
CULTURA & OCI A BARCELONA 
Us proposem conèixer les novetats culturals de Barcelona de manera dinàmica i participativa. Cada trimestre serà diferent, en 
funció de les activitats que ens ofereix la ciutat, tot combinant visites a museus i exposicions, itineraris urbans i espais exclusius! 

 

 
PROGRAMA HIVERN 2023 
 

 
EXPOSICIÓ   MÒMIES D’EGIPTE. REDESCOBRINT SIS VIDES   CAIXAFORUM BARCELONA 
L’exposició, organitzada en col·laboració amb el British Museum, presenta sis mòmies que corresponen a persones que van viure 
entre els anys 800 i 150 a. de C. a Egipte i mostra, a partir d’una tecnologia pionera, els descobriments en aquests exemplars.  

 
EXPOSICIÓ CONFLUÈNCIES. ESCULTURA CONTEMPORÀNIA DE LA COL·LECCIÓ BASSAT   MUSEU F.MARÈS 
Aquesta exposició transita per les sales del Museu Frederic Marès on l’escultura contemporània de la col·lecció Bassat s’atura 
davant d’algunes de les obres medievals, del Renaixement, el barroc i el segle XIX, per establir un seguit de confluències. 
 

EXPOSICIÓ   DANIEL-HENRY KAHNWEILER   MUSEU PICASSO DE BARCELONA 
Daniel-Henry Kahnweiler va escollir París per obrir-hi la seva galeria l’any 1907 des d’on es converteix en el marxant pioner del 
cubisme i promotor de Braque, Picasso, Derain i Maurice de Vlaminck entre d’altres. L’exposició vol mostrar la personalitat i 
l’activitat d’aquest «home d’arts» excepcional en totes les seves facetes: la de marxant, la d’editor i la d’escriptor.  

 
EXPOSICIÓ   FERRAN GARCIA SEVILLA. COSMOS-CAOS    TECLA SALA. CENTRE D’ART DE L’HOSPITALET 
Sempre experimental, des-sacralitzador, irònic i impactant, però profund per la multiplicitat de preguntes que les seves obres 
plantegen, l’exposició presenta una selecció de treballs de períodes i llenguatges diferents a través dels quals descobrirem com 
l'aportació de Ferran Garcia Sevilla és un magnífic exemple de la militància de l'art d'avantguarda enfrontada a la postmodernitat. 
 

VISITA-EXPOSICIÓ   SOROLLA. CAÇANT IMPRESSIONS   PALAU MARTORELL    (NOU ESPAI EXPOSITIU!)  
Descobrirem la història i l’arquitectura del recent inaugurat Palau Martorell com a nou espai d’exposicions temporals a la ciutat, on 
tindrem l’oportunitat de visitar la mostra dedicada a les obres de petit format de Joaquín Sorolla.   
 

VISITA   EDIFICI HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. 150 ANYS 
Visita que commemora els 150 anys del primer curs acadèmic a la seu més emblemàtica de la Universitat de Barcelona, l’Edifici 
Històric. Hi descobrirem els espais més concorreguts de la vida universitària com els jardins i claustres, però també d’altres més 
tranquils i amagats com la Torre del Rellotge, des d’on contemplarem una excepcional vista del centre de Barcelona.   

 
VISITA   CELEBREM SANT JOSEP A LES COL·LECCIONS DEL MUSEU NACIONAL    MUSEU NACIONAL  
Per celebrar sant Josep us proposem una visita temàtica dedicada a aquest sant fuster, tan present a les obres d’art i tan popular 
pel paper que li va tocar desenvolupar. Qui era però Josep? Què en diuen els textos eclesiàstics?  
 

EXPOSICIÓ   DÉUS, MAGS I SAVIS. LES COL·LECCIONS PRIVADES DELS ARTISTES   CAIXAFORUM BCN 
Aquesta exposició presenta una experiència inèdita: mostra l’obra de deu artistes de la Col·lecció d’Art Contemporani de la 
Fundació ”la Caixa” juntament amb objectes de les seves col·leccions personals.  
 
 
NOTA: El programa específic de cada grup es lliurarà en el moment de formalitzar la inscripció.  
 
 

Professores: Sílvia Burjachs, Mercè Riera, Mariona Romaguera  
 

Dies: Dimarts (grups Gaudí / Rusiñol), dimecres (grups Palladio / Leonardo), dijous (grup Renoir) 
Sessions: 8 sessions    Horaris: de 17h a 19h 

 Inici grups: Gaudí i Rusiñol - 24 de gener; Palladio i Leonardo - 25 de gener; Renoir - 26 de gener 
 

Preu: 80,00 € per persona 
No inclou les entrades 

Inscripcions: dimarts 17 i dimecres 18 de gener de 10h a 15h.  I   Espai Àgora: C/ Bruc 87, 2n 2a. 
 


