
CULTURA & OCI A BARCELONA 
Us proposem una fórmula innovadora de 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 amb accés a espais exclusius! 
 

PROGRAMA TARDOR 2019 
 

EXPOSICIÓ  ORIOL MASPONS. LA FOTOGRAFIA ÚTIL / 1949-1995. MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA  
Primera gran exposició retrospectiva sobre l’obra del fotògraf barceloní Oriol Maspons que permetrà fer un recorregut per més de 
quatre dècades d’intensa activitat en els camps del reportatge, el retrat, la moda i la publicitat. 
 
EXPOSICIÓ  ÒPERA. PASSIÓ, PODER I POLÍTICA. CAIXAFORUM BARCELONA 
L’exposició proposa un viatge sorprenent per la història de l’òpera, reflex de la història d’Europa en els últims 400 anys. La mostra, 
concebuda pel Victoria and Albert Museum amb la col·laboració de la Royal Opera House i produïda per ”la Caixa”, suposa una 
experiència sonora en què els visitants estaran acompanyats per la música en tot moment. 
 
 

EXPOSICIÓ  FEMINISMES! CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB) 
L’exposició destaca les fites de l’avantguarda feminista que, a la dècada dels setanta, va reescriure el cànon de la història de l’art. 
Mitjançant l’ús de llenguatges i tècniques com la fotografia, el cinema, el vídeo i la performance, artistes com Cindy Sherman o 
Ana Mendieta, entre d’altres, van desconstruir els condicionants culturals i socials repressius de l’època, així com els mecanismes 
i automatismes de l’opressió a les dones. 
 
 

EXPOSICIÓ  JOAQUIM CAPDEVILA. JOIES 1959-2019. MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA 
Una mostra retrospectiva dedicada a Joaquim Capdevila (1944), en el 60è aniversari de la seva trajectòria com a joier i orfebre. 
Capdevila és una de les figures clau de la Nova joia a Catalunya, un renovador de la visió de la joia com a via d’expressió artística. 
 
EXPOSICIÓ-ITINERARI  LA CIUTAT DELS PASSATGES. ABANS DE LA VIA LAIETANA. ARXIU FOTOGRÀFIC BARCELONA 
L’exposició presenta una selecció de les fotografies guardonades al concurs de dibuixos i fotografies que l’Ajuntament va convocar 
a finals de gener de 1908 amb l’objectiu de documentar tots els carrers, places i espais diversos que havien de desaparèixer amb 
l’obertura de la Via Laietana. La visita a la mostra la complementarem amb la realització d’un itinerari per descobrir els espais 
registrats per les imatges presents a l’exposició. 
 
 

EXPOSICIÓ  CÀMERA I CIUTAT. CAIXAFORUM BARCELONA 
La mostra explora la fotografia urbana des de principis del segle XX fins a l’actualitat, a partir de les grans icones de gènere. Entre 
els autors de les obres hi destaquen els noms de Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus, Robert Doisneau o Joan Colom. 
 
 

EXPOSICIÓ  TOCAR EL COLOR. LA RENOVACIÓ DEL PASTEL. FUNDACIÓN MAPFRE  
Aquesta exposició proposa analitzar el paper del pastel davant de la venerable pintura a l'oli, així com les raons que van portar a 
diversos artistes dels segles XIX i XX a recórrer a aquest mitjà i reivindicar-lo. Articulada en deu seccions cronològiques, la mostra 
posa en relleu els principals moments i les màximes figures del renaixement del pastel a la primera modernitat. 
 
EXPOSICIÓ  BILL VIOLA. MIRALLS DE L’INVISIBLE. FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA 
Bill Viola és un dels artistes més destacats i amb més renom del panorama internacional. L’exposició ofereix un recorregut per la 
trajectòria de l’artista, que ha evolucionat en paral·lel al desenvolupament de la tecnologia del vídeo al llarg dels darrers 40 anys. 
 
NOTA: El programa específic de cada grup, amb l’ordre i horari definitiu de les visites es lliurarà en el moment de 
formalitzar la inscripció. 
 
 

Professores: Sílvia Burjachs, Mercè Riera, Mariona Romaguera  
 

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

 Inici grups: 8 d’octubre (Gaudí) / 9 d’octubre (Palladio) /  
15 d’octubre (Rusiñol) / 16 d’octubre (Leonardo) / 17 d’octubre (Renoir)  

 

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

 
Inscripcions: Dimecres i dijous, 25 i 26 de setembre de 10 a 17 h.  I   Espai Àgora: C/ Bruc 87, 2n 2a. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Oriol_Maspons_i_Casades

