Dijous, 21 de gener de 2021

Dijous, 18 de febrer de 2021

Dijous, 18 de març de 2021

PALAU DE LA BALMESIANA
Carrer Duran i Bas, 9 - 11

EXPOSICIÓ: “ART i MITE. ELS DÉUS DEL
PRADO” CaixaFòrum
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8.

VISITA EXCLUSIVA AL MUSEU DE LES ARTS
ESCÈNIQUES
Plaça de Margarida Xirgu, s/n

Trobada: A la porta de la Llibreria Balmesiana

Trobada: Accés CaixaFòrum

Trobada: A la porta del Museu

A les 10:15h

A les 16’45h

A les 16’45h

El Palau de la Balmesiana és un edifici que no
entra en les rutes turístiques. Per fora, aparenta
un casalot medievalitzant sense gaire interès,
però, com tantes vegades passa a Catalunya, un
cop hi entres, trobes una meravellosa edificació
neogòtica amb conceptes i detalls modernistes.
És, diuen els experts, l'obra mestra de Joan
Rubió i Bellver, arquitecte prolífic, deixeble de
Gaudí i un dels dissenyadors del Barri Gòtic, allà
cap als anys 20 del segle passat.
Tot l'edifici és impressionant, però la capella és
d'una grandiositat que et deixa corprès.

Aquesta és una exposició que té com a fil
conductor la mitologia clàssica, inspiradora
constant de la plàstica d’artistes de tota mena
i estil. La seixantena d'obres exposades:
pintures, escultures i medalles, formen part
dels fons del “Museo del Prado”, abastant des
del segle I aC fins al XVIIIè i ens proposen un
passeig per l'espai de l'Olimp, amb els ulls del
nostre temps, per poder rellegir el significat
iconogràfic i iconològic que els mites han anat
adquirint a través de diferents inspiracions i
èpoques.

El títol de “visita exclusiva” sembla pompós però
no ho és, perquè la directora del Museu d'Arts
Escèniques (MAE), Anna Valls, tindrà la gentilesa
d'obrir-nos les portes de l'entitat i fer-nos de guia
en un recorregut on descobrirem, a més de
l'exposició pública, aquells fons que no s'hi
mostren. Si coneixíeu el Museu del Teatre del
Palau Güell, en aquesta visita podreu veure com
ha crescut i s'ha regenerat una institució que ara,
a més del patrimoni teatral, acull el de la dansa,
l'òpera, la sarsuela, les varietats, la màgia, el circ
i les manifestacions para teatrals.

Màxim: 20 persones. Es faran grups de 10 +/-

Màxim 30 persones. Es faran grups més
petits.

Màxim 24 persones en dos grups
consecutius.

Metro: L-1 i L-4 > Plaça Urquinaona
Bus: 47; B 24 i H16 > Plaça Urquinaona

Metro: L-1 i L-3 > Plaça Espanya
Bus: 13 i 150 > Ferrer i Guàrdia / Mèxic

Metro: L-1 > Plaça Espanya
Bus: E70 > Segons Jocs Mediterranis / Lleida

PREU SOCIS: 10 €
NO SOCIS: 12 €

PREU SOCIS: 3 €
NO SOCIS: 5 €

PREU SOCIS: 4 €
NO SOCIS: 6 €

PER UNA MILLOR ORGANITZACIÓ:
PREGUEM
INSCRIPCIÓ ANTICIPADA

LES SORTIDES ESTAN SUBJECTES A
LES NORMES COVID SOBRE ESPAIS
TANCATS I PODRÍEN SUSPENDRE'S

SI ES SUSPENGUESSIN LES VISITES,
ESTUDIEM D'OFERIR-VOS PASSEJADES
CULTURALS A L'AIRE LLIURE

Associació Coordinadora
d’Activitats per a la gent gran
L’Associació ACA, amb l’ajuda de tots els
seus socis i membres col·laboradors, realitza
plenament des de l’any 1973, la seva finalitat
fundacional de donar recolzament social a les
persones grans, oferint diverses activitats i
facilitant mitjans per mantenir la seva qualitat
de vida, tot creant uns agradables vincles
d’amistat i de germanor.

CONÈIXER BARCELONA

ART & HISTÒRIA

CONÈIXER CATALUNYA

Provença 542, esc. A - 1r 3a
08025 – Barcelona
Tel. 93 318 65 95
associacio.aca.adm@gmail.com

És amb aquest objectiu que l’Associació
ACA està programant des de ja fa prop de
cinquanta anys, múltiples i variades ofertes
per a la gent gran, amb visites socioculturals,
conferències, cinefòrums i xerrades d’interès
social, amb sortides col·lectives, concerts de
música i, en general, diversos actes destinats a
potenciar unes relacions personals joioses i
permanents.
La nostra entitat agraeix molt sincerament a
tots els seus socis la seva col·laboració, la
fidelitat i l’ajuda econòmica que sempre li
han donat.

www.associacioaca.com

Amb el suport de:

Creu de Sant Jordi

Primer Trimestre 2021

