Girona, 17 de maig de 2019

El Museu d’Art de Girona celebra la festa gran dels museus
amb portes obertes fins a mitjanit, una atractiva proposta
d’activitats diürnes i nocturnes i edicions i exposicions on line


En el marc del Dia Internacional dels Museus i Nit dels Museus, el proper
dissabte 18 de maig, el Museu d’Art obre les seves portes de les 10 a les 24 h.
I proposa un programa d’activitats per a tots els públics.



Destaca un photocall, davant el qual els visitants que ho desitgin es podran
caracteritzar i forografiar com la dama de l’obra “Dona a la terrassa d’un cafè”,
de Josep Berga (1905). Obra escollida i comentada com a “Joia del Museu”
per aquesta edició i que alhora serveix per continuar reivindicant la presència
femenina en l’art.



Altres activitats de la jornada seran la trobada del col·lectiu d’artistes Girona
Urban Sketchers, que dibuixarà els diferents racons del museu; visites guiades
nocturnes amb continguts que desvetllaran algunes sorpreses sobre la
col·lecció i un fi de festa amb notes musicals.



Aprofitant la diada, el Museu d’Art també presenta l’edició en línia de la
publicació 12 mesos 12 obres, i estrena una nova exposició comentada de la
pintura Cases de l’Onyar de Mela Muter, a la plataforma Google Arts&Culture.

El Dia Internacional dels Museus se celebra des de l’any 1977 cada 18 de maig a tot el món. Un
dia de l’any on els museus prenen el protagonisme, obren les seves portes i ofereixen una
atractiva oferta d’activitats per sensibilitzar els seus visitants de la importància de les institucions
museístiques en el desenvolupament de la societat.
Una de les activitats principals de la celebració del Dia Internacional dels Museus és la Nit dels
Museus, una iniciativa del Consell d’Europa que enguany se celebra el mateix dissabte 18 de
maig. Durant aquesta nit, diversos museus de Catalunya obriran les portes més enllà de la
mitjanit amb diverses propostes lúdico-culturals.
El Museu d’Art de Girona ha preparat una extensa programació que inclou activitats diürnes i
nocturnes. Al llarg del dia els visitants podran endinsar-se en una obra d’art, i posar-se en la pell,
aquells que ho desitgin, de la Dama a la terrassa d’un cafè (1905), obra de Josep Berga i Boada
(Olot, 1872 - Sant Feliu de Guíxols, 1923). El museu convida el públic a disfressar-se i fotografiarse al photocall, i a compartir les imatge amb el hashtag #InsideMdA.

Photocall amb Dama a la terrassa d’un cafè
L’elecció d’aquesta obra s’emmarca en la línia de treball ja iniciada pel Museu d’Art de reivindicar
el paper de la dona en el món de l’art, ja sigui com a creadora, en les exposicions dedicades a
Olga Sacharoff (Olga Sacharoff, poesia, pintura i emancipació, 2017) o a Mela Muter (De París
a Girona. Mela Muter i els artistes polonesos a Catalunya, prorrogada fins el 16 de juny); ja sigui
com a subjecte de la creació, com és aquest cas.
L’aquarel·la Dama a la terrassa d’un cafè es contextualitza a principis del segle XX en un moment
en què encara no era habitual que una dona es mogués amb llibertat (passegés sola, assistís a
determinats espectacles o en definitiva, realitzés comportaments associats, en aquella època, a
rols masculins). El pintor retrata una dona moderna, que s'ubica en un espai públic, que realitza
una acció d'oci i que ho fa sola.

Nova publicació digital “12 mesos, 12 obres”
Al llarg de l’any, cada mes, el Museu d’Art de Girona presenta un estudi d’una obra del seu fons
en col·lecció. A manera de la peça del mes, i amb el nom genèric de “Un mes, una obra”, es
mostra a les sales d’exposició permanent un objecte o obra d’art dels fons del Museu, prèviament
seleccionat, acompanyat d’un estudi o comentari signat per un expert.
Es presenta ara la recopilació d’articles de 2018 en forma de publicació digital i amb el títol,
12 mesos 12 obres – 2018. Una publicació de descàrrega gratuïta:
https://museuart.com/wp-content/uploads/2019/05/12m_12o_18_online.pdf

Exposició virtual a la plataforma Google Arts & Culture
En el marc de l’exposició “De París a Girona. Mela Muter i els artistes polonesos a Catalunya”,
el md’A ha publicat en el seu perfil de la plataforma Google Arts & Culture una exposició virtual
dedicada a l’obra L’Onyar a Girona [Vora el riu], 1914. Oli sobre tela. Museu d’Art de Girona.
Núm. Reg. 250.336. Fons d’Art de Diputació de Girona
Enllaç: https://artsandculture.google.com/story/kgJC7Dr5GxAYLQ

Museu d’Art de Girona. Programa d’activitats
Dia i Nit dels Museus

10.00 a 24 h
Portes obertes
De 10,30 a 14 h i de 16 a 20 h
Endinsa’t en el museu. Photocall de l’obra Dama a la terrassa d’un café
10.30 h a 13.30 h
El col·lectiu artístic Girona Urban Sketchers ens visita per dibuixar en directe les seves
impressions sobre el Museu d’Art
21:30 h
Visita guiada (familiar). Els secrets del museu
22.30 h
Visita guiada. Descobriu la cara B del museu
23.00 h
Notes de música i art
Quartet de corda de l’Escola Municipal de Música de Girona
Espai Jazz Academy Duet
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