
Espais d’art

El crited de T/me Out per a la Ilista
se~üent ~s completament
independent.La inclusi6 de la
infom~ack~ en els I listal~ 6s grat u’~a
perb 77me Out
en far~ la tdB tels comentaris.

Per fermos arribar m~s informaci6 i
actualitzar permanentmer~t les
dades: www.tJmeout cat

~ s’h= d’al~ N~aa III¢a:
Aquesta IIIsta Inclou, ordenades
aJfab¿ticament, els museusi sales
d’exposicior~ de Barcelona i la
pdmera corona metropolitana amb la
seva prol~a maci6 correspone nt. A la
lllsta s’utilltze~ els se~ent s s~mbols;

¯ Obra especla]ment recomanada
U~TII Funci6 amb entrada I[iure

Estrena de la setmana
(I) Últims dles

Museus
ArxIu FotogrMlc de
Barcelona
t~ Pons i Clerch, 2. Arc de Triomf(L1), JeJ~~ I (LA). 9325834 20. 
bcn.cat/arxiu/fotograftc. De dL a ds., de
10a 19 h. Da i jésñus tancat. Gratis.

O~~ll llem¿nMum mt
29391948. Ur.a

~laa I~tollridlea Fins al 27 d~
setemb~e. Exposici6 quemostra 116
fotoffrafies dels fons de I Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, obra
majorit~riament de Pérez de Rozas,
amb fi’agmem~ de la vida quofidiana a
la Barcelona de postguerra. El nou
calendari f~stiuireligiós,les visites
oficials de les m,~ximes autoritats del
~gim i els vincles de la ciutat amb
I Alemanya nazii la It~lia Ieixista s6n
les pnncipals fites d’aquest recorregut
per la imatge oficial de la nova
Barcelona Franquista.

CalxaForum
Av. F~ncesc Ferrer i Guardia, 6~
Espanya (I.I.L3-FC, C). 93 476 86 O0w~lacaixa.es/obrasodaL De dZ a dv.,

de10a20kDs.idg.delOa21k
Enb’ozla general 4 E Graffs per a dfients
de La Caixa i menors de 16 anys. Gratis
~’bner diumenge de oada mes..

~ ~powlolo Fins al15 de
re~nb~e. Vegeu crrdca p~g.50.

fmr F~ ~125 d’agosL Aquesta
exposici6 es~ dividida en tre~ par~,
amb obras de la Col.lecci6 d’Ar t
Contemporani de la Ftmdaci6 La
Caixa. En aquest moment de confi~~ó
t~ senUt tornar a preguntar- se:Qu~
pensar? Qu~ desitjar? Que fer? I d’aquá
el sentJt d’aquesta exposició.

Can Framls. Fundació
Vila Casas
R~ Boronat, 116.12~ C46~es (LI),

(1.4), Poblenou (l.4). 93 320
8736. w~.f~dadoviiacasas.com. De
dLads.,d’lla18h.Dg, d’11a14k5

adults. 2ti esludiants ijubilats.
Ollw~ l OO mmys Fins al14 de

j~io~ Coincidint amb el centenari
d Pmtoni Clav~, la Fundadó Vila Casas
ret homfa~atge al pintor preseatant tina
revisió antol¿~ca de la seva obra. A

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
741 €
156 cm2 - 30%
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