Museu d’Art organitza l’exposició central
de la commemoració, que reuneix més d’una
seixantena d’obres originals (dibuixos i pintura),
així com fotografies i documentació sobre
l’artista, a fi de traçar un itinerari complet per la
seva trajectòria vital i artística.
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Un mes, una obra / Gener

TAPA DEL SEPULCRE
DE SANT NARCÍS
Joan de Tournai (atribuït)
Estudi a càrrec de Lia Pou
Brugué i Anna Soler Belloso
Segle XIV
Fusta policromada
40,5 x 173 x 8 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. MDG 270
Fons Bisbat de Girona

Un mes, una obra / Febrer

PASSEIG SOLITARI.
HORT DEL DUC DE GOR
Santiago Rusiñol i Prats
Estudi a càrrec de Mercedes
Palau-Ribes i O’Callaghan
1898
Oli/tela
140 x 180 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. 137.077
Dipòsit Generalitat
de Catalunya.
Col·lecció Nacional d’Art
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Un mes, una obra / Març

RETAULE DE LA MARE DE
DÉU DEL ROSER D’AMER
Joan Sanxes Galindo
Estudi a càrrec
de Xavier Solà Colomer
c. 1605-1608
Oli/fusta
400 x 320 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. MDG 346
Fons Bisbat de Girona

Un mes, una obra / Abril

FRAGMENT
DE LÀPIDA ROMANA
Estudi a càrrec
de Quim Tremoleda Trilla
Segle ii dC.
Marbre de Carrara
11 x 15 x 2,5 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. MDG 853
Fons Bisbat de Girona
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ACTIVITATS

Un seguit d’activitats i visites al voltant de les exposicions
que permeten una aproximació amena i distesa a l’art i a la
seva història. Un conjunt de propostes diverses i de diferents formats per a tots els públics.
18

Vermuts d’Art.
Visites guiades a
les exposicions
pàg. 20

Activitats paral·leles
a les exposicions
pàg. 22

Altres activitats
pàg. 26

Club de Lectura
del md’A
pàg. 28

md’A en família
pàg. 30

19

VERMUTS D’ART
Visites guiades a les exposicions

Vermuts d’Art. Visites guiades a les exposicions

Un dissabte al mes, esteu convidats a fer un tastet
de la col·lecció permanent o de les exposicions
temporals del md’A acompanyats per un expert.
Acabarem el recorregut fent un vermut als jardins del
Museu d’Art, on podrem comentar la visita mentre
gaudim d’un dels espais més singulars de l’antic Palau
Episcopal.
Vermut de bota per gentilesa de La Simfonia,
Formatges i Vins. Pl. de l’Oli, 6. 17004 Girona.
Preu: 4,5 €. Amics del md’A: 2 €. Places limitades.
Es recomana reservar amb antelació trucant al tel. 972 20 38 34.
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«LA CASA-TALLER DE DOMÈNEC FITA»
Visita i vermut

12 h

Heu visitat mai el taller d’un artista? Domènec Fita ens convida a compartir la intimitat
del seu espai de creació.

C. Francesc
Macià, 7,
Girona
Durada:
1 h 30 min

Visita comentada a la casa-taller de
l’escultor gironí, a càrrec de Joaquim Bover,
comissari de la commemoració dels 90 anys
de l’artista, i Carme Clusellas, comissària
de l’exposició “Divorcis amb la tradició”,
dedicada al retrat en l’obra de Fita en el
marc dels actes Fita’90.
Punt de trobada: C. Francesc Macià, 7. Girona
(Bus línia 1 – parada Francesc Macià).

Dissabte
3 de març
12 h
Museu d’Art
de Girona
Durada:
1 h 30 min

«OLGA SACHAROFF: PINTURA,
POESIA I EMANCIPACIÓ»
Visita i vermut
En aquesta ocasió, us proposem una visita
comentada a l’exposició sobre la vida i l’obra
d’Olga Sacharoff, pintora russa avantguardista establerta a Catalunya. Anirà a càrrec
d’Elina Norandi, comissària de la mostra.

Preu: 4,5 €. Amics del md’A: 2 €. Places limitades.
Es recomana reservar amb antelació trucant al tel. 972 20 38 34.
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Visites guiades a les exposicions

Dissabte
17 de febrer

En el marc de l’Any
Sacharoff

Activitats paral·leles a les exposicions

Dijous
25 de gener
22 de febrer
22 de març
17.30 h

«OLGA SACHAROFF: PINTURA,
POESIA I EMANCIPACIÓ»
Visita guiada a l’exposició
Un dijous al mes us oferim la possibilitat de
visitar l’exposició dedicada a l’artista Olga
Sacharoff acompanyats de la comissària
de la mostra, Elina Norandi. Una ocasió per
aprofundir en el món artístic i personal de
la pintora i per a descobrir els secrets d’una
obra que no deixarà de sorprendre-us.
Preu: 4,5 €. Amics del md’A: 2 €. Places limitades. Es recomana reservar amb antelació trucant al tel. 972 20 38 34.

Museu d’Art
de Girona
Dissabte
3 de febrer
12 h
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

«OLGA SACHAROFF: PINTURA,
POESIA I EMANCIPACIÓ»
Presentació del catàleg de l’exposició
Més enllà de l’exposició, el catàleg “Olga
Sacharoff: pintura, poesia i emancipació”
permet ampliar les mirades sobre l’obra de
Sacharoff des de diferents perspectives,
complementar informacions i compilar tota
l’obra exposada a fi d’aprofundir en l’obra
de l’artista, i esdevenir un dels reculls més
complerts de la seva obra.
L’acte comptarà amb la presència dels autors Elina Norandi,
Àlex Mitrani, Susanna Portell, Glòria Bosch i Natàlia Nemidov.
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Divendres
9 de març
18 h
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

«ARTISTES D’AVANTGUARDA, DONES
EMANCIPADES: OLGA SACHAROFF»
Taula rodona
Coincidint amb el dia de la dona treballadora, conversem entorn de l’artista Olga
Sacharoff com a cas paradigmàtic d’una
artista l’obra de la qual ha estat jutjada i
valorada, per la crítica en el seu moment i la
Història de l’Art després, partint del seu ser
dona, amb tots els condicionants que en la
primera meitat del segle xx això suposava.
Participants: Glòria Bosch, directora de la Fundació Vila Casas;
Àlex Mitrani, doctor en Història de l’Art i comissari d’exposicions,
i Susanna Portell, historiadora de l’Art i comissària d’exposicions.
Moderadora: Elina Norandi, comissària de l’Any Sacharoff.

Dissabte
17 de març

«LA NOSTRA ESTIMADA OLGA»
Taula rodona

18 h

Amics i amigues d’Olga Sacharoff ens parlaran dels records que conserven de l’artista
d’una manera familiar i propera.

Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

Activitats paral·leles a les exposicions

En el marc de l’Any
Sacharoff

Moderador: Genís Sinca, escriptor i periodista.

23

24

Activitats paral·leles a les exposicions

De 10 a 13 h
Museu d’Art
de Girona

«EL RETRAT COM A FORMA
D’EXPRESSIÓ I PRÀCTICA ARTÍSTICA»
Curs de dibuix
Aquest curs vol oferir una experiència pràctica que permeti ampliar i desenvolupar el
propi mètode creatiu i l’estil artístic de cada
alumne. Les classes del taller es duran
a terme intensivament, però pas a pas, i
s’hi treballaran els aspectes i les tasques
principals necessàries per tal de poder
arribar a conèixer abastament la tècnica
del retrat. Totes les sessions incorporaran una part teòrica per tal de conèixer la
interpretació del retrat al llarg de la història
de l’art, entre artistes tant clàssics com
contemporanis, amb un incís molt especial
en la tècnica i l’obra de Domènec Fita.Es
tracta d’aprendre a focalitzar l’atenció en la
forma plàstica del retrat, en la naturalesa i
en les característiques físiques del model,
però també d’intentar captar-ne l’esperit i
l’aspecte més emocional.

Activitats paral·leles a les exposicions

Dissabtes 7,
14 i 21 d’abril

El retrat, com a gènere independent i
com una de les tècniques artístiques més
complexes, requereix la fusió dels conceptes bàsics de coneixement de la tècnica
de dibuix, comprensió de les proporcions i
perspectiva espacial.
A càrrec de Yevdokym Perevalsky, graduat per l’Acadèmia
de Belles Arts d’Ucraïna. Des de 1997, treballa entre Ucraïna
i Catalunya. La seva obra es troba a col·leccions de museus
nacionals i municipals d’Ucraïna, Rússia, Polònia, Estats
Units, Canadà, Anglaterra, Portugal, Bèlgica, Holanda, Israel,
França, Alemanya, Espanya i Catalunya, i ha estat adquirida
pel Ministeri de Cultura d’Ucraïna, el Gabinet de Presidència
del govern ucraïnès i el Museu d’Història de la Ciutat de
Girona (Catalunya). Preu del curs: 50 € (3 sessions).
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Dissabte
27 de gener
18 h
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

«DUEL DE PISSARRES,
LLIÇÓ D’ANATOMIA»
Acció-perfomance
Acció-performance a l’entorn de l’art i la
neuroanatomia, a càrrec de Joan San, neurocirurgià i degà de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Girona, i de Pep Admetlla, escultor i dissenyador industrial, amb
les improvisacions en directe de la violinista
alemanya Lisa Bause.

Altres activitats

Es tracta d’una reedició de la performance
presentada el passat mes de juny al Teatre
Anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya a Barcelona. L’acció va ser
filmada per un equip multidisciplinari de
professionals de la imatge sota la direcció
d’Isa Campo —guionista i directora de documentals i cinema— que properament es
presentarà al Cinema Truffaut de Girona.

Dissabte
21 d’abril
12 h
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta
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«12 MESOS / 12 OBRES»
Presentació del catàleg 2017
+ visita literària
Publicació anual en què es recullen les
obres del fons del museu seleccionades per
a estudi a càrrec d’un expert. Aquest mes
d’abril es presenta l’estudi número 400 dels
elaborats al voltant de les peces del museu.
L’acte es complementarà amb una visita
guiada a la col·lecció permanent del museu
d’art a través de textos literaris escollits per
a l’ocasió, a càrrec de Cristina Fernández,
conductora del club de lectura del md’A.

De 9 a 13 h

«EL DRAC MALCUAT
I SANT JORDI DESPISTAT»
Activitat adreçada a les escoles

Altres activitats

Dilluns
23 d’abril

Com cada any, el Museu d’Art de Girona convida els grups escolars a celebrar la Diada de
Sant Jordi d’una manera original i divertida.
Aquest any us proposem com escenari el
Activitat
Museu d’Art, on gaudireu d’un espectacle de
gratuïta per a contes sobre dracs i cavallers entre els quals
grups escolars descobrirem una curiosa versió del “valent
cavaller de Sant Jordi”. I tot seguit podreu
visitar les sales del museu per descobrir els
dracs que s’hi amaguen.

Museu d’Art
de Girona

Espectacle a càrrec de David Planas. Activitat adreçada a
grups escolars d’infantil i primària. Durada de l’activitat 1,30 h.
Cal fer la reserva prèvia al telèfon 972 20 38 34.
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Presentació
dissabte
20 de gener
17 h

CLUB DE LECTURA
«EL MÓN D’OLGA SACHAROFF»
Proposta de lectures dinamitzades que
tenen com a eixos centrals les estades de
l’artista a Tossa de Mar, la dona i la modernitat en el París dels anys vint i la vida al
Putxet barceloní.

Club de Lectura del md’A

A càrrec de Glòria Guilera i Canals, llicenciada en Història de
l’Art i màster en Gestió Cultural. Treballa des de l’any 1991 al
Departament de Cultura. Des del 2012, és conductora d’un
club de lectura de literatura i arts que imparteix en diferents
biblioteques.
La presentació i els debats són una activitat gratuïta.
Cal reservar trucant al 972 20 38 34.

Debat
dissabte
17 de febrer
17 h
28

ESTADES A TOSSA
Un Hotel a la costa: Tossa de Mar,
1934-1939. Nancy J. Johnstone
Barcelona: Tusquets, 2011

17 h

Debat
dissabte 21
d’abril
17 h

ESTADES D’OLGA A PARÍS.
LA DONA I LA MODERNITAT
EN EL PARÍS DELS ANYS 20
París era mujer: retratos de la orilla
izquierda del Sena. Andrea Weiss
Barcelona: Egales, cop. 2014

Club de Lectura del md’A

Debat
dissabte 10
de març

VIDA AL PUTXET
El Putxet: memòries d’un paradís perdut.
Elvira Farreras i Valentí
Barcelona: La Campana, 1995

29

md’A en família

Dissabte
24 de febrer
11.30 h
Museu d’Art
de Girona
En el marc de l’Any
Sacharoff

FEM UNA JOIA PER A L’OLGA
El taller pretén apropar l’obra d’Olga Sacharoff a grans i petits, i donar a conèixer
l’esmalt al foc sobre metall, una tècnica mil·
lenària i molt arrelada a Catalunya. Durant
la sessió, els assistents aprendran a esmaltar i faran un penjoll amb la seva inicial en
homenatge a la pintora, que portava la seva
penjada del coll.
Impartit per Montserrat Garriga, professora de joieria artística
i esmalts. Activitat dirigida a nens i nenes de 6 a 12 anys
acompanyats d’una persona adulta. Preu per persona,
incloent-hi els menors d’edat: 3 €. Preu Amics del md’A: 2 €.
El material està inclòs. Cal fer reserva prèvia al telèfon 972 20
38 34. L’activitat només es durà a terme si hi ha un mínim de
cinc persones inscrites.
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11.30 h
Museu d’Art
de Girona

Dissabte 28
d’abril
11.30 h
Museu d’Art
de Girona

UN RETRAT BESTIAL!
A partir de la visita a les obres de l’exposició d’Olga Sacharoff, ens convertirem en
artistes! Us convidem a crear obres on els
animals en siguin els protagonistes!

md’A en família

Dissabte 17
de març

A càrrec de Sabrina Sampere. Activitat adreçada a nens i nenes de 6 a 12 anys acompanyats d’una persona adulta. Preu
per persona, incloent-hi els menors d’edat: 3 €. Preu Amics
del md’A: 2 €. El material està inclòs. Cal fer reserva prèvia al
telèfon 972 20 38 34. L’activitat només es durà a terme si hi
ha un mínim de cinc persones inscrites.

LA DANSA DELS ANIMALS FANTÀSTICS
Un recorregut per les sales del museu ens
farà parar atenció i descobrir els animals
fantàstics i els reals de moltes obres d’art:
un drac, una àliga amb dos caps, una lleona que s’enfila dalt d’una columna... Aprendrem la seva història i experimentarem amb
els moviments que aquests animals ens
suggereixen.
Activitat a càrrec de Icono Serveis Culturals. Dirigit a nens i
nenes de 3 a 6 anys acompanyats d’una persona adulta.
Preu per persona, incloent-hi els menors d’edat: 3 €. Preu
Amics del md’A: 2 €. Cal fer reserva prèvia al telèfon 972 20
38 34. L’activitat només es durà a terme si hi ha un mínim de
cinc persones inscrites.
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Antic Hospital
de Santa Caterina
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En actiu des de finals del segle xvii fins a principis del xxi, l’Antic
Hospital de Santa Caterina acull actualment la Delegació del
Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona. L’edifici, d’època barroca, està situat damunt un barri medieval del qual avui
dia encara es conserven restes arqueològiques. L’entrada inclou
la visita al pati de les magnòlies, amb esgrafiats de principis del
segle xx, l’espai d’interpretació de l’Antic Hospital, el vestíbul
amb arrambadors del segle xvii, la farmàcia hospitalària d’època
barroca i l’antiga capella, on s’exposa el quadre El gran dia de
Girona, de Ramon Martí i Alsina (1826-1894).
Adreça i telèfons
Pl. de Pompeu Fabra, 1
(Edifici de la Generalitat)
17002 Girona

Horari de visita
Dissabtes, diumenges
i festius de 10 a 14 h

Tel. 972 20 38 34 /
972 41 40 58
reserves.girona.acdpc@
gencat.cat

Serveis
Audioguia en diversos idiomes
inclosa en el preu de l’entrada

Preu de l’entrada
General: 3,5 € / Reduïda: 2,5 €
Amics del md’A: 2 €
Combinada Antic Hospital +
Museu d’Art: 6,5 €
Gratuïta: infants de menys de
8 anys, persones en situació
d’atur i membres acreditats
d’associacions amb conveni
amb el md’A. Per consultar la
resta de condicions:
tel. 972 20 38 34

Visites concertades per a
grups de 20 persones com a
màxim. Reserva obligatòria
amb una antelació mínima de
15 dies
Idiomes: català, castellà,
anglès, francès i italià (altres
idiomes, consulteu-nos)
Reserves: tel. 972 41 40 58 o
reserves.girona.acdpc@
gencat.cat
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Amics
del md’A
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L’associació Amics del Museu d’Art de Girona té com a objectiu
principal col·laborar amb el Museu, donant a conèixer la seva
col·lecció i activitats, i contribuint a la conservació i millora del
seu patrimoni. L’associació també fomenta el coneixement de
l’art i la cultura mitjançant l’organització d’activitats pròpies.
Convidem totes les persones i entitats que ho desitgin a unir-se
a nosaltres per gaudir de nombrosos beneficis i per consolidar
la relació amb el Museu.
Contacte
Casa Solterra
C. Ciutadans, 18, baixos
17004 Girona

Horari
De dilluns a divendres
de 16.30 a 20 h

Tel. 972 22 47 66
info@amicsmda.org
www.amicsmda.org

Inscripcions
Les inscripcions a les activitats que ho requereixin s’han
de fer, dins el termini indicat,
a la secretaria de l’associació
Amics del md’A, enviant un
correu a info@amicsmda.org
o trucant al tel. 972 22 47 66

Seguiu-nos:
facebook.com/lamic.
delmuseu
@AmicsMda
amicsmda

Amic protector:

Col·labora:
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EXPOSICIONS
I ACTIVITATS

L’associació Amics del Museu d’Art de Girona organitza
per als socis i sòcies, i per a totes les persones interessades, viatges, excursions, visites, conferències i actes
culturals diversos.
L’espai de l’associació dels Amics del md’A acull cada mes
una nova proposta artística, mostres del treball plàstic i
audiovisual de diferents artistes que se sumen a l’oferta
expositiva de la ciutat de Girona.
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Exposicions
dels Amics del md’A
pàg. 38

Conferències
pàg. 42

Visites culturals
pàg. 40

Activitats puntuals
pàg. 47

Club Cinefòrum
pàg. 48
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«TROPS»
Lluís Xifra

Exposició / Gener

Inspirant-se en la literatura,
l’artista empra l’art escultòric
per mostrar-nos un llenguatge
propi on les formes ens inspiren un camí o traç escultòric.
Un camí en aparença infinit i
alhora impossible d’abastar,
però fascinador. Un camí
particular que juga amb el
llenguatge, a través d’una matèria inorgànica tan abundant
al nostre planeta.
Inauguració: dc. 3 de gener a les 19 h.

«MARES VERTICALES»
Iratxe Caño

Exposició / Febrer

Els paisatges interiors
conformen una geografia vital
per a cadascú de nosaltres.
Aquesta geografia particular
és accessible a través dels ulls
de l’ànima. El mar, els mars,
com un horitzó que marca
la recerca de l’artista. Un
mar que apareix en aquestes
pintures a través de l’abstracció dels colors, dels reflexos i
les formes sempre canviants
de l’aigua, que mai és igual i
sempre canvia.
Inauguració: dv. 2 de febrer a les 19 h.
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Lloc: Espai dels Amics del md’A (c. Ciutadans, 18).
Horari: de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h.

«NEDANT PEL CALL»
Emili Armengol

Exposició / Març

Amb aquestes escultures de
peixos, que estaran “Nedant
pel Call” uns quants dies,
l’artista ret homenatge a
tots aquells homes de la mar,
pescadors artesanals, que
cada dia surten amb els seus
palangres, nanses i tresmalls,
per tornar a port amb una
pesca cada dia més minsa a
causa de la sobreexplotació
dels fons marins.
Inauguració: dv. 2 de març a les 19 h.

«ESCALES»
Jordi Bosch Lleó (Barraca)

Exposició / Abril

El traç d’aquestes obres tenen
molt a veure amb la muntanya,
amb el concepte d’escalar
i ascendir, també a través
del pensament. Es tracta
d’una obra iniciada el 2002 i
encara oberta, conjuntament
amb d’altres de l’autor. Les
escales trencades, fonedisses;
l’escala com a metàfora del
primer i el tercer món. L’escala
com a necessitat i com a risc,
com un dibuix a l’aire.
Inauguració: dc. 4 d’abril a les 19 h.
Lloc: Espai dels Amics del md’A (c. Ciutadans, 18).
Horari: de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h.
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Dissabte
3 de febrer
9h
Sortida des
de la Copa
(Girona)

«ELS CAMPANARS DE ST. FELIU DE
LLAGOSTERA I ST. MARTÍ DE CASSÀ
DE LA SELVA»
Visita comentada als campanars de les
esglésies de St. Feliu de Llagostera (50 mts
d’alçada) i de St. Martí de Cassà de la Selva
(45 mts d’alçada), acompanyats de Mn. Enric
Prats i amb el guiatge del campanòleg Blai
Ciurana.
Activitat relacionada amb la conferència «Les campanes: història i paisatge sonor quotidià», del dia 30 de gener, a càrrec
de Blai Ciurana.

Visites culturals

Inscripcions del 10 al 30 de gener. Places limitades.
Sortida Matinal. Preu 23 € socis, 25 € no socis.

Dijous
8 de febrer

«PUIG I CADAFALCH, MASÓ
I ELS BANYS DE GIRONA»

19 h

A propòsit de la commemoració de l’any
Puig i Cadafalch, la Casa Masó dedica una
exposició als anomenats Banys Àrabs, als
quals l’arquitecte homenatjat va dedicar un
estudi amb el qual va impulsar-ne la recuperació. Rafael Masó, juntament amb Jeroni
Martorell i Emili Blanch, la va dur a terme.

Casa Masó
(Girona)

La visita de l’exposició anirà a càrrec de la
seva comissària, Rosa Maria Gil Tort, amb
qui descobrirem la història de la recuperació
d’aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Inscripcions: del 15 de gener al 6 de febrer. Places limitades.
Activitat gratuïta.
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Dissabte
24 de febrer

«JOSEP PUIG I CADAFALCH. VISIÓ,
IDENTITATS, COSMOPOLITISME»

11 h

Visita guiada a les exposicions «Josep Puig i
Cadafalch. Visió, identitats, cosmopolitisme»,
a Can Serra del Museu de Mataró, i «Art i
encanteri», d’Eduard Alcoy, a Ca l’Arenas,
també del Museu de Mataró.

Sortida des
de la Copa
(Girona)

Visites culturals

Visió interdisciplinària de l’obra de Josep
Puig i Cadafalch, conegut com a arquitecte
modernista, tot i que també fou un destacat polític, historiador, arqueòleg, urbanista
i dispensador d’exposicions. L’exposició
d’Eduard Alcoy mostra la creativitat del pintor mataroní a partir de les coordenades més
solemnes de l’art i l’il·lusionisme.
L’activitat complementa la conferència “Josep Puig i Cadafalch, arquitectura i nacionalisme” de dimecres 21 de febrer.
Inscripcions: del 5 al 21 de febrer. Places limitades. Sortida
matinal. Preu: Amics md’A 26 € i No Amics del md’A 28 €.

Dissabte
28 d’abril

«GALERIA MIQUEL ALZUETA I TALLER
DE L’ARTISTA IGNASI ESTEVE»

9h

Aquesta doble activitat proposa tant una
visita comentada a les exposicions del
Palau de Casavells, actual Galeria Miquel
Alzueta — especialitzada en art contemporani, antiguitats i disseny d’interiors—, a
càrrec de Thaïs Botines, com una trobada
amb l’artista Ignasi Esteve que ens obrirà
les portes de la seva galeria de Can Gustà,
a Bàscara. Dues oportunitats diferents per
conèixer obres d’art contemporani i la seva
relació amb espais antics restaurats, aprofundint en la relació art-paisatge.

Sortida des
de la Copa
(Girona)

Inscripcions: info@amicsmda.org o bé al tel. 972 22 47 66.
Del 9 al 25 d’abril. Places limitades. Sortida matinal. Preu:
Amics del md’A 24 € i No Amics del md’A 26 €.
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Dimecres 17
de gener
Conferències

19 h
Espai dels
Amics del
md’A

«ROSSELLINI I LA IDEA DE REVELACIÓ
EN EL CINEMA MODERN»
A càrrec d’Àngel Quintana, crític de cinema i
professor d’història del cinema a la UdG
Entre els signes que han definit la modernitat, existeix la idea de la revelació o epifania.
Després de plantejar de quina manera la
realitat podia arribar a la pantalla, el cinema
va començar a preguntar-se què és la realitat
mateixa i quina cabuda hi té el misteri. Entre
els camins que van obrir aquesta porta, cal
destacar l’emprès per Roberto Rossellini,
explorat per Àngel Quintana en aquesta
conferència.
Activitat gratuïta.
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Dimarts
30 de gener
19 h
Espai
dels Amics
del md’A

«LES CAMPANES:
HISTÒRIA I PAISATGE SONOR»
A càrrec de Blai Ciurana i Abellí,
campanòleg
Les campanes i els campanars han estat
sempre elements de referència del nostre
patrimoni no tan sols cultural, patrimonial o
ritual, sinó també musical i emocional.

Conferències

Accions com la trobada anual de campaners a Os de Balaguer, la Confraria de
Campaners de Catalunya, la revista El
Batall, el Museu de Campanes, l’existència
d’inventaris de campanes i campanars, així
com concerts, cursos i festivals han ajudat a
revalorar i fer més present el món campaner.
Activitat gratuïta.

Dimecres
14 de febrer
19 h
Espai
dels Amics
del md’A

«CASA PASTORS:
PROJECTE I REALITAT»
A càrrec de Carme Clusellas,
directora del Museu d’Art de Girona
La Casa Pastors serà una nova seu del Museu d’Art de Girona. En aquesta conferència, Carme Clusellas compartirà amb tots
els assistents algunes de les interioritats
d’aquesta important ampliació del museu:
el projecte arquitectònic, la previsió de col·
leccions i línies expositives, i la significació
per a la ciutat d’una gran aposta museística.
Activitat gratuïta.
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Dimecres
21 de febrer
Conferències

19 h
Espai
dels Amics
del md’A

«JOSEP PUIG I CADAFALCH,
ARQUITECTURA I NACIONALISME»
A càrrec de Mireia Freixa Serra, catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat de
Barcelona (UB)
El nacionalisme polític que Puig i Cadafalch
buscava en les tradicions, el patrimoni o el
mateix paisatge es va reflectir en la seva
arquitectura del període modernista.
Josep Puig i Cadafalch és una de les
figures destacades de Catalunya com a arquitecte, urbanista, restaurador, historiador
de l’art de projecció internacional, a més
de polític durant el període 1917-1922 com
a president de la Mancomunitat.
Activitat gratuïta.
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19 h
Espai dels
Amics del
md’A

«MONTEVERDI, DEL RENAIXEMENT
AL BARROC»
A càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà, professor
d’estètica de la Universitat de Girona (UdG)

Conferències

Dimecres
28 de febrer

Claudio Monteverdi (1567-1643), de qui
s’ha commemorat el 450è aniversari del
naixement, constitueix una peça clau per
entendre l’evolució de la música dels darrers
quatre segles. El pas del Renaixement al
Barroc, la consolidació de la tonalitat o el
sorgiment de l’òpera són només alguns dels
aspectes en els quals Monteverdi juga un
paper crucial. Oriol Ponsatí-Murlà, professor
d’Estètica de l’UdG, ens farà una glossa de
la contribució creativa de Monteverdi.
Activitat gratuïta.
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Conferències

Dimecres
7 de març

«IMPRESSIONS PERIFÈRIQUES»
A càrrec de Joan Gaya

19 h

Un aficionat a l’art, Joan Gaya, entaula
diàleg amb un professional de l’art, Pere
Parramon, sobre com veu el món de l’art
des de la seva perspectiva de membre de
l’Associació Amics del Museu d’Art.

Espai dels
Amics del
md’A

Activitat gratuïta.

Dimecres
21 de març
19 h
Espai dels
Amics del
md’A
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«LA PINTURA DE BALTHUS:
DE LA IMATGE A LA IMAGINACIÓ»
A càrrec de Laura Cornejo Brugués, historiadora de l’art, comissària d’exposicions i
agent cultural
El pintor francès Balthus (1908-2001) és un
dels artistes més cèlebres i a la vegada desconeguts de la modernitat artística. A través
d’un recorregut per les seves obres més significatives, analitzarem els trets distintius de
la seva pintura per tal de contextualitzar la
repercussió de Balthus en l’imaginari artístic
—sobretot fotogràfic— dels segles xx i xxi.
Activitat gratuïta.

Dissabte
27 de gener

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DELS AMICS DEL md’A

12 h

Organitzada pels Amics del md’A i restringida
als socis i sòcies de l’entitat. L’assemblea
general és l’espai on es prenen les decisions
més rellevants sobre l’associació. Per tant,
animem a tots els socis i sòcies a participar-hi
activament.

Museu d’Art
de Girona

13 h Pausa musical
14 h Dinar dels Amics del md’A

Dissabte
14 d’abril
11 h
Espai dels
Amics del
md’A

Activitats puntuals

Inscripcions per al dinar: del 4 al 19 de gener (Secretaria dels
Amics del md’A, tel. 972 22 47 66 o info@amicsmda.org)

DIA INTERNACIONAL DE L’ART
Acció artística a càrrec de Jordi Bosch
(Barraca)
Un any més, els Amics del Museu d’Art i el
Museu d’Art s’afegiran a aquesta celebració
impulsada per Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona.
Activitat gratuïta.

FORA DE CARTA
El dia a dia sovint ens ofereix oportunitats que no s’han pogut
preveure a l’hora de tancar l’agenda en paper del Museu d’Art
de Girona. Per aquest motiu, sota el nom genèric de “Fora de
carta”, els Amics del md’A de tant en tant us oferirem noves
propostes a través del nostre recordatori d’activitats al correu
electrònic, les xarxes socials —Facebook, Twitter o Instagram— i l’espai web dels Amics. Estigueu a punt, doncs, per a
més suggeriments!
Seguiu-nos a Facebook (@lamic.delmuseu), a Twitter (@AmicsMdA) i al web
www.amicsmda.org.
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CLUB CINEFÒRUM
Club Cinefòrum

Els Amics del md’A gaudim de preus especials al Cinema
Truffaut de Girona, tant en les sessions del Cicle Filmoteca com en totes les pel·lícules que, per un motiu o un
altre, tenen a veure amb el món de l’art i dels artistes. Us
n’anunciarem els títols i les dates puntualment mitjançant el
nostre recordatori d’activitats al correu electrònic, les xarxes
socials —Facebook, Twitter i Instagram— i al web dels
Amics. Estigueu ben atents!
Acompanyem les pel·lícules del nostre club amb una sessió
gratuïta de cinefòrum al local dels Amics per parlar de
cinema i art en bona companyia.
Dates i preus: consulteu el recordatori d’activitats i els perfils a les xarxes socials.
Entrada gratuïta al cinefòrum. Espai dels Amics del md’A (c. Ciutadans, 18).
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Crèdits
MUSEU D’ART DE GIRONA
Direcció
Carme Clusellas
Equip tècnic
Aurèlia Carbonell, Irene Forts, Carme
Martinell, Toni Monturiol
CONTINGUTS
Museu d’Art de Girona
Amics del Museu d’Art de Girona
COORDINACIÓ
Tramoia Produccions Culturals
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Cooperativa L’Apòstrof
IMPRESSIÓ
Impremta Aubert
DISSENY GRÀFIC
La Fonda Gràfica
DIPÒSIT LEGAL
GI-1337-2007

pàg. 12. Fita i el projecte del grup escultòric dels Apòstols (1994). Foto: Quim Rosés
pàg. 15. Olga Sacharoff, Pique-nique (ca.
1927). Museu Municipal de Tossa de Mar
pàg. 21. Taller de creació de Fita.
Foto: Àngels Miralles
pàg. 23. Autor desconegut. Olga Sacharoff, s/d. Arxiu particular
Pàg. 27. Lluís Borrassà, Retaule de Sant
Miquel de Cruïlles (fragment) (c.1416).
Museu d’Art de Girona. Núm. Reg. MD029.
Fons Bisbat de Girona
Pàg. 28. Marc Vaux, Fotografia d’època
de l’obra d’Olga Sacharoff Els Pescadors,
1922. Arxiu particular.
Pàg. 29. Autor desconegut. Olga Sacharoff en un cafè de París, c. 1920. Arxiu
particular
Olga Sacharoff, El paradís (1929).
Col·lecció ABA Gallery, Nova York.
Foto: Rafel Bosch

IMATGES
Coberta i pàg 22. Crèdits: Olga Sacharoff,
Autoretrat de la gàbia (1924). Col·lecció
Gothsland. Foto: Dani Rovira

pàg. 30. Olga Sacharoff , Autoretrat del
medalló. Col·lecció particular. Foto: Rafel
Bosch

pàg. 8. Saló del Tron (Palau episcopal).
Arxiu Museu d’Art

pàg. 31. Olga Sacharoff, Família al Zoo
(1924). Oli sobre tela. Col·lecció particular.
Foto: Rafel Bosch

pàg. 11. Domènec Fita, Autoretrat (1956).
Museu d’Art de Girona. Núm. reg. 201.934.
Fons d’Art Diputació de Girona / Olga
Sacharoff, Autoretrat (1932). Museu de
Valls. Foto: Pere Queralt

Resta de les imatges. Arxiu Museu d’Art
de Girona (Rafel Bosch), Amics del Museu
d’Art de Girona
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del md’A
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Nom

Adreça electrònica				

DNI 				

Signatura i data

Amic: 30 €

Familiar (2 socis): 50 €

Amic col·laborador: 600 €

Amic protector: 1.000 €

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades personals s’incorporaran al fitxer automatitzat de l’associació Amics del md’A per tal de registrar la vostra sol·licitud. Teniu dret a
l’accés, la rectificació o la cancel·lació de les vostres dades, d’acord amb els termes previstos per la Llei, a través d’una petició per correu
electrònic a info@amicsmda.org o per carta adreçada a l’associació Amics del md’A, c. Ciutadans, 18, 17004 Girona, tel. 972 22 47 66.

IBAN

Adreça titular

Titular

Població

Adreça				Codi postal

Banc/caixa

Domiciliació bancària

Amic benefactor: 300 €

Sol·licito la meva inscripció als Amics del Museu d’Art de Girona amb una quota anual de:

Tel./mòbil

Data de naixement			
		

Població 							Codi postal

Adreça

Cognoms 					

Butlleta d’inscripció dels Amics del md’A
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Nom

Butlleta d’informació del md’A

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer automatitzat del Museu d’Art de Girona - Agència Catalana del Patrimoni Cultural per tal de registrar la vostra sol·licitud. Teniu dret a l’accés, la
rectificació o la cancel·lació de les vostres dades, d’acord amb els termes previstos per la Llei, a través d’una petició per correu electrònic a
museuart_girona.cultura@gencat.cat o per carta adreçada al Museu d’Art de Girona, pda. de la Catedral, 12, 17004 Girona.

Tel./mòbil

Adreça electrònica

Població 						Codi postal

Adreça

Cognoms					

Voleu rebre informació sobre les activitats que es duen a terme al Museu
d’Art de Girona i a la resta de museus de la Generalitat de Catalunya?
Ompliu el formulari següent amb les vostres dades:

De dimarts
a dissabte

PER MOLTS ANYS!
Celebra el teu aniversari al Museu d’Art

De 10 a 19 h

Si vols celebrar un aniversari diferent amb
totes les teves amistats, vine al Museu
d’Art. Dracs, àngels, dimonis i mil animals
fantàstics que viuen dins els quadres t’hi
acompanyaran. Amb una visita lúdica i
jocs de descoberta adaptats a la teva edat,
podràs descobrir personatges i obres d’art
i, al taller, experimentar amb tècniques
artístiques per gaudir d’un aniversari molt
especial que no oblidaràs.

(horari a convenir)

Durada:
3h
Grup màxim:
20 infants
Edat:
de 3 a 12 anys

L’activitat inclou una visita dinamitzada a
una part de la col·lecció, un taller d’art i la
cessió d’un espai per a la celebració.

Informació: Menjar i beguda no inclosos. Consulteu l’oferta i el
preu a www.museuartgirona.com i demaneu més informació
trucant al 972 41 40 58 o escrivint a reserves.girona.acdpc@
gencat.cat.
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Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona
www.museuart.com

Col·labora:

Amb el
suport de:

