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03,
Lita Cabellut.
Retrospective
Bones noticies per a la Fundaci6
Vila Casas, que hainaugurat nou
espai expositiu arab Retrospective,
lamostradel’artistaLitaCabellut
(Sarinyena, 1961), que traspassaels
limits convencionals de la pintura
per situar-se en el terreny del risc,
del gest i del retrat psicol6gic arab
un classicisme hereu de figures
corn Goya, Velfizquezi Rembrandt.
La mostra reuneix algunes de les
obres en qu6 ha treb allat l’artista
els filtims temps, entre el 2008 i el
2017: Flotverinstallations (2016-
17), Tempus&divine (2015), Black
tulip (2014), Camardn (2011),
Installation (2010) DElusion
(2008), entre d’altres.
-> Fundaci6 Vila Casas. Fins a127 de maig
www.fu ndaciovilacasas.com

04,
Cooperativisme a
Catalunya
Una mostra que favisible les
experi6ncies de la cooperaci6,
unes pr/tctiques molt m6s
constants i rellevants del
queens volen fer creure i que
tenen un notable impacte
socioecon6mic, territorial i
cultural. Unavolta per l’ahir,
l’avui i el dem/t de les pr/tctiques
cooperatives, presentant el
cooperativisme i l’economia
social corn a eines m6s que
titus, actuals i vMides per a la
generaci6 d’alternatives a la
societat d’avui en dia. Unavisi6
que vol posar llum sobre tot
el que podriem aconseguir si
sum6ssim forces.
-> Museu d’Hist6ria de Catalunya. Fins al goner
do12019, www.mhcat.cat

Port, territori de
frontera
Una mostra per descobrir
comerenelsbarrisd’undels
escenaris m6s fascinants de
Barcelona, els del port. Es
repassen 100 anys d’hist6ria
-del 1900 al 1992- d’un indret
on la ciutat anava abocant
tot all6 que no volia.., per6
que alhora era la gran porta
d’entrada de nous productes
i idees vingudes d’arreu del
planeta. L’exposici6 s’organitza
en deu/tmbits i reflexiona sobre
corn era la gent que hi vivia,
sovint, als marges del sistema:
treball, lleure i activitats
il-legals, cadascuna arab els seus
signes i llenguatges propis.
-> Museu Marftim de Barcelona. Fins a125 de
setembre, www.mmb.cat
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Antoni T~pies. T de Teresa
Una aproximaci6 ala relaci6
entre Antoni T/tpies (1923-2012)
i lasevadona, TeresaBarba. La
parella es va con~ixer quart tots
dos eren gaireb~ uns adolescents
i l’any 1954 es van casar a
Barcelona, despr~s que l’artista
torn~s de Paris, on va estar dos
anys. La mostra est/t formada,
principalment, per la s~rie de
dibuixos S&ie Teresa (1966) i las~rie
de litografies, litocollagesicollages
Cargesa Teresa (1974).Abandade
serunhomenatge alasevarelaci6,
tamb~ amaga una fortac/trrega
politica, acausade lesiniust/cies
que elsvatocar viureiunts.
-) Fundaci6 Antoni T~pies. Dejuny a octubre.
www.fundaciotapies.org

Pere Portabella. Cinema,
art i politica
Una exposici6 que incideix en
la figura d’un dels cineastes i
activistes catalans m6s destacats.
Productor de Viridiana de
Bufiuel, autor de films corn
Vampir-CuadecuciElsilenci
abans de Bach i destacat militant
antifranquista, la figura de
Portabella 6s analitzada en cinc
/tmbits: la politica, l’amistat i
col-laboraci6 artistica arab Luis
Bufiuel, el cineasta, el seu entorn
artistic i la seva relaci6 arab Joan
Mir6. La mostra compta arab
la coHaboraci6 de la Filmoteca
de Catalunya, que se suma a
l’homenatge.
-) Fundaci6 Vila Casas. Fins al 23 de juny.
www.fundaciovilacasa.com

10.
El port franc i la fbbrica
de Barcelona. Les edats
de la Zona Franca
Una retrospectiva sobre la hist6ria
i l’impacte politic, econ6mic,
urbanistic i ambiental de la Zona
Franca, que alhora 6s un dels
harris m6s desconeguts per als
barcelonins. E1 port franc va set
un anhel de la ciutat des del segle
XIX, per6 no seria una realitat fins
a mitjans del XX. E11960, amb la
instal-laci6 de la f/tbrica de SEAT i
l’aprovaci6 per part de la Comissi6
d’Urbanisme de Barcelona de
la construcci6 d’un poligon
industrial, la Zona Franca es va
convertir en un districte fabril.
-) MUHBA Casa Padell~s. Finsa I’l dejuny
ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca
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13.
La bellesa de I’univers
Sempre compromesos amb la
ci~ncia, La be llesa de l" u nivers
arriba al CosmoCalxa amb dues
visions singulars del cosmos.Anys
llum, obra de lacatalanaEug~nia
Balcells, convida aexplorar
l’espal, el temps i les intimitats de
lamat~ria de lam/t delallum, la
nostraprincipal font d’informaci6.
Altres mons, de Michael Benson,
ens mostr a laincre~’ble diversitat
dels mons que constitueixen el
nostre SistemaSolar mitjanqant
fotografies obtingudes per la
NASAl tractades pel mateix autor.
Art i ci~nciacombinades en una
exposici6 que no deixar/tindiferent
a ningfi i de la qual comen¢ areu a
aprendre nomds entrar per la porta.
"-~ CosmoCaixa. Finsal lOdejuny.
www.cosmocaixa.com

14.
Oscar Masotta. La teoria
com a acci(~
Oscar Massota, mort a
B arcelona l’any 1979, vaser
un pensador, tebric i artista en
les transformacions del camp
cultural argenti i iberoameric/t
entre les d&cades del 1950 i
1970. Oscar Masotga. La georia
corn a accid busca reconstruir
la traject6ria d’aquest marxista
heterodox i intel-lectual al marge
de l’acad~mia, sobretot destacant-
ne el paper crucial com aimpulsor
de l’avantguarda argentina a
partir delasevaconcepci6 de
l’exercici te6ric com una forma
d’acci6 politica. Una complexa i
fascinant traject6ria intel-lectual
i artistica.
-> Macba. Fins al 9 de novembre.
www.macba.cat

15.
B~rbara S~nchez
Barroso. L’Odissea
Aquesta exposici6 fauna revisi6
d’Odlssea partint del viatge
coma met/flora d’una recerca
personal, lade BgtrbaraSgtnchez
B arroso. Aquesta artista catalana
va deixar-ho tot per anar de
volunt/tria aviure en soledat en
una casa a’fllada en un remot bosc
brit/tnic. Eliminada tota l’&pica
del mite, l’artista l’aborda amb
unavideoinstal-laci6 que revisa
l’epopeia cl/tssica amb un viatge
de reconstrucci6 dels origens.
Sgtnchez Barroso explora les
interseccions que es produeixen
entre la ficci6 i el
relat biogr/tfic, entre la literatura
i lavida.
-> Espai 13 Fundaci6 Joan Mir6. Fins a117 de
junyde12018
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18.
Dom~nec. Ni aqui ni enlloc
A partir de diferents edificis i
monuments emblem/ttics de
la modernitat, l’exposici6 faun
recorregut per l’obra d’aquest
escultor, fot6grafi especialista en
instal-lacions i intervencions en
l’espai pt~blic. Dom~nec donaveu
als protagonistes, als discursos
no oficials, i defuigels relats
dominants per tal de restituir la
mem6ria. Edificis d’habitatges
socials convertits en casernes
militars i camps d’internament
per a una exposici6 que planteja el
trenc ament d’un projecte social que
en el neoliberalisme es converteix
en individualisme salvatge.
-~ Macba. Fins a I’ll de setembre.
wwww. macba.cat

19.
Disseny en familia
Per celebrar la Barcelona Design
Week, el Museu del Disseny
s’afegeix a 1 a festa amb dues
jornades de tallers dedicats al
disseny i ide ats per a tota la familia.
Podreu crear el vostre exlibris
personal, con~ixer la t~cnica
d’estampaci6 a m/t per decorar
roba entre tots els participants,
experimentar amb el gust per la
mat~riailest~cniquesmanualsi
participar en el joc interactiu de
construcci6 Kapla, entre altres
sorpreses que hanpreparat. Seran
activitats gratuites amb aforament
limitat, aixique caldr/t anar-hi amb
temps per no quedar-ne fora.
-~ Museu del Disseny de Barcelona. 7 d’octubre.
ajuntament.barcelona.cat/m useudeldisseny/ca

20.
Caries Congost - A sense
of wonder
LaFabrai Coats reuneix els
filtims projectes de l’artista
visuali multidisciplinari Carles
Congost. S6n treballs envideo que
mantenen connexions tem/ttiques
habituals amb la seva obra; ds a
dir, la mfisica, el m6n de l’art i la
cultura pop. A A sense ofu~onder,
l’artista oloti ens proposadespertar
la capacitat de meravellar-nos
amb una s~rie de referents que
ens pertanyen per transcendir-
los i veure fins aquin punt ens
representen o ens expliquen millor
del que ens imagin/tvem. Una
sorpresa continua.
--~ Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani.
Finsal 22 dejuliol.
aju ntament.ba rcelona.cat/fa braicoats
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Exposici6 de Finalistes
Premi Miquel
Casablancas 2018
E125 de maig es coneixeran els
guanyadors d’una nova edici6
del Concurs d’Arts Visuals
Premi Miquel Casablancas
2018, alaprimeraplantadel
Centre d’Art Contemporani de
Barcelona- FabraiCoats.Amds
de la cerim6nia de premiats,
s’inaugurar/t l’exposici6 dels
finalistes que hi han participat:
una mostra que reuneix tots els
treballs finalistes en la modalitat
d’obrai els dossiers finalistes de
la testa de modalitats (projecte,
publicaci6 i comunicaci6 gr/ffica).
"-~ Fabra i Coats. De126 de maiga115 de juliol.
ajuntament.barcelona.cat/centredart

Melanie Smith. Farsa
i artifici
ArribaaBarcelonal’exposici6
institucional mds extensaque
s’ha organitzat mad a Europa del
treball de Melanie Smith. Des de les
primeres escultures, assemblatges,
relleus i pintures fins ales seves
obres envideo, fotografiai
instal-lacions, per una aproximaci6
profunda en lavidai obrad’aquesta
artistanascuda al Regne Unit per6
que hadesenvolupat bona part
de la seva carrera aM~xic, pads a
qui va representar ala Biennal de
Ven~ciade12011.Lamostradsun
contrast entre el seu pads d’origen
i el d’adopci6, entre Europai
Centream~rica.
"-~ Macba. De118de maigal 7 d’octubre.
wwww.macba.cat

Vores de paisatge
Una mostra queens transporta a la
fren6tica expansi6 de labulliciosa
Barcelona de principis del segle
XX, una ciutat marcada per la seva
tradicional activitat industriali
per la transformaci6 constant. Les
vores urbanes s6n un simbol que
han estat a/llades, inconnexes i
mad prou reconegudes, igual que
la feina que es feia dins dels murs
d’aquelles f/tbriques. Un treball
demem6riaindustrial atrav6s
d’unainstal-laci6 que reflexiona
sobre els harris del sector oriental
de Barcelona, com per exemple
Sant Andreu de Palomar, sovint
oblidats de la hist6ria oficial de la
nostra ciutat.
-> Fabra i Coats. De120 a127 de maig
aju ntament.barcelona.cat/fa braicoats
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27.
La cuina de Picasso
E1Museu Picasso reuneix, en
unamateixa exposici6, dos genis

Adrift. La mostra aprofundeix en
la relaci6 de l’artista malagueny
amb la gastronomiai el seu art,
i compta amb la col-laboraci6
excepcional del genial cuiner
catal~t, que indagar~ten el proc6s
creatiu de Picassoi la creaci6
culin~ia contempor ~tnia.
Aquesta exposici6, monogr~tfica
i multidisciplin~tria, exhibeix
obres de l’artistavinculades a la
gastronomiaenelseusentitm6s
ampli: ingredients, experi6ncia,
objectes i paraules. Mai abans
s’havia abordat la relaci6 entre
Picasso i els fogons, una de les
seves passions. La cuina explicada

l’artista, gr~tcies am6s de 200 obres
provinents de museus, institucions
i col-leccions privades de tot el m6n
que fan refer6ncia a restaurants,
natures mortes i escrits po6tics que
es b asen en l’imaginari del let de
cuinar (i tamb6 de menjar).
"-~ Museu Picasso. De125 de maig a130 de
setembre, www.museupicasso.bcn.cat
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29.
Antoni T~pies. Biografia
politica
Pintor, escultor i te6ric de l’art
catal/t, l’obrade T/tpies hatravessat
condicions politiquestandiverses
comlapostguerra, elffanquisme,
l’antiffanquisme ilainstauraci6 de
lademocr/mia.Un artista acostumat
alluitar contralacensuraque va
set tot unsigne de lapolititzaci6
silenciosaAngoni T&pies. Biografia
pol[tica reuneix, per primer cop,
conjuntsi s~ries d’obres que
entre els anys 50i 60coronen
l’artistacatal~tcomundelsartistes
referents de postguerra, alx/corn la
visualitzaci6 del seu comprom/s en
lalluitacontraladictadura.
-) Fundaci6 T~pies. Del 7 dejunya124 de febrer
de12019, www.fundaciotapies.org

El farcell de postguerra.
Quan la gana aguditza
I’enginy
Un homenatge a totes aquelles
families que van viure una de les
etapes m6s dures i llargues del
nostre pals: el periode hist6ric
just posterior a la Guerra Civil.
Catalunya era un pals devastat,
amb una economia totalment
desorganitzadai un comerg
paralitzat, amb tot el que alx6
suposa. Comengava un periode
de recuperaci6, aprofitant les
possibilitats que donava una ma
d’obra extremadament baratai
sense cap possibilitat de protestar
per les miserables condicions de
vidai treball.
"-~ Museu d’HistOria de Catalunya. De131 de
maig a114 d’octubre, www.mhcat.cat

Mostra Gu-inno-vart
Elaboradaen l’any Josep
Guinovart, la mostra posa en
relaci6 lapassi6 per la mfisica
d’aquest pintor, dibuixant i
gravador catal/t, considerat
un dels m/txims representants
de l’informalisme. En el des~
aniversari dela sevamort, podrem
fer un recorregut pels estils
musicals que vaninspirar la seva
obra: com reinterpreta un preludi
de Chopin, com escenificaAida
de Verdi, com rere el retrat d’un
trompetista s’amagaun autoretrat
o comels dits de Carles Santos
esdevenen tecles d’un piano.
->Museu de la M~isica.
Del 7 dejunya130 de setembre.
ajuntament.barcelona.cat/museumusica
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Fara(~ Rei d’Egipte
Imponent exposici6 que arriba
a B arcelona amb m~s de 150
peces que provenen de la famosa
col-lecci6 del British Museum.
Mitjangant les imatges i els
objectes de l’antic Egipte podem
fer-nos alaidea de la realitat d’un
imperi que va ndixer fa 3.000
anys i que encara avui no deixa
de sorprendre i fascinar-nos.
Entre les obres que podreuveure a
Fara6. Rei d’Egipte hi ha diferents
treballs d’offebreria, est/ttues
monumentals i relleus de temples
queens permeten descobrir com
vivien i governaven els sobirans
egipcis, considerats dssers divins
pelseupoble.
"-~ CaixaForum. Del 8 de juny a116 de seternbre.
www.caixaforum.es

Una mirada interior. Una
mirada interior?
L’artistabarceloni Joan Pere
Viladecans celebra una efem~ride
moltespecial alsEspalsVolart:
el cinquant~ aniversari de laseva
primeraexposici6 alasevaciutat
natal. Una mirada interior. Una
mirada interior? ~s unamostra
que s’emparenta amb elslimits
establerts entre ci~ncia, pensament
i art amb l’objectiu de formula>
nos noves preguntes entorn dels
limits entre els diferents conceptes.
Avantposant el pensament ala
pintura, l’autor estableix un di/tleg
entre el llenguatge, el gest pict6ric i
larepresentaci6 de larealitat.
-> EspaisVolart. De114 dejunya122 dejuliol.
www.fu ndaciovilacasas.co m

Robots. EIs humans i
les m~quines
Lapres~nciade robots enla
societat ha deixat de set una utopia
habitual en els elements de la
cultura pop (literatura, cinema,
mfisica) per set una realitat carla
vegada mdsinserida en el nostre
dia a dia. E1CosmoCalxa presenta
una exposici6 queens mostrar/t la
relaci6 entre l’home i les m/tquines,
des de les eines de l’edat de pedra
fins alarob6ticai laintel-lig~ncia
artificial, tot reflexionant sobre
l’impacte que tenen en lanostra
societat. Els robots j a s6n aqui, i
hanvingut per quedar-se. Feu-vos
alaidea.
--~ CosmoCaixa. A partir del la de juny
www.cosmocaixa.com
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Gregori Igl~sias i Sabela
Eiriz. Sobre los mismos
pasos
Fruit de 1 a uni6 artistica de dos
creadors de disciplines diverses
com Gregori Iglesias i Sabela Eiriz
neix Sobre los mismos pasos, el lloc
on els dos creadors convergeixen
per convidar a la reflexi6 a
travds del viatge, d’all6 que est/t
permanentment en tr/tnsit i que
es configura a mesura que avanga
el procds creatiu. La mostra
combina el m6n de les emocions
i les sensacions amb la mirada
atenta i documental d’un dels
drames m~s tr/tgics de la hist6ria
contempor/tnia: l’holocaust i el
terror que es vaviure a l’Alemanya
nazi dels anys 40.
-~ Fundaci6 Vila Casas.
De114 dejunya122 de juliol.
www.fundaciovilacasas.co m

41.
Kader Attia.
Les cicatrius tenen
I’estranya facultat de
recordar-nos que el nostre
passat ~s una cosa real
Aterra alafundaci6 el guanyador
de ladarrera edici6 del Premi Joan
Mir6, l’ar tista francoalgeri/t Kader
Atria, amb una mostra que exhibir/t
les obres mds destacades dels
filtims anys amb una selecci6 feta
pel mateix artista. Attiaha let una
triadepecesque girenalvoltant
de lanoci6 de la reparaci6 i de
com Occident havolgut esborrar
qualsevol evid~ncia fisica del mal
passat sense curar ferides. E1 tirol
de l’exposici6 ds un fragment de
la novel-laAll ghepreggy horses, de
Cormac McCarthy.
-~ gundaci6 Mir6.
De114 de juny a130 de setembre.
www.fmirobcn.org
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42.
El sexe en ~poca romana
La sempre estimulant relaci6
entre el sexe i l’Imperi tom/t, tantes
vegades tractada en la literatura
i el cinema, arriba al Museu
d’Arqueologia de Catalunya amb
una exposici6, adregada al pfiblic
adult, que presenta un conjunt
de peces conservades en museus
catalans; reproduccions de
pintures, sovint molt explicites,
i textos d’autors llatins. Es tracta
d’un recorregut per l’univers
sexual de l’antiga Roma des de
la Repfiblica fins al segle IV: el
sexe en el matrimoni, diferents
maneres de fer l’amor, les relacions
extramatrimonials, l’art de la
seducci6 i la sexualitat dels ddus,
amb qui s’emmirallen els homes.
"-~ Museu d’Arqueologia de Catalunya.
De121 dejuny al 2 de setembre.
www.macbarcelona.cat
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BAR TOOL #12018
BAR TOOL ~s un programa de
formaci6 per a artistes que s’articula
alvoltant de processos de recerca,
producci6 i presentaci6. Est/t
centrat a fomentar l’intercanvi
professional entre creadors
mitjangant discussions pr/mtiques
i tallers fets a mida dels seus
participants. En aquesta primera
mostra veurem els projectes que
David Ortiz Juan, Elida Hoeg,
Rosannadel Solar i Hugo Hemmi
han estat desenvolupant durant
la seva resid~ncia en aquest
programa. Per descobrir nous
talents en constant aprenentatge.
-) Fabra i Coats. Center d’Art Contemporani.
De129 dejunya122 de juliol.
aju ntament.ba rcelona.cat/fa braicoats

47.
Gideonsson/Londr~.
Soc vertical
Projecte del duet artistic format
pels artistes suecs Lisa Gideonsson
i GustafLondrd, establerts des del
2009 a Kallr6r i que a l’Espal la
treballaran al voltant de la idea de
verticalitati els efectes, rant fisics corn
psicol6gics, que experimenta l’dsser
hum/t en altituds molt elevades.
Acostumats alainvestigaci6
sobre qfiestions vinculades amb
la temporalitat, els cossos i l’espai
natural, posaran en relaci6 aquests
efectes amb latradici6 asc&ticai
amb certes formes d’espiritualitat
que s’han desenvolupat en zones
d’altamuntanya.
-) Fundaci6 Mir6.
De129 dejunya I’ll de setembre.
www.fmirobcn.org

Gandules
Despr~s de quinze edicions
podem afirmar, sense por a
equivocar-nos, que les Gandules
s6n j a una tradici6 de l’agost
barceloni. Aquestavegada
veurem peHicules, com sempre
alallumde lallunai asseguts
c6modament al Pati de les Dones,
centrades en l’obra d’aquells
cineastes que porten a la pantalla
el seu desig de crear un altre
m6n, queens fan viure les seves
virtualitats amb tanta intensitat
que ds l’espectador el que hade
trobar la difer~ncia entre el real
i l’imaginat en entrar en un estat
de consci~ncia alterat.
-)CCCB. Del 7 a127 d’agost.
www.cccb.org
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Toulouse-Lautrec
Militant del postimpressionisme,
el franc~s Toulouse-Lautrec va
dedicar 1 a seva vida a l’art, en
la creaci6 de cartells i pintures
que reflectien la provocaci6
i la decad~ncia de Paris, i
especialment dels mitics bordells
de la zona de Montmartre: el Salon
de la Rue des Moulins, el Moulin
de la Galette, el Moulin Rouge i
Le Chat Noir. Lamostragirar~t
principalment sobre els seus anys
a aquest mitic barri parisenc, la
sevavidanocturnai larelaci6
amb els cabarets i els baixos fons
de la ciutat, a trav6s de pintures,
cartells i altres materials. Tot ben
regat d’absenta.
-)CaixaForum.
De118 d’octubre a120 de gener de12019.
www.caixaforum.es

L’esplendor dels castells
medievals catalans
Un dels grans patrimonis
hist6rics que tenim s6n els
castells i monestirs medievals
repartits per lanostrageografia,
L’ exposici6 L’esplendor dels
casgells medievals cagalans ens
trasllada al moment hist6ric
compr&s entre els segles X
i XV. Ser~t al llarg d’aquest
per/ode de 800 anys quan
veurem desenvolupar-se un
tipus de construcci6 militar
eminentment defensiva que,
amb el pas dels segles, s’ha
convertit en la imatge ic6nica
d’una~poca.
-) Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).
Del 6 d e setembre a finals de gener de12019
www.macbarcelona.cat

Mobiliari arquejat. De
la fusta corbada a la
flexibilitat del ratan
E1Museu del Disseny passa pel
Centre d’Artesania de Catalunya
perportar-nosunamostra
dedicada al treball de la fusta
corbada al mobiliari centreeuropeu
de finals del segle XIX i principis
del XX, larespectivamiradadels
productors locals amb versions
pr6pies, i el salt cap al mobiliari
let amb rotang que s’utilitza avui
en el disseny contemporani.
Comissionada per Julio Vives i
Rossend Casanova, els amants de la
restauraci6 de mobles vin gage no se
l’han de perdre.
-)Museu del Disseny.
De I’ll d’octubre a I’ll de novembre.
ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny
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L’art a les portes de168.
Pop i noves pr~ctiques
artistiques a Catalunya
La celebraci6 dels 50 anys del
Maig del 68 segueix amb una
mostra que presenta les propostes
artistiques mds destacades fetes
aCatalunyadurant lasegona
meitat de l ad~cada dels anys 60
del segle passat, que compartien
sintonia amb els diversos
moviments revolucionaris i socials
que van esclatar en diversos
nuclis internacionals. Ser/t la
primera d’un cicle que vol fer una
lectura analitica de l’art catal/t de
postguerra.
-> Museu Nacional.
De novembre a marc; de12019.
www. museu nacional.cat
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57.
Asian Gaisumov
In&dita a Barcelona arriba
l’obra d’Aslan Gaisumov, artista
txetx~ de la darrera generaci6
que protagonitzar/t una
exposici6 monogr/tfica en forma
d’instal-lacions que inclouen
videos i objectes manufacturats.
L’eslau va set guardonat,
l’any 2016, amb el premi a la
innovaci6 del National Centre for
Contemporary Arts, a Moscou,
en la categoria de nova generaci6.
A la Fundaci6 Antoni T/tpies s’hi
podranveure elsseus treballs
de refer~ncia, alxi com la seva
filtima creaci6, Keicheyuhea.
-> Fundaci6 T~pies. Del 6 de novembre a124
defebrerde12019
www.ftapies.com

Lee Miller i el
surrealisme brit~nic
Una aproximaci6 aun dels pols
mds importants del moviment
surrealistai unaportad’entrada
ideal per descobrir les activitats
del cercle brit/tnic des de la mirada
d’una de les seves integrants mds
destacades, la fot6grafaLee Miller,
qui juntament amb el seu marit,
Roland Penrose, va mantenir una
estreta relaci6 amb Joan Mir6. A
mds d’obres de Miller, l’exposici6
compta amb pintures, escultures
i fotografies de Joan Mir6, Giorgio
de Chirico, Man Ray, Paul Nash,
Rend Magritte, Salvador Dali, Max
Ernst i Yves Tanguy, entre d’altres.
+ gundaci6 Mir6.
De I’1 de novembre a I’1 de gener de12019.
www.fmirobcn.org
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Pablo Picasso i els
editors Gustavo Gill
E12014 el Museu Picasso va rebre
un conjunt d’obres i documents
que posaven en relleula relaci6 que
l’artista andalfis mantenia amb els
editors, i ara ha arribat l’hora de
presentar-la. Gr/tcies a aquest fons,
ens endinsarem en els processos
creatius de Picasso i la seva
producci6 gr/tfica, especialment
rellevants en la col-laboraci6
amb Gustavo Gill. La mostraens
ensenyar/t elvincle que Picasso
vatenir amb dues generacions
d’aquestaeditorial: laprimera, a
inicis del segle XX, i unasegona
quecomenqae11986.
"-~Museu Picasso.
De123 de novembre a124 de febrer de12019.
www.m useupicasso.bcn.cat

Sabart~s per Picasso per
Sabart~s
Un magnific exemple de la
profitosa relaci6 entre Pablo
Picasso i Jaume Sabartds ds
que van fundar, junts, el Museu
Picasso de Barcelona. Ara, 50 anys
desprds de la mort de l’escultor
i escriptor catal/t, es fa pfiblic el
seu arxiu personal amb m~s de
vint textos escrits per ell sobre la
figura del seu amic i confident, i
una selecci6 de retrats que Picasso
va fer-li al llarg dels anys. Hi
veurem fotografies, documents i
objectes personals i una selecci6
de la correspond~ncia que van
mantenir tots dos.
"-~Museu Picasso.
De123 de novembre a124 de febrerde12019.
www. museu picasso.bcn.cat

El boom de la publicitat
Tenim una concepci6 clara de com
ds la publicitat avui en dia, per6
aquesta exposici6 est/t dedicada
ala publicitat comercial sobre
llauna, cart6 i rajola produida
majorit/triament a Barcelona, des
de finals del segle XIX fins als anys
50 i 60 del segle XX. Amb peces
escollides per tenir unavinculaci6
directa amb la ciutat, veurem corn
era el proc~s de creaci6 i producci6
d’aquests anuncis: litografia
sobre llauna, sobre cartr6 o bd els
estergits i les cuites cer/tmiques.
Unarevisi6 per entendre com era, i
comconsumia, lasocietatdel segle
passat des de l’era del data base.
"-~ Museu del Disseny.

De121 de novembre al 3 de mar~ de12019.
ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny
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