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Calendari
SETEMBRE

pàg.

Dc. 2

19 h

Inauguració de l’exposició «Arbres»,
de Montserrat Guanter Salart

Ds. 5

Tot
el dia

Dia Internacional de l’Art. Acció artística 30
«Post duet: noves distàncies, nous murs»,
a càrrec de Mònica Campdepadrós

Dt. 8

21 h

Minicicle de pel·lícules a l’entorn de la fal- 34
sificació en el món de l’art: «Exit Through
the Gift Shop», dirigida per Banksy.
Presentació a càrrec de Pere Parramon

Ds. 12

11.30 h

Visita comentada a l’exposició temporal 15
«Modest Urgell. Més enllà de l’horitzó»

Ds. 19

11 h

Conferència «Xicu Cabanyes»,
a càrrec de Jaume Fàbrega

31

Dg. 20

11.30 h

md’A en família:
taller «Pinta la teva Girona»

17

Ds. 26

Tot
el dia

Dia del Visitant, 11a edició.
Portes obertes

18

4
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Museu d’Art de Girona

Antic Hospital de Santa Caterina

Amics del md’A

OCTUBRE

pàg.

Dv. 2

19 h

Inauguració de l’exposició «Eclosió
cíclica», d’Edgar Massegú

Ds. 3

11.30 h

Visita comentada a l’exposició temporal 16
«Falsos verdaders. L’art de l’engany»

Dj. 8

19 h

Conferència «Lumen Naturae. Símbols
del sagrat femení», a càrrec de Marc
Padrosa

32

Ds. 10

11.30 h

Jornades Europees del Patrimoni:
«Desperta el patrimoni», visita teatralitzada

19

Dg. 11

11.30 h

Jornades Europees del Patrimoni:
«Històries d’hospital», contes per
a petits i grans

24

Dv. 16

De 9.30
a 18 h

Jornada virtual «Falsos verdaders.
La falsificació en el món de l’art»

21

Dc. 21

19 h

Conferència «L’emergència climàtica i
la transició a les energies renovables»,
a càrrec de Jordi Pujol Soler

33

Ds. 24

11 h

Conferència «L’arc honorífic de Gerunda», a càrrec de Jordi Oliver Vert

33

29
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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.
Serveis

Adreça i telèfons
Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona
Tel. 972 20 38 34

Visites concertades per a grups
escolars i d’adults. Reserves, de
dilluns a divendres, de 9 a 13 h

www.museuart.com
museuart_girona.cultura@
gencat.cat

Tel. 972 41 40 58
reserves.girona.acdpc@gencat.
cat

Seguiu-nos:

Preus de l’entrada
General: 6 € / Reduïda: 4 €

@museuartgirona
Horari
Feiners:
maig-setembre de 10 a 19 h
octubre-abril de 10 a 18 h
Diumenges i festius
de 10 a 14 h
Tancat els dilluns, excepte
festius, i els dies 25 i 26 de
desembre i 1 i 6 de gener.
El 24 i 31 de desembre, i el 5
de gener, de 10 a 14 h
L’entrada és gratuïta el primer
diumenge de cada mes

Gratuïta: menors de 16 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 als nostres dies; hi destaquen un dels conjunts
retaulístics més notables dels segles xv i xvi, a més d’obres
rellevants del Renaixement i el 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 a aprofundir i
difondre artistes i moviments artístics amb vincles i relacions
amb el territori gironí.
L’entrada al md’A permet accedir a la visita de l’exposició
permanent i de les temporals.
8

Exposició temporal
«MODEST URGELL, MÉS ENLLÀ DE L’HORITZÓ»
pàg. 10

Exposició temporal
«FALSOS VERDADERS. L’ART DE L’ENGANY»
pàg. 11

9

Exposicions temporals

Prorrogada
fins al 27 de
setembre de
2020
Àmbit 3 del
Museu d’Art
de Girona
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«MODEST URGELL, MÉS ENLLÀ
DE L’HORITZÓ»
El Museu d’Art de Girona presenta l’exposició central de l’Any Urgell, que commemora
el centenari de la mort de Modest Urgell
(1839-1919), un dels pintors més reconeguts
a casa nostra. La seva insistència a plasmar
en els quadres la quietud, la solitud, els capvespres, les ruïnes o l’horitzó l’han convertit
en un pintor inoblidable. Però tot aquest
imaginari romàntic ha amagat les altres cares
d’Urgell: la del jove que viatja a París i a Pas
de Calais; la de l’etern nòmada; la del pintor
d’èxit i dramaturg frustrat, o la de l’artista
que despertà l’admiració, per exemple, de
Miró o Dalí. Una exposició per (re)descobrir
la figura d’Urgell i, alhora, mostrar la seva
aportació a la pintura catalana, al llindar de la
modernitat.
Comissariat de l’Any Urgell: Carme Clusellas. Comissariat de
l’exposició: Miquel Àngel Codes.

Àmbit 2 del
Museu d’Art
de Girona

«FALSOS VERDADERS.
L’ART DE L’ENGANY»
El 2016 el Museu d’Art de Girona va adquirir
sis taules renaixentistes atribuïdes al pintor
català Pere Mates, tres de les quals eren
idèntiques a tres més, adquirides uns anys
abans. Un procés d’estudi i d’anàlisi exhaustiu de totes elles va revelar, finalment, que
les tres obres inicials eren falses. L’exposició
presenta els dos conjunts i tot el procés de
recerca que ha permès desvelar l’engany.
Alhora surten a la llum altres obres d’art
falsificades que es conserven en diferents
museus catalans i es proposa una reflexió
sobre el costat més fosc del mercat de l’art:
el concepte i les modalitats de la falsificació,
alguns dels episodis europeus més coneguts,
la mentalitat, les motivacions i les estratègies
dels falsificadors, i com desemmascarar-los.
Comissariat: Joan Bosch i Francesc Miralpeix, professors de
la Universitat de Girona, amb la col·laboració del Centre de
11
Restauració de Béns Mobles de Catalunya i l’Institut Català de
Recerca en Patrimoni Cultural.

Exposicions permanents

Prorrogada
fins al 8 de
novembre
de 2020

«NEULER»
Estudi a càrrec de Lluïsa Amenós Martínez

Un mes, una obra / Setembre

Segle xiv
Ferro
78 x 14,5 x 7 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. MDG 1081
Fons Bisbat de Girona
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«LLAPIS DE COLORS»
Calçó (Jaume Serra Martí)
Estudi a càrrec d’Irene Forts Plana

Un mes, una obra / Octubre

1970
Mixta sobre fusta
79,5 x 90 cm
Museu d’Art de Girona
Núm. reg. 134.703
Dipòsit Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional
d’Art

13

ACTIVITATS

Un seguit d’activitats i visites al voltant de les exposicions
que permeten una aproximació amena a l’art i a la seva història. Un conjunt de propostes diverses i de diferents formats per a tots els públics.
14

11.30 h
Museu d’Art
de Girona

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ
TEMPORAL «MODEST URGELL. MÉS
ENLLÀ DE L’HORITZÓ»
A càrrec de Carme Clusellas, directora
del Museu d’Art de Girona

Visites comentades

Dissabte 12
de setembre

El md’A presenta l’exposició central de l’Any
Urgell, que commemora el centenari de la
mort de Modest Urgell (1839-1919). La visita
comentada permetrà descobrir, més enllà
dels paisatges característics del carismàtic
artista, altres facetes, com la del jove viatger
i etern nòmada, la del pintor d’èxit i dramaturg frustrat, o la de l’artista que despertà
l’admiració de Dalí o Miró. Activitat complementària a l’exposició temporal «Modest
Urgell. Més enllà de l’horitzó».
Preu: 6 €. Amics del md’A: 3 €. Places limitades. Imprescindible reservar a través del tel. 972 20 38 34 o bé comprar les
entrades al web www.museuart.com.
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Visites comentades

Dissabte
3 d’octubre
11.30 h
Museu d’Art
de Girona

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ
TEMPORAL «FALSOS VERDADERS.
L’ART DE L’ENGANY»
A càrrec de Pep Paret i Ricardo Suárez,
restauradors del Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya
La falsificació d’obres d’art ha estat, des
de sempre, un fet lligat a la mateixa història
de l’art. En aquesta visita guiada singular,
coneixerem alguns dels casos de falsificacions d’art més coneguts i rellevants i
reflexionarem sobre el paper vinculant de la
restauració en les operacions de certificació de l’autenticitat d’una obra, de la
mà dels restauradors Pep Paret i Ricardo
Suárez. Alhora, podrem determinar les
diferències entre una obra falsa i una de
vertadera a partir de les taules del retaule
de Sant Joan, atribuïdes a Pere Mates, del
Museu d’Art de Girona.
Preu: 6 €. Amics del md’A: 3 €. Places limitades. Imprescindible reservar a través del tel. 972 20 38 34 o bé comprar les
entrades al web www.museuart.com.
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11.30 h
Durada:
1 h 30 min
Museu d’Art
de Girona
A càrrec
dels Serveis
Educatius
del md’A

TALLER «PINTA LA TEVA GIRONA»
Contemplant les pintures de paisatges de
l’exposició permanent del md’A, farem un
recorregut pels arbres, cases, muralles,
animals, llum i boira dels grans mestres catalans de finals del segle xix: Modest Urgell,
Santiago Rusiñol, Joaquim Vayreda... Després, ens posarem en la seva pell i anirem a
les escales de la catedral per pintar, a l’aire
lliure, l’horitzó de Girona i el campanar de
Sant Feliu, com uns autèntics artistes.

md’A en família

Diumenge 20
de setembre

Activitat adreçada a nens i nenes de 6 a 12 anys acompanyats
d’una persona adulta. Les activitats familiars són de pagament
per als infants i gratuïtes per a l’acompanyant. Preu per infant:
4 €. Amics del md’A i carnet Girona Cultura: 3 €. Imprescindible reservar a través del tel. 972 20 38 34 o bé comprar les
entrades al web www.museuart.com.
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Activitats singulars

Dissabte 26
de setembre

DIA DEL VISITANT, 11a EDICIÓ.
JORNADA DE PORTES OBERTES

De 10 a 19 h

El Dia del Visitant (DdV) és una oferta cultural consolidada del Museu d’Art de Girona,
alhora que singular en el món dels museus.
Els museus celebrem jornades de portes
obertes, esdeveniments internacionals i
programació al llarg de l’any. Amb el Dia
del Visitant, invertim la direcció d’aquesta relació i oferim al visitant l’oportunitat
de compartir amb la resta de visitants la
seva visió, les seves inquietuds i les seves
il·lusions vinculant la seva experiència personal i professional amb fets més generals o
més concrets, a partir sempre dels objectes
de la col·lecció.

Museu d’Art
de Girona

18

Tanmateix, enguany la situació actual de
pandèmia no permet mantenir l’essència
d’aquest Dia, en què el museu actua com a
punt de trobada de diferents col·lectius i públics. És per aquest motiu que aquest any,
de manera excepcional, no es programen
activitats però sí que s’ofereix una jornada
de portes obertes.

11.30 h
Durada:
1 h 30 min
Museu d’Art
de Girona
A càrrec
d’Empordà
Caterva

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
VISITA TEATRALITZADA «DESPERTA EL
PATRIMONI»

Activitats singulars

Dissabte 10
d’octubre

Visita el Museu d’Art de Girona com mai ho
has fet abans. Descobriràs algunes de les
obres més importants de la col·lecció permanent del museu a través de les històries
dels seus personatges protagonistes, que
han sortit dels quadres. Gaudeix d’aquesta
visita teatralitzada en què el nostre patrimoni és més viu que mai.
Activitat adreçada al públic familiar. Activitat gratuïta. Places
limitades. Imprescindible reservar al tel. 972 20 38 34.
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Activitats singulars

De 9.30
a 18 h
Plataforma
Zoom i
retransmissió
mitjançant
YouTube Live

Coorganitzen l’Institut
Català de
Recerca en
Patrimoni
Cultural i el
Museu d’Art
de Girona

JORNADA VIRTUAL «FALSOS VERDADERS. LA FALSIFICACIÓ EN EL MÓN
DE L’ART»
En ocasió de l’exposició «Falsos Verdaders.
L’art de l’engany», prorrogada fins al 8 de
novembre de 2020, el Museu d’Art de Girona i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural organitzen conjuntament una
jornada virtual al voltant de les falsificacions
en l’art, adreçada a tots els interessats
per aquest tema tan inquietant i fascinant
alhora. Proposem ampliar la panoràmica de
l’exposició aportant mirades i experiències
de tots els agents involucrats i afectats per
aquesta part tan fosca del patrimoni i el
mercat de l’art. Una jornada per debatre el
món de la falsificació des de la història de
l’art, la museologia, la restauració, l’antiquariat i el món policial, judicial i social.

Activitats singulars

Divendres
16 d’octubre

Es requereix inscripció prèvia. Consulteu tota la informació
al web www.museuart.com.
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Antic Hospital
de Santa Caterina

22

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
L’espai només s’obre
al públic amb reserva prèvia

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: 5 € / Reduïda: 3 €
Amics del md’A: 2 €
Gratuïta: Menors de 16 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 (per a
altres idiomes, consulteu-nos)
Reserves al tel. 972 20 38 34.
Compra d’entrades en línia:
www.museuart.com
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Diumenge
11 d’octubre
Activitats

11.30 h
Antic Hospital de Santa
Caterina
(pl. de Pompeu Fabra, 1)

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
«HISTÒRIES D’HOSPITAL». CONTES PER
A PETITS I GRANS
A càrrec d’Alicia Molina, narradora oral
Us proposem descobrir les moltes històries
que amaga un antic hospital amb un seguit
de sessions de contes de ficció a partir de
fets ben reals. Una rondallaire professional
ens faran viatjar per les diverses històries
imaginades que podrien haver succeït, i tal
vegada així va ser, dins les parets de l’Antic
Hospital de Santa Caterina.
Preu: 5 €. Entrada reduïda: 3 €. Amics md’A: 2 €. Places limitades. Imprescindible reservar a través del tel. 972 20 38 34 o bé
comprar les entrades al web: www.museuart.com.
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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-ne a conèixer la
col·lecció i les activitats, i contribuir 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

Avantatges
· Entrada gratuïta al Museu
d’Art de Girona i descompte
en les activitats

Tel. 972 22 47 66 / 690 340 389
amicsmda@gmail.com
www.amicsmda.org

· Llibreria 22: descompte
d’un 5% en llibres

Àmbit 1 del Museu d’Art de
Girona. Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona

Seguiu-nos:
facebook.com/lamic.
delmuseu
@AmicsMda
amicsmda
Horari
De dt. a ds. de 10 a 13.30 h.
Dc. de 16.30 a 19 h. (estiu)
/ de 15.30 a 18 h. (hivern).
Dilluns tancat.
Amic protector:
Col·labora:
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· Cinema Truffaut: entrada
reduïda
· Ibercamera: una entrada
gratuïta per a un concert
de cambra comprant l’abonament
· Escola MultiFotos: 10 %
de descompte en els cursos
anuals i d’especialització

EXPOSICIONS
I ACTIVITATS

L’Associació Amics del Museu d’Art de Girona organitza,
per als seus socis i sòcies, i per a totes les persones interessades, viatges, excursions, visites, conferències i actes
culturals diversos.
L’Associació dels Amics del md’A organitza 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.
27

«ARBRES»
Montserrat Guanter Salart
Els últims anys Montserrat Guanter ha treballat la seda, amb
tintes, cera, gutta, collage i diferents tècniques. El 2017
comença la sèrie «Arbres» inspirant-se en la natura, però
traslladant a l’obra un cert neguit interior causat per la situació política i social de casa nostra. Així transforma aquesta
natura en laberints, camins tortuosos i arbres estranys de
colors.

Exposició / Setembre

Inauguració: dimecres 2 de setembre a les 19 h.
Lloc: Espai de la Llibreria 22. C. de les Hortes, 22, Girona.

28

«ECLOSIÓ CÍCLICA»
Edgar Massegú
Ohlalà! Soc la Girona mon amour, ciutat de cartró pedra!
Mira’m i no em toquis, contempla’m! Els ciclistes d’elit passen damunt meu a tota pastilla, i darrere seu els segueixen
enganxats cotxes per cronometrar-ho tot, que sostenible tot
plegat! Dades, dades d’elit i elitisme damunt meu fan niu i el
cafè amb llet a 4 €! Ohlalà! Nostàlgia d’una ciutat bohèmia i
no pihippieca. On queda la bici de passeig? La bici que sap
contemplar el paisatge? La bici com a transport ecològic del
nostre engranatge social? On queda?
Exposició / Octubre

Inauguració: divendres 2 d’octubre a les 19 h.
Lloc: Espai de la Llibreria 22. C. de les Hortes, 22, Girona.
La inauguració comptarà amb la participació del músic Marcel Torres Duo.

29

Dissabte 5
de setembre
Activitats

De 10 a 19 h
Pati del
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

DIA INTERNACIONAL DE L’ART
ACCIÓ ARTÍSTICA «POST DUET: NOVES
DISTÀNCIES, NOUS MURS»
A càrrec de Mònica Campdepadrós
Podem ser plenament humans sense contacte físic? Incrementen les pors, els murs
invisibles i les noves distàncies, i creen nous
buits entre nosaltres. Instal·lació en què l’obra
«Duet» és intervinguda per avenir-se amb la
“nova realitat”.
(Aquesta obra va ser creada per al projecte
«Cadiretes», guanyador d’una beca Agita.
Exposada en el Museu de l’Empordà i en
el Disseny Hub Barcelona, dins els Premis
ArtsFAD 2019).
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11 h
Àmbit 1 del
Museu d’Art
de Girona
Activitat
gratuïta

«XICU CABANYES, L’ARTISTA DEL BOSC»
A càrrec de Jaume Fàbrega, membre de
l’AICA (Associació Internacional de Crítics
d’Art) i autor del llibre «Xicu Cabanyes,
escultures a cel obert».

Conferències

Dissabte 19
de setembre

Vasari, amb les seves «Vides de grans
artistes», va iniciar l´artigrafia moderna i la
noció que darrera d’una obra d’art hi havia
un artista, que abans, durant l’Edat Mitjana,
solia restar a l’anonimat. Certament, dins la
crítica d’art, podem prescindir de les dades
biogràfiques de l’artista, però segur que el
seu coneixement enriquirà molt la nostra
percepció. En el cas de Xicu Cabanyes, això
encara és més palès. D’una personalitat
desbordant i única, la seva obra n’és un
reflex exacte. I, alhora, la seva vida i la seva
obra són indestriables del seu bosc, conegut
popularment com «Bosc d’en Xicu» o «Bosc
de can Ginebreda».

31

Dijous 8
d’octubre
Conferències

19 h
Espai 22.
Carrer de les
Hortes, 22.
Girona
Activitat
gratuïta
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«LUMEN NATURAE. SÍMBOLS
DEL SAGRAT FEMENÍ»
A càrrec de Marc Padrosa, artista i historiador de l’art
La sacralitat de la llum en l’art és un tema
present des del seu origen. Iniciarem un
viatge de descoberta al llarg de la història
a través de les obres i les seves imatges,
per conèixer de ben a prop l’anomenada
Lumen Naturae, la llum oculta en la natura
darrere l’aparença de les formes. Desvetllarem plegats a través dels símbols i del
llenguatge artístic, el misteri d’un llegat
eminentment femení.

19 h
Espai 22.
Carrer de les
Hortes, 22.
Girona
Activitat
gratuïta

Dissabte 24
d’octubre
11 h
Àmbit 1 del
Museu d’Art
Activitat
gratuïta

«L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I LA TRANSICIÓ A LES ENERGIES RENOVABLES»
A càrrec de Jordi Pujol Soler, enginyer
industrial i membre de l’associació sense
afany de lucre CMES (Col·lectiu per a un
Nou Model Energètic i Social Sostenible)
El canvi climàtic, associat a l’ús dels combustibles fòssils, ha accelerat les seves manifestacions fins al punt que és urgent comprendre’n
les causes, les conseqüències i les decisions
que cal prendre per corregir-lo. En aquesta
conferència s’analitzaran les dades de l’emergència climàtica i es plantejaran alternatives
per fer-hi front, la més important de les quals,
la transició cap a energies netes i renovables.

Conferències

Dimecres 21
d’octubre

«L’ARC HONORÍFIC DE GERUNDA»
A càrrec de Jordi Oliver Vert, arqueòleghistoriador de l’art especialitzat en l’estudi
de l’arquitectura romana i la seva decoració
L’activitat constarà de dues parts complementàries. Primerament es farà una conferència (40 min) sobre l’arc commemoratiu de
Gerunda i, tot seguit, tindrà lloc una passejada
arqueològica comentada per l’urbanisme antic
de Gerunda (2 hores).
Inscripcions fins al 16 d’octubre. Places limitades.
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CLUB CINEFÒRUM.
MINICICLE DE PEL·LÍCULES A L’ENTORN DE LA
FALSIFICACIÓ EN EL MÓN DE L’ART
Amb motiu de l’exposició «Falsos Verdaders. L’art de
l’engany», que ha estat prorrogada fins al 8 de novembre,
els Amics del Museu d’Art, en col·laboració amb el mateix
Museu i el Cinema Truffaut, ofereixen la darrera pel·lícula
del minicicle de tres films relacionats amb el tema de la
falsificació i de l’engany de les obres d’art.

Club Cinefòrum

Les tres pel·lícules d’aquest minicicle, que vàrem encetar
el mes de març passat, han esdevingut una referència i, en
certa manera, són mítiques quan es pensa en l’argument de
la falsificació de les obres d’art portat a la pantalla.
La tercera i última pel·lícula, que va quedar pendent de
projectar a causa de les mesures del confinament i que ara
podem reprogramar, anirà acompanyada, igual que les anteriors, d’una introducció explicativa per part d’una persona
experta en el món del cinema a la nostra ciutat.
«Exit Through the Gift Shop»,
dirigida per Banksy
Dimarts 8
de setembre
21 h
Cinema
Truffaut
Preu general: 5 €.
Preu Amics del
Museu d’Art: 2,5 €
34

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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Crèdits
MUSEU D’ART DE GIRONA
Direcció
Carme Clusellas
Equip tècnic
Elena Boix, Aurèlia Carbonell, Carme Martinell,
Toni Monturiol i Mar de Prada
CONTINGUTS
Museu d’Art de Girona
Amics del Museu d’Art de Girona
COORDINACIÓ
Àngels Miralles, Tramoia Produccions Culturals
Marta Grassot, La Mosca Tours
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Meritxell Canela
DISSENY GRÀFIC
La Fonda Gràfica
DIPÒSIT LEGAL
GI-1337-2007

IMATGES
Coberta, pàg. 11 i 20. Detalls de la Prèdica
de sant Joan Baptista (1536), Pere Mates i
autor desconegut a la manera de Pere Mates
(després de 1921). Museu d’Art de Girona.
Núm. reg. 138.707 i 136.999.
Pàg. 6. Jaume Pons i Martí, Portal de Girona
(c. 1873-1905). Oli sobre tela. Museu d’Art de
Girona. Núm. reg. 250.209. Fons d’Art de la
Diputació de Girona.
Pàg. 10 Modest Urgell, Barques a la platja
(Berck) (c. 1868-1872). Oli sobre tela. CTB.
2015.33 Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, Madrid.
Pàg. 17. Prudenci Bertrana, Nit de lluna a
Girona (1917), detall. Museu d’Art de Girona.
Núm. reg. 250.242. Fons Diputació de Girona.
Pàg. 22 i 24. Detall del sostre de la farmàcia
hospitalària de santa Caterina. Fotografia de
Martí Blesa.
Resta de les imatges. Arxiu Museu d’Art de
Girona (Rafel Bosch), Amics del Museu d’Art
de Girona.
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Pda. de la Catedral, 12
17004 Girona
www.museuart.com

Col·labora:

