
MUSEU D’ART DE CERDANYOLA

Carrer de Sant Martí, 88/ Passatge del Llorer, 11

08290 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 591 41 30

Horaris:  de dimarts a dissabte de 17 a 20h  
diumenges i festius d’11 a 14h 
dilluns tancat

www.cerdanyola.cat/mac

https://www.facebook.com/groups/mac.cerdanyola

#MACdv
http://museudart.blogspot.com.es/

mac@cerdanyola.cat

L’accés a les exposicions temporals és gratuït.

A les visites guiades i tallers s’accedeix amb el tiquet d’entrada al museu.

Tots els primers diumenges de mes l’entrada al museu és gratuïta.

A l’agost obert els caps de setmana.

Organització: Col·laboració:

Programació

GENER - JULIOL 2017
El Museu d’Art de Cerdanyola presenta de gener a juliol un 
programa d’activitats que té com a eix principal les exposicions 
temporals. Un cop al mes es realitzen visites comentades al 
museu, el tercer diumenge de mes. Per als més petits tindrem 
tallers familiars un cop al mes i també hi haurà una programació 
específica per al públic juvenil i per als més grans, per als grans 
artistes. El Festival de curtmetratges [C] Screen continua amb 
vàries sessions dedicades a la dansa. El programa es completa 
amb els concerts del cicle de música de cambra i l’Artpegi, i 
amb activitats especials per la festa Major del Roser de Maig 
i el dia Internacional dels Museus. Algunes activitats compten 
amb la col·laboració d’entitats de la ciutat com l’Aula d’Extensió 
Universitària, els Amics del Bonsai de Cerdanyola, Plat Artístic 
o l’Associació d’Artistes Plàstics de Cerdanyola que proposa el 
cicle de conferències sobres història de l’art..



10 de gener

HISTÒRIA DE L’ART: 
NEOCLASSICISME. REPÚBLICA I IMPERI

15 de gener a les 12 h

VISITA GUIADA AL MUSEU

7 de Febrer
HISTÒRIA DE L’ART:  EL PRIMER ROMANTICISME

12 de febrer a les 11:30 i a les 12:30h
TALLER FAMILIAR.  CONFECCIÓ D’UNA MÀSCARA
Taller infantil per realitzar una màscara de carnaval amb 
escuma Eva.

19 de febrer a les 12 h
VISITA GUIADA AL MUSEU

7 de Març
HISTÒRIA DE L’ART: 
ROMANTICISME, REVIVALS I REALISME

9 de març
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
Les muses del MAC.

12 de març a les 12h
ACTIVITAT FAMILIAR: EL PALAU DE GAUDÍ
Visita guiada al Palau Güell. Punt de trobada al carrer 
Nou de la Rambla 3-5 (Barcelona). Places molt limitades.

19 de març 12 h
VISITA GUIADA AL MUSEU

4 d’Abril
HISTÒRIA DE L’ART: 
ARTS&CRAFTS, ART NOUVEAU, MODERNISME

9 d’abril a les 11:30 i a les 12:30 h
TALLER FAMILIAR. ROSES I DRACS D’ORIGAMI
Taller de realització d’una rosa o un drac amb origami

16 d’abril a les 12 h
VISITA GUIADA AL MUSEU

23 d’abril a les 12 h
PETITS GUIES D’ALTRES MONS
La llegenda de Sant Jordi vista per nens i nenes de les 
escoles de Cerdanyola a través de les peces del museu.

28 abri
FESTIVAL [C] SCREEN EDICIÓ DE PRIMAVERA
Dedicada al Dia Internacional de la Dansa
xerrada i sessió de curtmetratges de dansa
29 abril: Sessió de curtmetratges de dansa i sessió dels 
millors curts del [C]Screen 2016
30 abril: Taller matinal sobre el curtmetratge de dansa (12h)

Dimarts 6 de Juny

HISTÒRIA DE L’ART: 
LES PRIMERES AVANTGUARDES

11 de juny a les 11.30 i a les 12.30 h

TALLER FAMILIAR. SAMARRETES ESTAMPADES
Taller d’estampació de samarretes a partir de motius 
inspirats en el modernisme i els artistes del museu. 
Cal que cada participant porti una samarreta blanca.

18 de juny a les 12 h

VISITA GUIADA AL MUSEU

EL PALAU GÜELL. 
EL PALAUDELS ARTESANS
Del 16 de desembre al 2 d’abril
El Palau dels Artesans és una exposició de fotografies del 
Palau Güell realitzades pel fotògraf Ramon Manent amb 
textos de Raquel Lacuesta. L’exposició permet descobrir 
les formes, peces i estructures singulars que resten 
amagades a cada estança i racó d’aquest palau urbà 
construït per l’arquitecte Antoni Gaudí a finals del segle XIX.

FOTOLLIBRES. AQUÍ I ARA
Del 10 de febrer al 13 d’abril
Aquesta exposició, produïda per “Fundación 
Foto Colectania” i itinerada per Cultura el Gira del 
Departament de Cultura de la Generalitat, té l’objectiu 
d’apropar al públic el fenomen dels fotollibres i 
mostrar el canvi de paradigma que ha suposat en la 
fotografia d’autor al nostre país, obrint un nou camp 
on experimentar nous llenguatges i processos de 
treball. 

COMIXXX: EL DESPERTAR 
D’UNA GENERACIÓ CENSURADA
Del 27 d’abril al 16 de juliol
Els alumnes del  Màster d’Anàlisi i Gestió del Patrimoni 
Artístic de la UAB comissarien aquesta mostra a partir fons 
de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
de la UAB. El còmic underground apareix a Espanya a 
principis de la dècada dels 70, on una joventut rebel va 
utilitzar aquest mitjà com a arma contra la dictadura. 

DIÀLEGS LOCALS

ACADÈMIA I OFICI:
EL TALLER JUVENTENY
Del 3 de febrer al 7 de maig
A l’Espai Arc es podrà veure una petita selecció del gran fons 
que custodia del museu de l’escultor Francesc Juventeny, 
a partir del diàleg amb les obres dels seus deixebles, Josep 
Garriga i Salvador Mañosa. La mostra inclou guixos, talles 
de fusta, pedra i escultures en gres refractari .

ISMAEL SMITH
Del 19 de maig al 31 d’agost
NUDE AND NAKED. DESPULLANT ISMAEL SMITH
Tot coincidint amb l’exposició que el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya dedica a Ismael Smith, el MAC proposa una 
revisió a partir d’una de les temàtiques més habituals 
a l’obra de l’artista, el nu, tot abordant diversos temes 
que es relacionen amb estereotips de la sexualitat i la 
personalitat de l’artista. L’equip “El Palomar” donarà el 
contrapunt des de la perspectiva del moviment Queer.
SMITH. DIÀLEGS CONTEMPORANIS
Per altra banda, els joves artistes emergents Gaietà 
Mestieri i Ivonne Navarro plantejaran, des d’una visió 
actual, un diàleg a partir d’algunes de les disciplines i 
temes més recurrents del polifacètic artista.

 EXPOSICIONS  GENER

 FEBRER

 MARÇ

 ABRIL

 JUNY

 JULIOL

2 de Maig 

HISTÒRIA DE L’ART:  
DE L’IMPRESSIONISME A LES AVANTGUARDES

6 i 7 de maig 

MOSTRA DE BONSAIS I FESTA MODERNISTA
Al jardí del museu organitzada per l’Associació d’Amics 
del Bonsai de Cerdanyola.
Festa modernista al carrer, en el marc de la Festa 
Major del Roser de Maig. Amb itinerari modernista el 
7 de maig a les 12 h.

14 de maig a les 11.30 i a les 12.30 h

TALLER FAMILIAR: JOIES 
Taller de realització de joies a partir de diversos materials.

18 de maig

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Aquest dia l’accés al MAC serà gratuït.

19 de maig de 22 a 24 h

NIT DELS MUSEUS. LA VIDA ÉS CURTA
V Mostra de Curtmetratges de Cerdanyola. El MAC 
restarà obert al públic fins la mitjanit.

21 de maig a les 12 h

VISITA GUIADA AL MUSEU

 MAIG

3 – 9 de juliol

STAGE D’ART. EL RETRAT
Taller d’il·lustració per a joves creadors de Cerdanyola
tutoritzat pel pintor cerdanyolenc Ramon Gutiérrez. 

16 de juliol a les 12 h

VISITA GUIADA AL MUSEU

17 al 21 de juliol

XVIII FESTIVAL FANTOSFREAK
Sessió Off Festival el dissabte 22 a les 21,30h a la 
sala d’actes del MAC


