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Exposicions

2017

Gener Noc, de Pep Sau.
Febrer Construïm desconstruint, 24 artistes i textos de Jordi Dalmau.
Març Pintura, joies i altres creacions, de Francesc Hereu.
Abril Callo, però no callo. Tribut a Carles Hac Mor, de Pep Fajardo.
Maig Veus interiors, de John Morrison.
Juny La disciplina de l’obra seriada, de Daniel Lleixà.
Juliol Camins geomètrics, de Ligia Unanue.
Setembre Garònides, de Pere de Prada.
Octubre Cosint la vida, de Dolors Bosch.
Novembre Gironit, de Vicenç Rovira.
Desembre Monstrari de carrer, de Nuxu Perpinyà.
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Sortides culturals (visites i viatges)

2017

28/01/2017 - Visita a Bordils: els vitralls de l’Església de Sant Esteve
11/02/2017 - Visita a les exposicions permanent i temporals de la Fundació Vila Casas a Torroella de
Montgrí
24, 25 i 26/02/2017 - Visita a la Fira ARCOmadrid
11/03/2017 - Visita al Vendrell Ruta Pau Casals i visita a la casa d’Àngel Guimerà
18/03/2017 – Visita a l’exposició Els gèneres artístics al MNAC
23/03/2017 – Visita a l’exposició de Fina Morera a l’espai 3er esquerra de Coespai
10 al 15/05/2017- Viatge cultural. Any Luter: Turíngia i Baviera
17/05/2017 – Visita cultural a La Volta
20/05/2017- Visita al Castell de Montsoriu
03/06/2017 – Sortida cultural: L’esclat del Megalitisme
09/09/2017 –Visita a l’exposicició “Un meteorit fugaç: Fidel Aguilar” i el nou projecte de la Casa
Pastors
23/09/2017 – Visita a les exposicions “Picasso-Perpinyà. El cercle més íntim” i “Dalí: Eureka!”
28/09/2017 – Visita a l’exposició “Els Masó: artistes i col·leccionistes”
21/10/2017 – Visita a les ermites de Beuda
2/12/2017 – Visita a l’exposició “Imatges per creure”
16/12/2017 – Recorregut per la Terrassa Modernista
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Conferències

2017

25/01/2017 - "Exposar artistes surrealistes empordanesos a Rússia” a càrrec d’Alícia Viñas.
01/02/2017 - "Llull, patró dels informàtics: per què”, a càrrec de Ton Sales.
15/02/2017 - "Les Auques”, a càrrec de Jordi Dalmau.
22/02/2017 - "Quan la música esdevé passió. Els germans Francesch i Joseph Civil”, a càrrec de Lluís
Brugués i Albina Varés
01/03/2017- Presentació de l’audiovisual sobre Miquel Blay “Contra l’Invasor”
15/03/2017 - "Aprendre a llegir, escriure i comptar a la Catalunya moderna”, a càrrec de Ricard
Expósito i Amagat
22/03/2017- La restauració de 2 dibuixos de Miquel Blay, a càrrec de Dolors Velasco
03/05/2017 - "Entre prínceps i pagesos:Luter i els inicis de la reforma protestant (segle XVI).
24/05/2017 - "Art i coaching. El procés creatiu per ser l’artista de la teva vida”, a càrrec de Marc
Cornejo.
07/06/2017 - "Els neguits pesen al cor: Shakeaspeare i la medicina”, a càrrec de Rafael Masià.
14/06/2017 - "Apologia del cinema lluminós d’Aleksandr Sokúrov”, a càrrec d’Alexandre Nunes de
Oliveira
13/07/2017 – “Cristalls, animals, plantes arquitectura, art, paraules...”, a càrrec de Miquel àngel
Cuevas
20/09/2017 – “Brasil: Una modernitat “Altra”, a càrrec de Paulo Duarte
5/10/2017 – “Josep Palau i Fabre (1917-2008) íntim”, a càrrec de Ponç Feliu.
17/10/2017 – “Miró i els poetes catalans”, a càrrec de Vicenç Altaió.
22/11/2017 – “Del bodegó al foodporn: alimentació, art i societat en el camí cap a la modernitat”, a
càrrec de F.Xavier Medina.
23/11/2017 – “La matemàtica de la història d’Alexandre Deulofeu. El pensador global: Catalunya i
l’Europa futura ”, a càrrec de Juli Gutiérez Deulofeu.
13/12/2017 – “Història i mite a Star Wars: les bases d’una mitologia contemporània”, a càrrec de
David Vivó.
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Club Cinefòrum

2017

10/11/2017 – The Square

Concerts

2017

27/05/2017 – Concert a càrrec de Ferran Plana i Euken Ledesma, en motiu de la Festa dels
Amics del md’A.
22/12/2017 - Concert de Nadal (en col·laboració amb els Serveis Territorials de la
Generalitat i el Museu d’Art), a càrrec de Nàiade.
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Altres activitats

2017

14/01/2017 - Assemblea general dels Amd’A.
25/03/2017 – Col·loqui “25 anys dels Amics del Museu d’Art de Girona”.
08/04/2017 – Dia Internacional de l’Art. Acció artística a càrrec de Pep Fajardo, acompanyat de Jordi
Aligué i Arturo Blasco, al md’A. I recital de poesia, a l’Espai dels Amics del md’A.
27/05/2017 - Festa dels Amd'A al Museu d'Art de Girona: conferència a càrrec de Guillem Terribas,
concert a càrrec de Ferran Plana i Euken Ledesma. Reconeixement de Lluïsa Bonal com a amiga
honorària.
04/07/2017 - Dia del Visitant al Museu d'Art, Solstici d'Estiu (8a Edició), amb l’activitat de dansa
“Inspiració i moviment”, a càrrec de l’alumnat de l’Escola de dansa M. Mercedes Ribera.
12/07/2014 - Nits al Museu d'Art – organització de la Nit dels Amics del Museu d’Art Josafat torna a casa
Novembre/2017 - Fires. Participació de Nico Nubiola (membre de la Junta dels Amd’A) com a Jurat en
el Premi de Dibuix infantil del GEIEG.
Publicació de l’Agenda del Md’A que inclou les activitats dels Amd’A. L’any 2017 s’han publicat tres
agendes, Els Amics del Museu d’Art hi ha col·laborat finançant-ne una.
Col·laboració amb Ibercamera, per la compra d’un abonament de temporada, un concert gratuït.
Edició de la reproducció seriada d’una obra de Rosa Aguiló. Serie: Caps. (maig 2017).
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PREVISIÓ D'ACTIVITATS
PRIMER QUADRIMESTRE 2018

Conferències

8

Sortides culturals

Exposicions

4

Altres activitats

7

Exposicions

2018

Gener Trops, de Lluís Xifra
Febrer Mares verticales, d’Iratxe Caño.
Març Nedant pel Call, d’ Emili Armengol.
Abril Escales, de Jordi Bosch.

Sortides culturals (visites i viatges)

2018

8/02/2018 -«Puig i Cadafalch, Masó i els banys de Girona»
24/02/2018 -“Josep Puig i Cadafalch. Visió, identitats, cosmopolitisme”
28/04/2018 -“Visita a la Galeria d’art Miquel Alzueta i al taller de l’artista Ignasi Esteve

8

Conferències

2018

17/01/2018 - “Rossellini i la idea de la revelació en el cinema modern”, a càrrec d’Àngel
Quintana.
30/01/2018 - «Les campanes: història i paisatge sonor quotidià”
14/02/2018 - «Casa Pastors: projecte i realitat», a càrrec de Carme Clusellas
21/02/2018 - «Josep Puig i Cadafalch, arquitectura i nacionalisme »
28/02/2018 - «Monteverdi, del Renaixement al Barroc », a càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà,
7/03/2018 - «Impressions perifèriques», a càrrec de Joan Gaya.
21/03/2018 - «La pintura de Balthus: de la imatge a la imaginació», a càrrec de Laura Cornejo
Brugués.
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Club Cinefòrum

2018

Aquesta activitat, coordinada en col·laboració al Cinema Truffaut, tindrà continuïtat
durant el 2018. Anunciarem els títols i dates puntualment mitjançant el nostre recordatori
d’activitats al correu electrònic, les xarxes socials –Facebook, Twitter i Instagram– i el web
dels Amics.

Concerts

2018

Els concerts també es portaran a terme al llarg del 2018, d’aquests en podem destacar la
programació d’un concert de petit format per la FESTA DELS AMICS (maig, 2018) i el
tradicional CONCERT DE NADAL (desembre, 2018) programat conjuntament amb Serveis
Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Museu d’Art.
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Fora de carta

2018

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.

11

Altres activitats
-

2018

Festa dels Amd'A al Museu d'Art de Girona, on s’obsequiarà a l’Amic/Amiga
Honoràri/a 2018 amb una peça dissenyada per l’artista Nico Nubiola i es farà
entrega de la reproducció seriada de l’obra anual a tots els socis i sòcies.

-

Dia del Visitant al Museu d'Art, els Amics del md’A, com cada any, hi tornaran a
participar.

-

Nits al Museu d'Art, col·laboració en la organització d’una de les Nits al Museu
d’Art.

-

Fires, participació d’un dels membres de la Junta com a Jurat en el Premi de Dibuix
infantil del GEIEG.

-

Publicació de l’Agenda del Md’A, finançament d’una de les tres agendes que es
publiquen.

-

Edició de la reproducció seriada d’una obra de Jordi Bosch Lleó (maig, 2017).
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Col·laboracions amb altres entitats
-

2018

Col·laboració amb Ibercamera, es dona continuïtat a la col·laboració amb aquesta
entitat a través de la següent oferta: per la compra d’un abonament de temporada,
un concert gratuït.
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LA JUNTA DIRECTIVA
Pere Parramon, president
Joan Gaya, vicepresident
Cristina Meléndez, secretària
Catalina Tarrés, tresorera
Raimonda Coll, vocal
Laura Cornejo, vocal
Cristina Martínez, vocal
Patricia Masseda, vocal
Nico Nubiola, vocal
Àlex Roa, vocal
Guillem Terribas, vocal
Milena Swartz, vocal
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