Exposicions

CIRMAC
Masia d’en
Cabanyes

La Sala, Centre
d’Art Contemporani
C. Joaquim Mir, 12

Camí Ral, s/n

Museu Romàntic
Can Papiol
Carrer Major, 32

Biblioteca Museu
Víctor Balaguer

La Sala,
Centre d’Art Contemporani

fins al 29 d'agost

fins al 16 de maig

El perquè de tot plegat:
col·leccions d’un Museu
d’Interès Nacional
L’exposició commemora la
història i singularitat de la
Biblioteca Museu, mostrant com
han anat arribant col·leccions de
caràcter nacional i de molt variada
naturalesa des de la fundació fins
l’actualitat: pintura i escultura
catalana del segle XIX, incunables,
dipòsit del Prado, aixovar funerari
d’Egipte, llibres de la Xina, gravats
i mapes del Japó, etnologia i
fotografies de Filipines o Amèrica,
ceràmica o art contemporani.

Museu del Ferrocarril de
Catalunya
del 18 de maig al 12 de setembre

Exposició
“Ferrocarril i memòria”
recull dels testimonis del projecte
“Records i Memòria a ritme de tren”
del programa VAGOlab Gent Gran.

Exposició
“ Mujeres dibujando y
migrando”

Fragments seleccionats.
Racons escollits
Exposició col·lectiva que agrupa a
21 artistes i artesans contemporanis
que han acceptat el repte de
combinar les eines i tècniques
pròpies de les seves disciplines
creatives amb altres formats,
materials i conceptes.

Biblioteca Museu
Víctor Balaguer

Av. de Víctor Balaguer, s/n

Activa’t als Museus
de Vilanova i la Geltrú

Maig
2021

Museu del Ferrocarril
de Catalunya
Plaça d’Eduard Maristany, s/n

Poblat Ibèric i Vil·la
Romana d’Adarró
Plaça d’Adarró, 3

Espai Far

Pujada Far de
Sant Cristòfol, 2

Del 7 de maig al 13 de juny

Univers paral·lel/
Univers interior
Pink Morro - Raúl Ramos
Una aproximació lúdica i intuïtiva
al món interior de Pink Morro. A
través d’un muntatge immersiu ens
capbussem en la seva ment creativa,
plena de color, formes, diversió i
intuïció. L’artista en estat pur.

Del 14 de maig al 13 de juny

Conte va! Va de contes
L’exposició vinculada a la fira
Conte va! Va de contes vol un any
més mantenir-se com una cita
de referència de la il·lustració
contemporània al nostre país.

Biblioteca Museu
Víctor Balaguer

Museu del Ferrocarril
de Catalunya

informacio@victorbalaguer.cat
www.victorbalaguer.cat

comunicacio@museudelferrocarril.org
www.museudelferrocarril.org

Espai Far
espaifar@vilanova.cat
www.espaifarvng.cat

Poblat Ibèric i Vil·la
Romana d’Adarró
juangarciatarga@gmail.com
www.vilanova.cat

Museu Romàntic
Can Papiol

Centre d’Interpretació
del Romanticisme
Manuel de Cabanyes.
Masia d’en Cabanyes
info@arccultural.cat
www.masiadencabanyes.cat

La Sala, Centre d’Art
Contemporani
lasala@vilanova.cat
www.lasalavng.cat

museupapiol@vilanova.cat
www.museucanpapiol.cat

Col·laboren:

Programa d’activitats

Diumenge 2 de maig

Dissabte 22 de maig

Diumenge 23 de maig

Dijous 27 de maig

d'11 a 14 h

11 h

11 h

19.30 h

Primer diumenge de mes
Portes obertes
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
11, 12, 13, 17 i 18 h

Primer diumenge de mes
Visites comentades
gratuïtes
Cal fer reserva prèvia

Museu Romàntic Can Papiol
de 10 a 14 h i de 17 a 19 h

Primer diumenge de mes
Portes obertes
Aforament limitat

Espai Far

Primer diumenge de mes
Visites comentades
gratuïtes
11 h i 13 h
Visita a la col·lecció

12 h
“El col·leccionisme i Goya
a la Masia d’en Cabanyes”
Cal fer reserva prèvia

Masia d’en Cabanyes

Dimecres 5 de maig
19 h

Chill out de mites i art: el
jardí de les Hespèrides
Retransmissió per Instagram Live
(@mvictorbalaguer)

Dissabte 8 de maig
12 h

“El món d’en Roig”
Visita comentada emmarcada en el
centenari del naixement d’en Francesc
Roig Toqués.
Gratuïta amb l’entrada al Museu
Cal fer reserva prèvia

Espai Far
12 h

“La recuperació
del Jardí Romàntic”
Visita temàtica sobre el recent
rehabilitat Jardí Romàntic (construït el
1798), en coneixerem la seva història
i connexió amb la Masia. A càrrec de
l’arquitecta Anabel Fuentes.
Gratuïta | Cal reserva prèvia

Masia d’en Cabanyes
17.30 h

Visita comentada a
l’exposició “El perquè de
tot plegat: col·leccions
d’un Museu d’Interès
Nacional”
Gratuïta amb l’entrada al Museu
Cal fer reserva prèvia

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Diumenge 9 de maig
12 h

Visita comentada a
l’exposició “Fragments
seleccionats. Racons
escollits”
Un recorregut per les arts i oficis
en clau contemporània, a càrrec de
Pamela Pérez, Patrícia Aguiló i Melcior
Martí.
Gratuïta | Cal fer reserva prèvia

La Sala. Centre d’Art Contemporani

Dijous 13 de maig
19.30 h

Diàleg “La petjada d’un
jove Anglada a Vilanova i
la Geltrú”
En el marc de l’any Anglada Camarasa,
a càrrec de Cristina Ribot, Doctora
en Història de l’art i Mireia Rosich,
directora del Museu.
Gratuït | Cal fer reserva prèvia

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Taller familiar
“No perdis el nord”
A partir de la visita guiada al Museu del
Mar coneixerem per a què serveix una
brúixola i com fer-ne una.
Adreçat a infants de 6 a 12 anys
2 euros per infant (cal anar acompanyat
d’un adult) | Cal fer reserva prèvia

Espai Far
12 h

Viatjar a la manera
d’Ulisses. Josep Anton
de Cabanyes al Grand
Tour. Notes inèdites del
quadern de viatge per
Holanda, Anglaterra,
França, Suïssa i Itàlia
A càrrec de Francesc Miralpeix,
professor d’història de l’art modern
a la Universitat de Girona i autor de
l’estudi, i Joaquim Nadal, director
de l’Institut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural.
Gratuïta | Cal fer reserva prèvia

Masia d’en Cabanyes
17 h

Tot torna: moda i
tendències al segle XIX

“De mar en terra”.
Itinerari per la façana
marítima
Un recorregut de l’Espai Far a la Torre
Blava per descobrir la història i els
secrets més ben guardats de Baix-a-Mar.
3 euros | Cal fer reserva prèvia

Espai Far

Conferència:
“Joan Magriñà,
polifacètic coreògraf”
Emmarcada dins del cicle “Joan Magriñà:
recordant al mestre de la dansa.”
Gratuïta | Cal fer reserva prèvia

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Diumenge 30 de maig

12 h

Ecologia: una visió no
dualista, interconnectada
i interdependent
Berta Meneses, religiosa filipense
i mestra zen, ens ofereix aquesta
conferència on reflexiona sobre
Persona i Natura.
Gratuïta | Cal fer reserva prèvia

Masia d’en Cabanyes

12 h

La Vilanova de Francesc
de Papiol
@ICOMofficiel

Recorregut pels carrers i la història
local en temps de Francesc de
Papiol (1750-1817), i visita
al Museu Romàntic Can Papiol.
4 euros | Cal fer reserva prèvia

#IMD2021

icom.museum

Museu Romàntic Can Papiol

Celebració del
Dia Internacional
dels Museus

Visita temàtica al voltant de la moda i
els gustos de la societat del 1800.
4 euros | Cal fer reserva prèvia

Museu Romàntic Can Papiol

Del 14 al 18 de maig

+ informació al web de cada museu

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Totes les activitats tenen aforament limitat

