
DEL 13 DE MARÇ AL 20 DE JUNY DE 2021

DIÀLEGS ARTÍSTICS
AL MUSEU FREDERIC MARÈS



Convidats i amfitrions és un programa del Museu Frederic Marès i 
l’associació Galeries d’Art de Catalunya, que consisteix en l’exposició de 
tres obres d’art procedents de tres galeries, que s’exhibeixen des del 13 
de març fins al 20 de juny a les sales d’exposició permanent del Museu. 
El programa, comissariat per la periodista i crítica d’art Montse Frisach, 
proposa un diàleg transversal i intemporal entre algunes obres i sales del 
Museu i les tres peces convidades, que el públic anirà trobant al llarg de 
la seva visita.

Les relacions entre les obres de fora i les de dins són de diversa índole: 
estilístiques, conceptuals, de context, socials i emocionals. Els visitants 
tenen llibertat de trobar altres lligams i concomitàncies entre elles.

El primer dels diàlegs és entre la pintura de Santiago Rusiñol Enric Clarasó 
al seu taller, procedent de la galeria Gothsland de Barcelona, i el conjunt 
d’escultures de l’antiguitat del Museu, com el retrat de l’emperador 
August, que el visitant troba just al principi del recorregut del Museu. A la 
primera planta, la contemporaneïtat de la pintura L’Àngel, de Gregorio 
Iglesias, cedida per la galeria Espai Cavallers de Lleida, acompanya 
l’escultura renaixentista Sant Miquel vencent el dimoni, mentre que a 
la Sala femenina, un dels espais més emblemàtics del Museu dedicat 
al col·leccionisme, s’ha instal·lat la fotografia Colonitzada Núm. 56, de 
Marta Fàbregas, procedent de la Pigment Gallery de Barcelona.

Convidats i amfitrions està complementat per tres debats sobre els 
corresponents diàlegs per part de persones expertes de diferents 
disciplines i un cicle de tres lectures d’artistes contemporanis sobre la 
col·lecció del Museu a càrrec de l’escultor Tom Carr, la ceramista Madola 
i la pintora Alicia Marsans. Com a cloenda, se celebrarà un debat amb 
antiquaris, col·leccionistes i galeristes, moderat per l’antiquari i escriptor 
Artur Ramon. 

Convidats i amfitrions 
DIÀLEGS ARTÍSTICS 
AL MUSEU FREDERIC MARÈS 



Invitados y anfitriones es un programa del Museo Frederic Marès y la 
asociación Galeries d’Art de Catalunya, que consiste en la exposición 
de tres obras de arte procedentes de tres galerías, las cuales se exhiben 
del 13 de marzo al 20 de junio en las salas de exposición permanente 
del Museo. El programa, comisariado por la periodista y crítica de arte 
Montse Frisach, propone un diálogo transversal e intemporal entre 
algunas obras y salas del Museo y las tres piezas invitadas, que el público 
irá encontrándose a lo largo de su visita.

Las relaciones entre las obras de fuera y las de dentro son de diversa índole: 
estilísticas, conceptuales, de contexto, sociales y emocionales. Los visitantes 
tienen libertad para encontrar otros vínculos y concomitancias entre ellas.

El primero de los diálogos tiene lugar entre la pintura de Santiago Rusiñol 
Enric Clarasó en su taller, procedente de la galería Gothsland de Barcelona, 
y el conjunto de esculturas de la Antigüedad clásica, como el retrato del 
emperador Augusto, que los visitantes encuentran justo al principio del 
recorrido del Museo. En la primera planta, la contemporaneidad de la 
pintura El Ángel, de Gregorio Iglesias, cedida por la galería Espai Cavallers 
de Lleida, acompaña a la escultura renacentista San Miguel venciendo 
al demonio, mientras que en la Sala femenina, uno de los espacios más 
emblemáticos de este Museo dedicado al coleccionismo, se ha instalado 
la fotografía Colonizada n.º 56, de Marta Fàbregas, procedente de la 
Pigment Gallery de Barcelona.

Invitados y anfitriones se complementa con tres debates sobre los 
correspondientes diálogos mantenidos por personas expertas de varias 
disciplinas y con un ciclo de tres lecturas de artistas contemporáneos 
sobre la colección del Museo, a cargo del escultor Tom Carr, la ceramista 
Madola y la pintora Alicia Marsans. Como clausura, se celebrará un 
debate con anticuarios, coleccionistas y galeristas, moderado por el 
anticuario y escritor Artur Ramon. 

Invitados y anfitriones 
DIÁLOGOS ARTÍSTICOS 
EN EL MUSEO FREDERIC MARÈS 



D
ià

le
g 

1 
 P

la
n

ta
 0

Enric Clarasó al seu taller, 
Santiago Rusiñol, 1889
Galeria Gothsland, Barcelona

Retrat d’August, segle i dC
Museu Frederic Marès
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L’Àngel, Gregorio Iglesias, 
2017-2018
Espai Cavallers, Lleida

Sant Miquel vencent el dimoni, 
final del segle xvi - inici del segle xvii
Museu Frederic Marès

D
ià

le
g 

3 
 P

la
n

ta
 2

Colonitzada Núm. 56, 
Marta Fàbregas, 2019
Pigment Gallery, Barcelona

Sala femenina
Museu Frederic Marès



   

ACTIVITATS RELACIONADES

LECTURES D’ARTISTES CONTEMPORANIS
Lectures de les col·leccions del Museu a partir de tres artistes 
contemporanis.

Dissabte a les 12 h
Durada: 45 minuts

• 5 de juny - Lectura 1: Tom Carr, escultor.

• 12 de juny - Lectura 2: Madola, ceramista.

• 19 de juny - Lectura 3: Alicia Marsans, pintora.

DEBATS D’EXPERTS
Debats d’experts a partir dels tres diàlegs d’obres exposades.

Dimecres a les 19 h
Durada: 45 minuts

• 21 d’abril - DIÀLEG 1 
Miquel de Pozo, arquitecte i divulgador de temes artístics & Isabel Rodà, 
catedràtica emèrita d’arqueologia.

• 12 de maig - DIÀLEG 2 
Glòria Bosch, exdirectora artística de la Fundació Vila Casas & Joan Yeguas, 
cap del departament de Renaixement i Barroc del MNAC.

• 26 de maig - DIÀLEG 3 
Cristina Sánchez, sociòloga, professora de la UdG i especialista en gènere & 
Rosa M. Martín, exdirectora del Museu Tèxtil i de la Indumentària i historiadora 
de la moda.

TAMBÉ EN 
STREAMING

DEBAT DE CLOENDA SOBRE COL·LECCIONISME
Debat moderat per l’escriptor i antiquari Artur Ramon amb 
la participació d’antiquaris, galeristes i col·leccionistes.

• 18 de juny a les 18 h
Durada: 2 h

TAMBÉ EN 
STREAMING
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TRANSPORTS
Metro: L4 (Jaume I)
Bus: v15, v17, 47 i 120
Tren de Rodalies (RENFE i FGC): Plaça de Catalunya
Bicing: Plaça de Ramon Berenguer el Gran, 
Avinguda de la Catedral i Plaça de Carles Pi Sunyer
Pàrquing: Plaça de la Catedral/Santa Caterina 

ACCÉS ACTIVITATS
· Activitats gratuïtes amb reserva prèvia a: 
  bcn.cat/cultura/reserves_MuseuFredericMares
· Segons les mesures sanitàries del moment adaptarem 
  les activitats a les modalitats presencial i/o online

INFORMACIÓ
Museu Frederic Marès
Plaça de Sant Iu, 5 - 08002 Barcelona
Tel. +34 932 563 500
museumares@bcn.cat
barcelona.cat/museumares

     @MuseuFredericMares
     @MuseuFMares
#convidatsiamfitrions

HORARIS
De dimarts a dissabte de 10 a 19 h.
Diumenges i festius d’11 a 20 h. Dilluns tancat, excepte festius

MESURES PREVENCIÓ COVID-19

Activitat amb aforament limitat 
i reduït. Distància de seguretat

Ús obligatori 
de mascareta


