
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, i itineraris urbans i espais exclusius! 

 

PROGRAMA TARDOR 2022 
 

EXPOSICIÓ   ELS CAMINS DE L’ABSTRACCIÓ. 1957-1978. DIÀLEGS AMB EL MUSEU D’ART ABSTRACTE DE 
CONCA      SALA D’EXPOSICIONS LA PEDRERA 
Una exposició que s’articula a partir dels importants fons del Museu d’Art Abstracte de Conca i que presenta la varietat i la 
complexitat de les diverses formes que va adoptar l’abstracció durant la segona meitat del segle XX, mostrant les principals 
tendències nacionals i internacionals de l’art abstracte. 
 

EXPOSICIÓ    CINEMA I MODA. PER JEAN PAUL GAULTIER    CAIXAFORUM BARCELONA 
El cinema i la moda s’han relacionat al llarg dels anys per donar lloc a un fructífer intercanvi creatiu. Sota la mirada de Jean Paul 
Gaultier, aquesta mostra assenyala la influència mútua de les dues indústries, com també assaja una aproximació als contextos 
socials respectius. 
 

EXPOSICIÓ   ANNIBALE CARRACCI. ELS FRESCOS DE LA CAPELLA HERRERA     MUSEU NACIONAL 
A inicis del segle XVII, l'artista bolonyès Annibale Carracci va realitzar pel banquer Juan Enríquez de Herrera els frescos de la 
capella familiar a l'església de Sant Jaume dels Espanyols de Roma. Al segle XIX els frescos es van arrencar i traspassar a tela i 

foren dipositats al Museo del Prado i a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts. Per primera vegada des d’aleshores, podrem 
admirar el conjunt pictòric sencer.  
 

EXPOSICIÓ     OSCAR TUSQUETS BLANCA - COSSOS, CIUTATS, INTERIORS     ESPAIS VOLART  
Arquitecte per formació, dissenyador per adaptació, escriptor per fer amics i pintor per vocació, Oscar Tusquets busca ser un 
creador integral tot i que la seva expressió pictòrica és sens dubte la més desconeguda. L’exposició de la seva pintura mostra la 
vigència de la figuració, dialoga fecundament amb la tradició i recrea la vida en tota la seva fonda superficialitat. 
 

EXPOSICIÓ     NAUFRAGIS, HISTÒRIA SUBMERGIDA      MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
Al fons dels oceans, dels mars, dels rius i dels llacs s’hi amaga una memòria fascinant, una història submergida, que mereix ser 
coneguda, conservada i transmesa. L’exposició vol donar a conèixer la riquesa i diversitat del patrimoni arqueològic 
subaquàtic, així com la tasca d’estudi i protecció que realitza el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. 
 

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     PAUL KLEE I ELS SECRETS DE LA NATURA     FUNDACIÓ MIRÓ 
L'exposició emfatitza la continuada fascinació que l'artista germanosuís Paul Klee (1879-1940) va sentir per l'observació de la 
natura i pels fenòmens naturals, d'ençà de la seva època de formació fins a la seva darrera etapa. La seva curiositat per l'origen 
de la forma i de l'expressió artística el va dur a estudiar atentament el seu entorn més immediat. 
 

EXPOSICIÓ     ENRIC MAJORAL. LA JOIA EXPANDIDA     DHUB 
Enric Majoral és un dels noms claus de la joieria contemporània catalana. L’estreta relació del joier amb Formentera ha marcat les 
seves creacions que ell mateix defineix com “essència de Formentera”. Majoral, inspirant-se en les formes arcaiques i fent servir 
els materials de la joieria per excel·lència, l’or i la plata, ha creat joies plenes de simbolisme i múltiples significats.  
 

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 17 a 19 h 

 Inici grups: Grups Gaudí i Rusiñol - 27 de setembre; Grups Palladio i Leonardo – 28 de setembre; Grup Renoir-29 de 
setembre 

 

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

Inscripcions: dimarts 20 i dimecres 21 de setembre de 10h a 15h.  I   Espai Àgora: C/ Bruc 87, 2n 2a. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Annibale_Carracci
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?searchObras=carracci%20annibale&ordenarPor=pm:relevance,ecidoc:p62_E52_p79_has_time-span_beginning,ecidoc:p62_E52_p80_has_time-span_end,gnoss:hasfechapublicacion&orden=desc&ecidoc:p108i_E12_p126_employed_support@@@pm:supportNode=http://museodelprado.es/items/support_125

