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BARCELONA-PARIS-NEW YORK.
D’URGELL A O’KEEFFE
COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN
L’exposició mostra com ha evolucionat la representació de la
ciutat des del Romanticisme fins a les Avantguardes, i les tres
metròpolis del títol en són l’exemple.
Les influències estètiques i la personalitat dels artistes a l’hora
de tractar el tema expliquen aquest pas del segle dinou al vint:
el trànsit del món rural a la vida urbana i la transformació de
la societat. Barcelona, París i Nova York són les protagonistes,
però també els que hi viuen. Ciutadans que, immersos en el
remolí urbà, busquen la intimitat sigui en l’espai domèstic,
sigui en un jardí tancat.
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L’EXPOSICIÓ PAM A PAM
Un itinerari per la mostra

I. Despertar d’un nou món
Amb l’arribada de la modernitat, el Romanticisme passa a evocar el paradigma d’un món que és
fruit del retrobament espiritual de l’individu amb l’essència de la natura. El món rural deixa pas a
la culminació de la revolució industrial i, per consegüent, a la transformació de l’entorn i de la vida
quotidiana.
Sala 1. En el paisatge de pau i tranquil·litat evocat per l’artista ja germina el canvi del nou entorn
sorgit de la industrialització. La irrupció de la llum serà el principi de la transformació dels hàbits
socials rutinaris.
Obres de Urgell, Meifrèn, Luce ...

II. Barcelona: una ciutat viscuda
L’organització de l’Exposició Universal del 1888 mostra al món una Barcelona moderna; aquest
esdeveniment li aporta un ambient cosmopolita. Un nou horitzó de progrés i prosperitat feia veure
el futur amb optimisme. Els barcelonins van ser testimonis d’una transformació urbanística i, al
mateix temps, de la propagació de noves formes de vida, oci i relacions socials que convivien amb
la tradició.
. Sala 2. A la Barcelona de la segona meitat del dinou ja s’hi intueix la urbs cosmopolita que consolidarà la seva vocació internacional al llarg de les primeres dècades del segle vint.
Obres de Pursals, Pellicer, Sanvicens...
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III. París: instants eterns

Al segle XIX, cent anys després d’haver estat el model de revolució política de la seva època, París es va
voler convertir en la ciutat més moderna del món. Fins a mitjan segle XX serà, així, l’epicentre de l’art occidental, amb una colònia d’artistes establerts a la ciutat i escoles vinculades a alguns dels millors pintors
del moment.
. Sala 3. La història, els carrers i un bon nombre d’edificis emblemàtics de París quedaran immortalitzats
en les teles de molts artistes que es van sentir atrets per la Ciutat de la Llum.
Obres de Pissarro, Puigaudeau, Amat...

IV. De portes endins

De l’espectacle del carrer a la intimitat de la casa; del moviment incessant a la tranquil·litat i el silenci. Els
habitants obren la porta i comparteixen amb l’espectador les seves estances, la quotidianitat més íntima,
que desperta la poètica dels espais. L’ésser humà és el protagonista de la història, l’individu que viu en comunitat a la ciutat i a la llar.
. Sala 4. Els interiors, espais íntims i femenins, conviden a les complicitats de la convivència. Relacions
interior-exterior on s’expressen anhels més enllà de la quotidianitat.
Obres de Holsoe, Barrau, Lobre...
. Sala 5. En aquests espais domèstics es busca la tranquil·litat reparadora que contrasta amb el ritme frenètic de la metròpolis, i la dona n’és protagonista. La darrera estança de l’espai habitat ens porta al jardí, a
l’evocació del paisatge enyorat.
Obres de Corot, Morisot, Pruna...
. Sala 6. Les flors tornen a ser protagonistes en la naturalesa ordenada del jardí domèstic. Flors que, tant a
l’exterior com a l’interior de la llar, anticipen el repòs espiritual que habita en el jardí de la casa.
Obres de Monet, Meifrèn, Kokoschka...

Al segle XIX, Nova York es transforma: el 1835 ja és la ciutat més gran dels Estats Units. Els artistes s’inspiren en escenes quotidianes i plasmen els inicis de la transformació de la ciutat que va ser paradigma de
modernitat durant bona part del segle XX.
. Sala 7. A la base de la construcció de la gran metròpolis hi ha l’impacte de la immigració i les relacions de
barri, amb moments d’oci i esbarjo.
Obres de Brown, Kuhn, Pène du Bois...
. Sala 8 . La geografia urbana és el nexe d’unió dels artistes, des de l’abstracció fin Obres de O’Keeffe, Estes,
Nesbitt...
Obres de O’Keeffe, Estes, Nesbitt...
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L’EXPOSICIÓ PER SALES

SALA1

Núm. reg. CTB.2000.5

Henri LE SIDANER

Tarda de tardor
1895
Oli sobre tela
50.2x61.9 cm

Núm. reg. CTB.1990.10

John Atkinson GRIMSHAW

Canny Glasgow
1887
Oli sobre tela
61x91.5 cm

Núm. reg. CTB.2000.33

Eliseu MEIFRÈN ROIG

Paisatge nocturn
s.d.
Oli sobre tela
60.5x80.5 cm

Núm. reg. CTB.1996.9

Maximilien LUCE

Fàbrica a la llum de la lluna
1887
Oli sobre tela
55.9 x 46 cm

Núm. reg. CTB. 2015.33

Modest URGELL INGLADA

Barques a la platja
s.d.
Oli sobre tela
Mides:100 x 181 cm

Juliol – Octubre 2015

SALA 2
Núm. reg. CTB. 1998.49

Joaquim PURSALS FORMENT

Nevada de 1887, Barcelona
1887
Oli sobre tela
120x 195 cm

Núm. reg. CTB. 1996.80

Ramon BARNADAS

Barcelona de nit en els anys vint
1925
Oli sobre tela
55.5x80.5 cm

Núm. reg. CTB. 1995.190

Ramon SANVISENS MARFULL

Paisatge urbà
s.d.
Oli sobre tela
70x100 cm

Núm. reg. CTB. 1996.150

Josep Lluís PELLICER FENYÉ

Pas d’una processó
s.d.
Oli sobre tela
63.5x106 cm
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SALA 2
Núm. reg. CTB. 1997.56

Josep AMAT PAGÈS

Les rambles
c.1950
Oli sobre tela
60x81 cm

Núm. reg. CTB.1997.84

Josep Lluís PELLICER FENYÉ

Grans magatzems
s.d.
Oli sobre tela
55 x 47 cm
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SALA 3

Núm. reg. CTB. 1993.8

Camille PISSARRO

Camí de Versalles, Louvenciennes,
sol d’hivern i neu
1870
Oli sobre tela
46x 55.3 cm

Núm. reg. CTB. 1998.60

León-Augustin LHERMITTE

El mercat de Château-Thiery
1879
Oli sobre tela
53.3x67 cm

Núm. reg. CTB. 1999.15

Ferdinand DU PUIGAUDEAU

Festa nocturna a Saint-Pol-de-León
1894.1898
Oli sobre tela
60x73cm

Núm. reg. CTB 1998.61

Gustave LOISEAU

Vista de Notre-Dame, París
1911
Oli sobre tela
Mides:60 x60.3 cm
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SALA 3

Núm. reg. CTB.1989.11

Gustave LOISEAU

Carrer de Clignancourt, París, 14 de juliol
c.1925
Oli sobre tela
61x50 cm

Núm. reg. CTB.1993.20

Gaspar MIRÓ LLEÓ

Boulevar parisenc
s.d.
Oli sobre tela
23.5x32 cm

Núm. reg. CTB. 1997.96

Josep AMAT

Quai de la Gare
1934
Oli sobre tela
60x73 cm
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TORRE
Núm. reg. CTB.DEC97.11

Josep CLARÀ AYATS

L’esclava
s.d.
bronze
82 cm

SALA 4
Núm. reg. CTB. 1999.17

Maurice LOBRE

Tocador de Jacques-Émile Blanche
1888
Oli sobre tela
80x85cm

Núm. reg. CTB.1997.15

Henri MANGUIN

El descans de la model
1905
Oli sobre tela
80.7 x 65.7 cm

Núm. reg. CTB. 1999.110

Carl Vilhelm HOLSOE

Dona amb fruitera
c.1900-1910
Oli sobre tela
48x 51cm
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SALA 4
Núm. reg. CTB. 1999.49

Lluís GRANER ARRUFÍ

Jove en un interior
s.d.
Oli sobre tela
116x 80 cm

Núm. reg. CTB.2006.10

Joaquim SUNYER I DE MIRÓ

Dona davant el mirall
1948
Oli sobre tela
55x38 cm

Núm. reg. CTB. 1996.81

Laureà BARRAU BUÑOL

Noia en un interior
s.d.
Oli sobre tela
96.5x 83 cm
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SALA 5

Núm. reg. CTB. 1996.10

Vladimir BARANOV-ROSSINÉ

Adán y Eva
1912
Oli sobre tela
155x 219.7cm

Núm. reg. CTB. 1996.116

Emili GRAU SALA

Noia en un jardí
1933
Oli sobre tela
150x50 cm

Núm. reg. CTB. 2014.161

Menchu GAL

Eivissa
s.d.
Oli sobre tela
81x100 cm
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SALA 5

Núm. reg. CTB. 2014.184

PRUNA

Nu en el jardí
1963
Oli sobre taula
60x81 cm

Núm. reg. CTB. 1999.103

Jean-Baptiste-Camile COROT

El bany de Diana (La font)
1869-1870
Oli sobre tela
72.1x 41 cm

Núm. reg. CTB. 2000.9

Berthe MORISOT

Pastora estirada
1891
Oli sobre tela
57.5x86.4 cm

Núm. reg. CTB. 1999.115

Émile BERNARD

Banyistes
1889
Oli sobre tela
47x57.2 cm
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SALA 6

Núm. reg. CTB. 1997.75

Eliseu MEIFRÈN ROIG

Malvarrosa. Valldemossa
s.d.
Oli sobre tela
81x 101 cm

Núm. reg. CTB. 1995.132

Antoni CLAVÉ i SANMARTÍ

El tafaner
s.d.
Oli sobre tela
130x 140 cm

Núm. reg. CTB. 1997.93

Cecilio PLA

Dones en el jardí
c.1910
Oli sobre tela
42.1x 66.4 cm

Núm. reg. CTB. 1995.82

Antoni FERRATER i FELIU

Casa, jardí i nena
s.d.
Oli sobre tela
48x 65 cm

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

SALA 6

Núm. reg. CTB.1998.52

Claude MONET

La casa entre las roses
1925
Oli sobre tela
92,3 x 73,3 cm

Núm. reg. CTB. 1972.11

Oskar KOKOSCHKA

Flors en un gerro
1961
Aquarel·la sobre paper
48.3x85 cm

Núm. reg. CTB. 1970.26

Oscar KOKOSCHKA

Tulipans i narcisos
1968
Aquarel·la sobre paper
64x49 cm
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SALA 7
Núm. reg. CTB. 1978.49

Reginald MARSH

El parque “The Battery”
c.1926
Oli sobre tela
76.2x 101.6 cm

Núm. reg. CTB. 1982.49

John William HILL

Vista de Nova York des de Brooklyn Heights
c.1836
Aquarel·la sobre paper
48.3x 85cm

Núm. reg. CTB. 1979.19

Childe HASSAM

La Quinta Avinguda de Washington Square, Nova
York
1891
Oli sobre tela
56x40.6 cm

Núm. reg. CTB. 1981.29

Guy PÈNE DU BOIS

Carrer 42
1945
Oli sobre tela
81.2x66 cm
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SALA 7
Núm. reg. CTB. 1995.142

Pere CRÉIXAMS PICÓ

El flautista
s.d.
Oli sobre tela
Mides:90 x74 cm

Núm. reg. CTB. 1985.25

John George BROWN

L’enllustrador
s.d.
Oli sobre tela
65.4x 45.1 cm

Núm. reg. CTB. 1975.53

Walt Kuhn

Noi amb barret de copa
1948
Oli sobre tela
58.4x 53.3 cm

Núm. reg. CTB. 1987.23

John George BROWN

Una clientela difícil
1881
Oli sobre tela
76x63.5cm

Núm. reg. CTB. 1982.5

John George BROWN

El perdonavides del veïnat
1866
Oli sobre tela
34.4x 66.7 cm
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SALA 8
Núm. reg. CTB.1981.76

Georgia O’KEEFFE

Carrer de Nova York con lluna
1925
Oli sobre tela
122 x 77 cm

Núm. reg. CTB. 1975.24

Richard ESTES

People’s flowers
1971
Oli sobre tela
162x92.7 cm

Núm. reg. CTB. 1975.25

Lowell NESBITT

Dos puentes a Nueva York
1975
Oli sobre tela
114.3x127 cm
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DADES DE L’EXPOSICIÓ

Exposició inaugurada l’11 de juliol, encapçalada per la Baronessa i representants institucionals de
la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, del Museo
Thyssen Bornemisza de Madrid i Màlaga i del Patronat de la Fundació.
480 convidats varen visitar l’exposició el mateix dia de la inauguració.
La roda de premsa, convocada el mateix dia 11 de juliol. S’hi van acreditar al voltant de quaranta periodistes de diversos mitjans catalans i/o espanyols, en representació de 4 televisions, 7 diaris, 5 emissores de ràdio, 4 agències de notícies i 8 revistes. Es va lliurar un dossier de premsa en dues versions,
català i castellà. Periodistes especialitzats en arts plàstiques dels principals rotatius es van desplaçar
des de Barcelona amb microbús (Patronat de Turisme Girona-Costa Brava).

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

Un total de 20.468 visitants en un total de 100 dies d’exposició, una mitjana de 205 visitants diaris.
La venda d’entrades de pròpia gestió, permet fer reserves directament sense generar despesa de comissions en el preu de les entrades.
Preu de les entrades:
Entrada general: 7€
Entrada reduïda: 5 € (estudiants, jubilats, col·legiats, etc.)
Entrada menors (de 6 a 12 anys) i aturats: 3€
Desglós del tipus d’entrades:
General

6.894

Jubilats

5.670

Estudiant / docent

1.396

Grup/reduïda
Aturat

715
96

Infantil B

406

Infantil A

674

Escolar

1.765

Entitat

732

Inauguració, RdP i organització

725

Protocol

543

Guiada

368

Guiada Familiar /grup / concertat

484

Total:

20.468
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ESPAI EDUCATIU
Seguint amb la vessant pedagògica de l’activitat, enguany s’ha treballat especialment el

TALLER DE L’ARTISTA

EL QUADERN DE VIATGE

Com a activitat complementària a l’exposició Barcelona-Paris-New York. D’Urgell a O’Keeffe es proposa una activitat pedagògica paral·lela, basada en les obres que s’hi poden veure, amb la ciutat com
a protagonista.
L’activitat comença a l’inici de l’exposició. Amb l’entrada es proporciona a cada nen un petit quadern
de viatge plegat, a manera de joc pedagògic, amb un text introductori i unes instruccions sobre el que
haurà d’anar observant al llarg de l’exposició.

Amb el concepte de transformació i modernització de la ciutat s’intenta que observi, reflexioni sobre
la ciutat, la seva evolució i la seva configuració. La ciutat com a combinació d’elements del passat i del
present, conseqüència de les innovacions tecnològiques i urbanístiques que s’hi van incorporant.
S’han triat tres obres de l’exposició que mostren com era la vida urbana de Barcelona, París i Nova
York a finals del segle XIX. Es busca la comparació entre el quadre i la imatge actual (Street View) perquè el nen es plantegi preguntes com ara: quines similituds i diferència hi ha entre el quadre i la ciutat
actual? Quins elements ja no trobem a una ciutat d’avui dia? Per què servien? Quins els han substituït
avui dia? Quins elements nous t’agradaria incorporar?
Al final de l’exposició, després d’un timeline amb dates i fites històriques que relaciona les tres ciutats,
els nois i noies accedeixen a les sales de la planta tercera de l’edifici, on es realitza el taller. Allà hi troben les solucions al joc que s’ha plantejat i se es proposa que completi el quadern de viatge incorporant
els seus propis dibuixos.
COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

Cal destacar la bona acollida de l’espai didàctic del Quadern de viatge dirigit al públic escolar . Quan
ha visites escolars, 1800 alumnes han visitat BARCELONA-PARIS-NEW YORK. D’URGELL A
O’KEEFFE. COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN. Es va crear un dossier didàctic específic perquè els
professors i els escolars treballessin l’activitat.

Juliol – Octubre 2015

VISITES GUIADES

Per aquesta exposició, s’ha disposat del lloguer dels aparells d’amplificació audio-guies per a les sessions de visites guiades de grups (requeriment que s’havia demanat per part dels usuaris en les anteriors edicions).
* els divendres des del 24 de juliol al 11 de setembre a les 17 hores
* els dissabtes des del 18 de juliol al 17 d’octubre a les 11.30 hores
* els dimarts d’agost a les 17 hores
Visites guiades en català, castellà, anglès i francès
D’aquesta campanya 2015 cal subratllar la bona ocupació de les visites guiades, tant les convencionals
com les dedicades al públic familiar i a grups.

ART PELS ALUMNES, AVANTATGE D’ENTRADES

Guardeu l’entrada ‘visita escolar’!

A partir de dilluns, 21 de setembre, tornen les visites escolars a l’Espai Carmen Thyssen. És previst que
al voltant de dos milers d’alumnes visitin l’exposició Barcelona-Paris-New York. D’Urgell a O’Keeffe.
Col·lecció Carmen Thyssen, acompanyats dels professors.
A tots els escolars que vinguin a l’exposició, se’ls lliurarà un tiquet de ‘VISITA ESCOLAR’. Aquesta
entrada serà bescanviable per una entrada infantil gratuïta i dues entrades a preu reduït pels seus
acompanyants.
Els escolars seran els guies de l’exposició pels seus familiars i amics!
COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

ENQUESTES DELS VISITANTS
D’una mostra de 162 enquestes realitzades s’extreu la següent informació:
Més del 58% han estat del grup d’edat mitjana (29% joves – 12% majors)
El 58,8% dels enquestats tenen estudis universitaris.
El 88% dels enquestats varen marcar Barcelona com a província de procedència.
Dels enquestats, 100 no ho han pernoctat al propi municipi de Sant Feliu de Guíxols. Les
pernoctacions les han realitzat en l’Empordà i Gironès majoritàriament. El 36,20% ho varen
fer en apartaments, seguidament d’hotels el 28% i en allotjaments de familiars el 21%.
Resultats Com se n’ha assabentat
Un 37,43% a través d’amics i familiars. El següent valor ha tingut com a resposta que ja ho
coneixia i seguidament un 16,20% per Internet ( a través de la pàgina web oficial un 62,5% i
a través de xarxes socials un 37,5%).
Resultats Freqüència de visita
El 63,19% ha estat el primer cop que han visitat l’Espai.
Resultats Amb qui ha vingut
El 46,79% han realitzat la visita amb amics i/o familiars, seguidament del 27,5€ que ho han
fet amb la parella.
Resultats Objectiu de la visita
El 78,94% dels enquestats han fet la visita en motiu de les vacances, seguidament del 16,66%
que ho han fet en motiu d’algun esdeveniment que s’ha produït a la Ciutat (el 58% contesta
Festes i el 23 % Fires).
Resultats Motivacions principals
El 16,78€ contesta com a principal motivació la Cultura, seguidament de la natura i la gastronomia.
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PROJECTE DE COMUNICACIÓ
La campanya de publicitat s’ha centrat en els mitjans de proximitat per a aconseguir un millor posicionament al territori (Catalunya, Girona, Empordà...).
S’ha fet anuncis offline (paper) a revistes i diaris, i online a publicacions digitals, d’aquí i de fora
(França). S’ha mantingut la publicitat orientada a captar públic del sud de França. També s’ha fet publicitat amb banners, entre d’altres, a la revista especialitzada Tendencias del Mercado del Arte amb
un total de 25.436 impressions.
Quant a publicitat estàtica, s’han penjat banderoles al carrer, i a la façana del monestir. Cartells autoportants a la platja de Sant Pol. També s’han publicat fulletons que s’han repartit a diversos enclavaments turístics.

La publicitat a la ràdio s’ha fet a través de falques a la Cadena SER Girona, , Ràdio Platja d’Aro, Ràdio
Sant Feliu i RAC1 (Girona i Catalunya Central). Al programa prime-time del matí d’aquesta última
emissora també es va fer un concurs amb regal d’entrades i a cobertura nacional.
En el terreny audiovisual s’han produït quatre vídeos que s’han difós a la web pròpia, Youtube, Vimeo, i a diversos llocs web. L’un ensenyant el procés de realització de l’exposició, des del principi fins
el muntatge final a les sales; el genèric mostrant l’exposició; un altre per a la pantalla de la botiga, i
un vídeo sobre l’activitat pedagògica del Quadern de viatge. També s’ha fet un espot de producció
pròpia pels cinemes.
TV3 i Canal 33 han emès vídeo-espot 33Recomana al llarg de tot l’estiu. Cines de Girona, Blanes,
Platja d’Aro, Sant Celoni i Granollers s’ha passat l’espot durant la campanya.

Facebook i Twitter ha tingut una bona activitat que ha posicionat l’Espai Carmen Thyssen a Xarxes
Socials. L’activitat i el ressò a Twitter ha obtingut un miler de seguidors, amb una menció diària de
promig. S’ha arribant a 1500 persones amb una bona influència, ja que ECT ha registrat, gairebé,
un 50% de Klout Score (el màxim és 99 sobre 100). Quant a Facebook s’ha arribat, pràcticament, al
miler de likes i les publicacions també registren una difusió notable (veure annex Xarxes Socials). En
conjunt, el Social Media Optimization (SMO) dóna uns bons resultats tot i tractant-se d’accions de
quatre mesos (es considera que el període mínim per obtenir una bona relació resposta/resultats és
a partir d’un any).
COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

ALTRES ACCIONS
El color de la nit en blanc

Una visita exclusiva, guiada per la comissària de l’exposició, i una degustació de Clàssic Penedès AT
Roca, el 29 d’agost, coincidint amb La nit en blanc que se celebra a Sant Feliu de Guíxols. És la proposta de l’Espai Carmen Thyssen per aquella nit d’estiu, de 21 a 22 hores. Aquesta visita és una invitació
a descobrir els verds de la pintura de Lobre, els blaus de Créixams o els grisos de Meifrèn a l’exposició
Barcelona-Paris-New York. D’Urgell a O’Keeffe. Perquè no tot és blanc (o negre) a la vida. #NitenBlancECT
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BANDA SONORA
Al Palau de l’Abat, al monestir de Sant Feliu de Guíxols, l’Espai Carmen Thyssen ofereix microconcerts gratuïts. Per tercer any consecutiu, amb l’entrada de l’exposició, i dins de l’Espai Clàssic de la 53.
edició del Festival de la Portada Ferrada, la pintura i la música conviuen, els dilluns a les 17 hores.

Bach al Palau

El dilluns, 27 de juliol, actua el violinista David Morata que interpretarà
les Partites per a violí de Johan Sebastian Bach. David Morata és professor
de l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols i cap de corda
de l’Orquestra Jove de la Selva. És el tercer cop que fa un concert a l’Espai
Carmen Thyssen.

Música andalusa per a l’ase Platero

Tercer dilluns amb concert gratuit a l’Espai Carmen Thyssen amb Jaume
Olivé a la guitarra que interpretarà (dia 10 d’agost, 17 hores) la SUITE PLATERO Y YO d’Eduardo Sáinz de la Maza. Música inspirada en una selecció
de poemes del premi Nobel Juan Ramón Jiménez en què un ase, Platero, n’és
el protagonista. L’autor de la música és el compositor i guitarrista Eduardo
Sainz de la Maza (1903-1982). Jaume Olivé és un músic barceloní, alumne
de Sáinz de la Maza, que a més de fer recitals, es dedica a la pedagogia i a
formar grups de cambra.

Bach elèctric

Dilluns, dia 17 d’agost, un Bach ‘diferent’ amb Jordi Ortega tanca la sèrie de
concerts gratuits a l’Espai Carmen Thyssen, dins de la programació del 53è.
Festival de la Porta Ferrada. Ortega fa anys que investiga les possibilitats del
violoncel elèctric i ha buscat una sonoritat específica per a laSuite nº 3 de
Johann Sebastian Bach. Segons el jove músic i compositor, “l’instrument és
la clau”. I aquest instrument -el violoncel elèctric- és de fusta, va connectat
a un amplificador, es toca amb un pedal d’efectes i consta bàsicament d’un
mànec amb quatre cordes. Extreure’n els acords bachians i jugar amb la sonoritat d’un clàssic és el repte de Jordi Ortega que busca ampliar el repertori
i obrir el ventall musical. En suma, un enfoc més obert de la música.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

SPOT ALS CINEMES
Producció d’un espot de 27 segons per als cinemes OCINE, projeccions del 31 de juliol al 30 de
setembre:
OCINE PLATJA D’ARO. Totes 8 sales.
OCINE GIRONA. Totes 11 sales.
OCINE BLANES. Totes 10 sales.
OCINE ALTRIUM SANT CELONI. Les 4 sales que són digitals.
OCINE EL NORD. Granollers. 5 sales – sales 6, 7, 8, 9, 10 i 11 –

VÍDEO TAFANER/VOYEUR
Nou/Nuevo/New! Nou vídeo

https://www.youtube.com/embed/krhncMAChgA” frameborder=”0” allowfullscreen></iframe>.
Visitar una exposició acostuma a ser un acte íntim. Però el públic que recorre les sales acompanyat comparteix les seves reaccions amb aquells que té al costat. Què en pensen dels quadres, com
jutgen l’artista, quines emocions els provoquen les obres d’art...? A Barcelona-Paris-New York.
D’Urgell a O’Keeffe. Col·lecció Carmen Thyssen una càmera ha captat, sense interferir, aquestes
reaccions a l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta expressió espontània convida a veure l’exposició a través dels ulls dels altres.
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ALTRES CAMPANYES DE DIFUSIÓ
MÉS PUBLICITAT
· Tòtems a la Ciutat
· Pantalla del Passeig de Sant Feliu de Guíxols SFG
· Banderoles a la ciutat i banderola a la façana del Monestir.
· Banderoles a la Ciutat de Girona
@
· 2.481 correus electrònics adreçats a agències de Viatges de Catalunya
· 480 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural de Catalunya Central
· 705 correus electrònics adreçats a adreces de Cases de Turisme Rural de Girona
· 480 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural Catalunya Central
· 146 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural Costa de Barcelona
Distribució massiva
50.000 flyers distribuïts en:
· Comerços Ciutat
· Estacions autobusos Sarfa: Ciutat, Platja d’Aro, Palamós, Palafrugell, La Bisbal
· Càmpings i Camps de Golf “Difusora de Turisme”
· Oficines de Turisme Costa Brava
· Establiments hotelers de la Ciutat, Platja d’Aro 3* i 4*, Sta. Cristina, Girona,

Blanes, Alt

Empordà i Lloret de Mar.
· Establiments Balnearis pròxims
· Festival de la Porta Ferrada
· Festival de Peralada
· Cases de turisme Rural
· Oficines de turisme: La Jonquera, Aeroport Girona i Barcelona, Salou, Reus, Lleida i Perpignan

LA CIUTAT AMB LA CULTURA
COMPLICITATS
Restaurant i Hotel Amic
Els clients dels establiments Restaurant Amic i Hotel Amic tenen accés a l’entrada reduïda per a l’exposició. Aquesta reducció es fa efectiva presentant un flyer segellat pel restaurant/hotel Amic. Restaurant Amic/Hotel Amic és una iniciativa que implica els restauradors i hotelers de Sant Feliu de
Guíxols amb la cultura i la ciutat. Sant Feliu de Guíxols, amb tu i amb la cultura potencia sinèrgies
entre el Festival de la Porta Ferrada i l’Espai Carmen Thyssen, així com amb els establiments adherits
a la iniciativa

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

LA BOTIGA

La botiga es nodreix majoritàriament de productes de les botigues dels museus Thyssen de Madrid i
Màlaga, per la qual cosa es pot gestionar els dipòsits i la coproducció de productes.
Enguany s’ha produït la bossa de mà de l’exposició “Monet”, samarretes marineres i productes de papereria: llapissos, cartells, postals a més del catàleg de l’exposició.

PRESSUPOST DE L’EXPOSICIÓ
INGRESSOS

DESPESES

Aportació Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 100.000,00 €
Patronat de Turisme Costa Brava

9.000,00 €

Assegurança

24.246,02 €

Vendes botiga

32.058,61 €

Vigilància, seguretat, escortes

151.467,21 €

Entrades

97.823,00 €

Producció (inclou transport obres)

53.221,10 €

Aportació Fundació

174.281.46 €

Museografia

35.926,45 €

TOTAL INGRESSOS

413.163,07 €

Difusió

27.882,08 €

Comunicació

8.912,46 €

Publicitat

33.926,66 €

Protocol

21.272,99 €

Productes de botiga i packaging

21.232,95 €

Altres despeses

2.349.10 €

Material fungible

1.792,05 €

Catàleg
TOTAL DESPESES

30.934,00 €
413.163,07 €
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40 ENTREVISTA Antes de cumplir los 40 años, el pintor
madrileño Secundino Hernández ya había protagonizado uno de los
debuts más fulgurantes en el mercado internacional que se recuerdan de un artista español.
46 REPORTAJE El histórico barrio del Sablon de Bruselas
rinde honores este año a España. Sus galeristas y anticuarios han
invitado a un selecto grupo de marchantes españoles a compartir
sus espacios, de forma excepcional, en el contexto de un evento
único: Brussels Art Square.
63 SUBASTAS Las tendencias actuales del coleccionismo, la
pujanza de Asia y el creciente peso del mercado online son algunos
de los aspectos que analiza Teresa Ybarra, delegada de Bonhams
en Barcelona. Aventajado discípulo de su tío Canaletto, Bellotto
es uno de los vedustistas más codiciados; Henry Pettifer, director
del Departamento de Maestros Antiguos y Pintura Británica de
Christie’s, nos descubre una de sus obras más emblemáticas. Simon
Toll, especialista de Sotheby’s, cuenta la historia de dos importantes
obras del pintor victoriano Lord Leighton recientemente redescubiertas.

80

76 EXPOSICIÓN El Museo Goya Colección Ibercaja ha
reabierto sus puertas con sus fondos artísticos enriquecidos y un
discurso expositivo renovado para convertirse en el centro de referencia de la obra de Goya en Aragón.
78 EXPOSICIÓN El Reina Sofía exhibe más de un centenar
de obras maestras procedentes de dos prestigiosas colecciones suizas que compendian un siglo y medio de la historia del arte. Una
de las estrellas es Nafea Faa Ipoipo (¿Cuándo te casarás?), el óleo
de Paul Gauguin adquirido por la Autoridad de Museos de Qatar
por más de 300 millones de dólares.
80 EXPOSICIÓN La influyente artista franco-americana
Louise Bourgeois protagoniza en el Museo Picasso de Málaga una
antológica que abarca la totalidad de su carrera, desde 1930 hasta
2009.
82 EXPOSICIÓN La representación de la ciudad en el arte
ha evolucionado en consonancia con la sociedad, sus gustos y hábitos. La muestra Barcelona-Paris-New York. De Urgell a O’Keeffe,
organizada por el Espai Carmen Thyssen, aborda el tema de la
ciudad pintada y los seres que la habitan.
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FOTOS: El artista Jaume Plensa. Foto: Laura Medina. Plensa Studio.
El coleccionista suizo Jean Claude Gandur © Fondation Gandur pour
l’Art (FGA) -Foto: Alan Humerose / Rezo.ch. La mecenas Beth Rudin
DeWoody. El experto en arte tribal Lucas Ratton. Louise Bourgeois,
1982 © Robert Mapplethorpe Foundation, VEGAP, Madrid, 2015.
Claude Monet, La casa entre las rosas, Colección Carmen ThyssenBornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza.

3

John William Hill. Vista de Nueva York desde Brooklyn Heights, c. 1836. Colección Carmen ThyssenBornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
Joaquim Pursals Forment, Nevada de 1887, Barcelona, 1887. Colección Carmen Tyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Ciudades pintadas
La representación de la ciudad en el arte ha evolucionado en consonancia
con la sociedad, sus gustos y hábitos. Barcelona-Paris-New York. De Urgell a O’Keeffe, muestra
organizada por el Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, aborda el tema
de la ciudad pintada y los seres que la habitan.

B

arcelona, París y Nueva York
son los tres nodos que articulan esta exposición que invita a
sumergirse en un viaje estético
ligado a la transformación del entorno. La
deliciosa selección de obras, firmadas por
artistas como Monet, Pissarro, Morisot,
entre otros, permite al visitante adentrarse
en los espacios íntimos de la ciudad habitada. Son cuadros que desvelan la intimidad del hogar, la belleza de los objetos, y
el anhelo de reencontrar el paraíso perdido,
simbolizado con el motivo del jardín.
“El tema de las ciudades y los espacios habitados invita a contemplar la
obra de arte desde un punto de vista
clásico o tradicional, es decir, autor,

época, estilo, técnica, abriendo un abanico que pasa por la hermenéutica, la
antropología, la sociología, la historia… En esta muestra los cuadros nos
abren la puerta para reflexionar sobre
cómo el ser humano ha construido un
mundo que nos permita habitarlo poéticamente” explica la comisaria de la
exposición, Pilar Giró.
¿Cuántas obras componen la muestra?
¿Cuáles son las más emblemáticas?
Son una cincuentena de piezas de la Colección Carmen Thyssen, entre las que
destaca La nevada de Barcelona de 1887 de
Pursals, en la que se retrata una ciudad
en la que progreso, ocio y vida social es-
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tán en un primer plano. París, ciudad de
la luz, epicentro del arte hasta mediados
de siglo XX, está magistralmente inmortalizada por Loiseau y Marsh nos acerca
al cosmopolitismo de Nueva York, mientras el silencio de los interiores de Holsoe, invita al reencuentro de la tranquilidad frente a la ajetreada vida urbana.
¿Cuál ha sido el criterio de selección de los
artistas?
El vínculo de los artistas con el tránsito de la vida rural a la vida urbana y la
transformación de la sociedad. El legado del romanticismo, el impresionismo,
el realismo, las vanguardias,... todo ello
se refleja en esta exposición que recorre

más de un siglo de historia, centrada en el
paso del siglo XIX al siglo XX. La pintura de Urgell nos acerca a ese mundo que
nos queda atrás y O’Keeffe nos abre la
ventana hacia la ciudad emblema de la
modernidad.
¿Qué artistas captaron de forma memorable el alma de sus ciudades?
Como curiosidad podríamos hablar de
Gaspar Miró i Lleó, artista catalán que
vivió largo tiempo en París, donde cultivó gran fama y popularidad, hasta el punto de que la crítica artística de la época
cuando se refería a él le llamaba “peintre
de la rue” y el Ayuntamiento de París le
concedió el título honorífico de “peintre
de la ville de Paris”. El cuadro que exhibimos de Georgia O’Keeffe, es el primero
que pintó al llegar a Nueva York y logra
transmitirnos la impresión que hace en
ella el encuentro con una arquitectura de
dimensiones espectaculares.
¿Cómo evoluciona la representación de la
ciudad desde el Romanticismo a las Vanguardias?
A la par que la evolución de la sociedad,
de sus gustos y sus hábitos. En la exposición encontramos visiones como las de Le
Sidanier o Urgell con sus luces crepusculares iluminando un mundo que se despide para habitar en el recuerdo, la melan-

colía y el deseo. Grimshaw nos muestra
escenas en las que la irrupción de la luz
será el principio de la transformación de
los hábitos rutinarios. Pissarro analiza la
luz de los alrededores de la ciudad, jardines de la vida moderna, eternizando el
instante, estudiando la incidencia de la
luz en la transformación de nuestra percepción del entorno, entrada a la realidad
múltiple.
¿Qué importancia tiene el jardín en este
contexto?
Los artífices de la ciudad moderna llevaron consigo el anhelo del paisaje, con
un claro vínculo a la idea judeo-cristiana
del paraíso perdido asociado a su vez a
la imagen del Hortus conclusus. La invitación a entrar en los espacios habitados
nos conduce hasta el jardín. Desde el
ámbito nacional de la mano de Ferrater, Meifrén, Pla hasta Clavé que nos
sumergen en el perfume de un universo
de flores, hasta las flores que abrazan
el universo de la Casa entre las rosas de
Monet o las flores nuevamente como
protagonistas en la intimidad, como nos
propone Kokoshka.
Del 11 de julio al 18 de octubre
Espai Carmen Thyssen
Sant Feliu de Guíxols
www.espaicarmenthyssen.com

La ciudad que
nunca duerme
Dos salas de la exposición están
dedicadas a la ciudad en la que era
posible convertir los sueños en
realidad y que fue paradigma de
modernidad: Nueva York, una urbe
cuyo rostro se modifica radicalmente
en el siglo XIX, pasando a ser en
1835 la ciudad más grande de
Estados Unidos. La obra de John
W. Hill, Vista de Nueva York desde
Brooklyn Heights (c.1836) ilustra
al espectador esta capacidad de
transformación. Escenas de vivencias
cotidianas, historias urbanas,
relaciones de barrio, como las que
ofrecen las obras de Brown, evocan
la llegada de la inmigración. El tiempo
dedicado al ocio, actores, músicos,
el triunfo del espectáculo, en el
escenario, en la calle, es
representado con acento americano
por el artista Walt Kuhn mientras el
jolgorio de una de sus arterias más
animadas, la calle 42, es inmortalizado
por Guy Pène du Bois. La ciudad en
la que los sueños pueden convertirse
en realidad es festejada en la obra
de O’Keeffe Calle de Nueva York con
luna, quien se rinde ante la ciudad que
nunca duerme.
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de pintura i dibuix que ha reunit durant la seva vida
Ramon Mascort Amigó, moltes d’elles inèdites. Per
aquest col·leccionista d’art, l’elecció d’una obra ha
estat sempre regida per l’emoció que li suscita, per això
les fa estudiar (en aquesta ocasió per Rosa M. Creixell)
i molt generosament les mostra gratuïtament al públic.

Thyssen, la pinacoteca
de la Costa Brava

L’exposició ha mostrat un panorama de les arts, des del
segle XV al XIX.© Fundació Mascort.

qual s’ha pogut determinar l’autoria i relacionar-la
amb un grup d’altres obres del mateix autor, l’enginyer militar Lorenzo Possi.
El recorregut de l’exposició s’articula en diferents
àmbits cronològics disposats a les sales de la casa, on
les peces dialoguen entre si a través d’afinitats temàtiques o tècniques: des de la pintura religiosa sobre taula
o llenç dels segles XV al XVII, als dibuixos italians i espanyols del Renaixement i del segle XVII, a la pintura de
paisatges i vedutas del XVIII i primers anys del XIX.
Amb aquesta mostra, la Fundació Mascort inicia
una trilogia d’exposicions entorn a la col·lecció pròpia
La baronessa Carmen Thyssen acompanyada de l’alcalde Carles Motas i la comissaria Pilar Giró davant del quadre Carrer de Nova York amb lluna (1925) de Geòrgia
O'Keeffe. © Espai Carmen Thyssen.

L’Espai Carmen Thyssen, situat al Palau de l’Abat de
Sant Feliu de Guíxols, presenta l’exposició “BarcelonaParís-Nova York. D’Urgell a O’Keeffe”, amb la qual
ofereix una nova lectura a la col·lecció de la baronessa, part de la qual ja s’ha vist en tres ocasions anteriors.
Aquesta continuïtat, que Carmen Thyssen espera “que
serà un altre èxit com cada any”, ha situat aquest
equipament cultural, tant per la qualitat de les peces
com per la magnífica acollida del públic, en la pinacoteca de la Costa Brava, una cita que ja encapçala els
esdeveniments artístics del nostre estiu.
Novament, Pilar Giró n’ha estat la comissària i per
a l’ocasió ha teixit un relat que explica el trànsit del
romanticisme a la modernitat pictòrica a partir de
l’empremta de la humanitat. Per això ha escollit tres
ciutats emblemàtiques que tenen un pes en la Col·lecció Carmen Thyssen i que, al seu torn, van tenir la seva
transcendència en la nostra història de l’art. Un recorregut lligat a la transformació del context on Urgell i
O’Keeffe, els dos artistes del títol, donen la pista sobre
l’arc cronològic i posen de manifest el diàleg internacional que ofereixen les obres de la Col·lecció.
El recorregut, en tres àmbits, comença a Europa i
mostra com del segle XIX al XX l’espai rural deixa pas
a l’urbà. Barcelona per proximitat i París per la seva
modernitat són les dues ciutats escollides. Una vol ser
burgesa i cosmopolita, l’altra és el bastió dels canvis
socials i culturals. Dos móns diferents i semblants, dels
quals destaquem Nevada de 1881, Barcelona (1887)
de Joaquim Pursals, que ofereix una bella vista del
Teatre Principal de la Rambla.
El segon àmbit està dedicat als que habiten les
urbs. Les portes obertes dels edificis conviden a descobrir la intimitat dels interiors, com Dona amb fruitera (c. 1900-1910) de Carl Vilhelm Holsoe. I de l’habitació al jardí, on les pintures sovint fan el contrari, de
fora cap a dins, com la vista del pati Malva-rosa.
Valldemossa (s/d) d’Eliseu Meifrèn.
El tercer i últim àmbit tracta el despertar de la
modernitat i ho fa amb la ciutat emblema, Nova York.
És el torn dels barris d’immigrants i dels gratacels, com
el quadre Carrer de Nova York amb lluna (1925) de
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Geòrgia O’Keeffe, que ha estat la imatge de l’exposició.
Durant la visita a les sales d’exposició, la baronessa comentà les peces que ha incorporat enguany a la
seva col·lecció i que es veuen per primera vegada.
Carles Motas, que s’estrena enguany com a nou batlle, voldria convertir l’Espai en Museu. “Plantejarem
qualsevol solució perquè el Museu Thyssen de Sant
Feliu sigui una realitat”, exposà. Tant de bo. Per la
seva aposta cultural i els esforços esmerçats, la localitat es mereix tenir, de manera permanent, la primera
pinacoteca de la Costa Brava.

De Palafrugell a Torroella
Can Mario de Palafrugell, actual Museu
d’Escultura Contemporània de la Fundació Vila Casas,
presenta aquest estiu un nou recorregut de la col·lecció que mostra la diversitat formal i conceptual de
l’escultura contemporània a Catalunya, amb noms
com Jaume Plensa, Susana Solano, Joan Brossa, Josep
M. Subirachs o Domènec Fita, entre d’altres. També
exposa el seu conegut Premi d’Escultura, que enguany ha guardonat al guixolenc Gerard Mas per l’obra
Nano i, amb un accèssit, al barceloní Lluís Carulla Ruiz
per Partitura blava. Ambdues peces ja formen part del
fons escultòric de Can Mario.
Des de que l’any 2004 s’inaugurà aquest centre cultural han estat moltes i variades les exposicions temporals que s’hi han celebrat. En les d’aquest estiu hi trobem l’escultor avantguardista barceloní Emili Armengol
(1943), autor de la coneguda Porta dels Països Catalans
a tocar de Salses, i que se’l recupera amb la mostra
“Les tres dimensions de les runes”, on presenta la tendència escultòrica que ha seguit el seu treball des de
2007, encapçalada pel món marí i la figura femenina
en contrast amb la geometria i l’equilibri.
La Fundació sempre ha tingut cura en exhibir
autors del territori, per això també es pot veure
“París” de l’escultora palafrugellenca Mercè Lluís, que
a partir de diversos olis exalta el llegat artístic de la
capital francesa de principis del segle XX.
D’altra banda, la Fundació ha programat, al
Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, cinc
exposicions temporals dedicades a la fotografia. Del
vilarnadalí Raimon Camprubí (1938) es pot veure
“Dormilegues”, un seguit d’instantànies on presenta
la intimitat de noms coneguts (Mary Sampere, Sito
Pons, Nuria Espert, Oriol Bohigas, Terenci Moix...), a
partir de composicions on l’individu és substituït per la
roba que deixa abans d’anar a dormir.
Igualment s’exposa un tribut a la trajectòria del
fotògraf de Pontós Narcís Darder (1923-2006) –també

La baronessa Carmen Thyssen mostra les últimes
adquisicions a la premsa. © Espai Carmen Thyssen.

Exposició del Premi d’Escultura 2015 de la Fundació Vila
Casas al Museu Can Mario.
© Fotografia: Narcís Santamaria

nascut a l’Alt Empordà–, amb imatges en color com a
reflex de la seva experiència abstracta i neorealista.
El barceloní Antoni Bernad (1944) signa el capítol
dedicat a la fotografia de moda. Ha estat un dels primers a tractar amb models professionals i ha treballat
amb Antonio Miró o Carolina Herrera. Les seves imatges també es conserven, entre d’altres, al MNAC i al
Museu del Disseny de Barcelona.
De l’artista mataronina Alícia Framis (1967) es presenta “L’artista del fons”, un seguit de treballs de
cavil·lació sobre l’existència humana i els seus conflictes (solitud, violència, mort, comunicació...) que
explora a través de l’art social o new performance,
interactuant amb el públic.
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Casa Galibern, Torroella de Montgrí
www.fundaciomascort.com
“L’art de la pintura i el dibuix. Visions 14001800”. Del 27 de juny al 12 d’octubre.

Espai Carmen Thyssen, St. Feliu de Guíxols
www.espaicarmenthyssen.com
“Barcelona-Paris-New York. D’Urgell a O’Keeffe.
Col·lecció Carmen Thyssen”. Del 12 de juliol al 18
d’octubre.

Museu Can Mario, Palafrugell

Els espais de la col·lecció permanent al Museu Palau
Solterra també han estat actualitzats.
© Fotografia: Narcís Santamaria.

Finalment, la torroellenca Mar Serinyà (1986) combina a “Obertura” el cos, la veu i la pintura tot creant
un diàleg amb el tractament místic de la llum i el
moviment de Mapi Rivera (1976), una artista present
a la Fundació que promou el col·leccionista Antoni
Vila Casas.

www.fundaciovilacasas.com
Emili Armengol, “Les tres dimensions de les
runes”; i Mercè Lluís, “París”. Del 13 de juny al 13
de desembre.

Museu Palau Solterra, Torroella de Montgrí
www.fundaciovilacasas.com
Raimon Camprubí, “Dormilegues”; Narcís Darder,
“Reinventar la normalitat”; Antoni Bernad,
“Antoni Bernad”; Alícia Framis, “L’artista del
fons”; i Mar Serinyà, “Obertura”. Del 6 de juny al
13 de desembre.
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L’Espai Carmen Thyssen proposa gaudir del museu en família (o amb l’escola) - ARA Criatures

Cerca al Criatures...

L’Espai Carmen Thyssen proposa gaudir del museu en família (o amb l’escola) - ARA Criatures

transformació i modernització de la ciutat s’intenta que observi, reflexioni sobre la ciutat, la
seva evolució i la seva configuració. La ciutat com a combinació d’elements del passat i del
present, conseqüència de les innovacions tecnològiques i urbanístiques que s’hi van
incorporant.

ARA Criatures
Cerca

Portada
Blogs
Actualitat
Curiositats
El tema
Nens a la cuina
Vídeos
Enllaços

S’han triat tres obres de l’exposició que mostren com era la vida urbana de Barcelona, París
i Nova York a finals del segle XIX. Es busca la comparació entre el quadre i la imatge
actual (Street View) perquè el nen es plantegi preguntes com ara: quines similituds i
diferència hi ha entre el quadre i la ciutat actual? Quins elements ja no trobem a una ciutat
d’avui dia? Per què servien? Quins els han substituït avui dia? Quins elements nous
t’agradaria incorporar?
Al final de l’exposició, després d’un timeline amb dates i fites històriques que relaciona les
tres ciutats, els nois i noies accediran a les sales de la planta tercera de l’edifici, on es farà el
taller. Allà trobaran les solucions al joc que s’ha plantejat i se li proposarà que completi el
quader n de viatge incorporant els seus propis dibuixos.

L’Espai Car m en Thyssen pr oposa gau dir del
m u seu en fam ília (o am b l’escola)

A més, fins el 12 de setembr e el públic de l’Espai Carmen Thyssen té l’opció de les visites
guiades familiar s. Un recorregut pensat per a grans i petits. Es fan tots els dissabtes a les
18 hores. Cal inscr ipció pr èvia a través de l’Oficina de Turisme: turisme@guixols.cat o al
telèfon : 972 820 051 . Són visites en català i castellà, a un pr eu de 7€ (adults i nens).

Actualitzada el 19/08/2015 18:35

L’exposició es podrà visitar fins el 18 d’octubre i a partir del mes de setembre l’Espai
Carmen Thyssen ofereix als escoles i instituts la possibilitat de realitzar visites en grup a
l’exposició temporal vigent. L’activitat consta, a més, d’una visita per al professorat i de
material didàctic.
Infor mació i r eser ves (només per a centr es educatius) Telèfon: 972.820.051
SEGUEIX-NOS
RSS
Facebook
Twitter
NEWSLETTER
Si voleu rebre totes les novetats del Punt de trobada ARA Criatures, amb l'actualitat de la setmana i
els millors blogs a la xarxa, subscriviu-vos a les newsletters registrant-vos com a usuaris de l'Ara.cat.
With Google+ plugin by Geoff Janes

L’exposició que ocupa aquests dies l’espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols,
Barcelona-Paris-New York. D’Urgell a O’Keeffe, és l’excusa a partir de la qual
l’Espai proposa una activitat pedagògica paral·lela, basada en les obres que s’hi poden
veure, amb la ciutat com a protagonista.
L’activitat comença a l’inici de l’exposició. Amb l’entrada es proporciona a cada nen un
petit quader n de viatge plegat, a manera de joc pedagògic, amb un text introductori i unes
instruccions sobre el que haurà d’anar observant al llarg de l’exposició. Amb el concepte de
http://criatures.ara.cat/blog/2015/08/19/lespai-carmen-thyssen-proposa-gaudir-del-museu-en-familia-o-amb-lescola/

http://criatures.ara.cat/blog/2015/08/19/lespai-carmen-thyssen-proposa-gaudir-del-museu-en-familia-o-amb-lescola/
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Ciudades pintadas - Tendencias del Mercado del Arte
31/10/2015

Ciudades pintadas - Tendencias del Mercado del Arte

obra de arte desde un punto de vista clásico o tradicional, es decir, autor, época, estilo, técnica, abriendo un abanico que pasa por la
hermenéutica, la antropología, la sociología, la historia… En esta muestra los cuadros nos abren la puerta para reflexionar sobre cómo el ser
humano ha construido un mundo que nos permita habitarlo poéticamente” explica la comisaria de la exposición, Pilar Giró.

 (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tendenciasdelarte.com%2Fciudades-pintadas%2F)
 (http://twitter.com/intent/tweet/?text=Ciudades+pintadas&url=http%3A%2F%2Fwww.tendenciasdelarte.com%2Fciudadespintadas%2F)
«

VIVIR PARA CONTARLO (HTTP://WWW.TENDENCIASDELARTE.COM/VIVIR-PARA-CONTARLO/)
ETERNIZAR EL INSTANTE (HTTP://WWW.TENDENCIASDELARTE.COM/ETERNIZAR-EL-INSTANTE/)

»

(http://www.tendenciasdelarte.com/)

INICIO (HTTP://WWW.TENDENCIASDELARTE.COM/) » ENTREVISTA (HTTP://WWW.TENDENCIASDELARTE.COM/CATEGORY/ENTREVISTA/) » CIUDADES PINTADAS

Ciudades pintadas (http://www.tendenciasdelarte.com/ciudades-pintadas/)

(http://www.tendenciasdelarte.com/sumariomes-actual/)

(http://www.tendenciasdelarte.com?wp_ct=909)

(http://www.tendenciasdelarte.com/wp-content/uploads/2015/07/Ciudades-Pintadas-Expo-Thys.jpg)La representación de la ciudad en el arte
ha evolucionado en consonancia con la sociedad, sus gustos y hábitos. Barcelona-Paris-New York. De Urgell a O’Keefe, muestra organizada
por el Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, aborda el tema de la ciudad pintada y los seres que la habitan. Barcelona, París y
Nueva York son los tres nodos que articulan esta exposición en la que se invita a sumergirse en un viaje estético ligado a la transformación

(http://www.tendenciasdelarte.com?wp_ct=878)

del entorno. La deliciosa selección de obras, firmadas por artistas como Monet, Pissarro, Morisot, entre otros, permite al visitante adentrarse
en los espacios íntimos de la ciudad habitada. Son cuadros que desvelan la intimidad del hogar, la belleza de los objetos, y el anhelo de
reencontrar el paraíso perdido, simbolizado con el motivo del jardín. “El tema de la ciudades y los espacios habitados invita a contemplar la

http://www.tendenciasdelarte.com/ciudades-pintadas/

http://www.tendenciasdelarte.com/ciudades-pintadas/
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La Ventana del Arte - Espai Carmen Thyssen - Exposición Barcelona-Paris-New York

. Sala 7. En la base de la construcción de la gran metrópolis está el impacto de la
inmigración y las relaciones de barrio, con momentos de ocio y recreo.

I volver anterior I ir a página de inicio I

Obras de Brown, Kuhn, Pène du Bois ...
. Sala 8. La geografía urbana es el nexo de unión de los artistas, desde la
abstracción hasta el hiperrealismo y el fotorealismo.
Obras de: O'Keeffe, Estes, Nesbitt ...
Como llegar

Barcelona-Paris-New York

D'Urgell a O' Keeffe. Col·lecció Carmen Thyssen

Iniciar sesión | Registrarse

añadir a tu selección de favoritos

enviar este enlace a un amigo

Clausurada el 18 de Octubre de 2015

Espai Carmen Thyssen

Ver mis favoritos

Ver todas las exposiciones de este espacio ▼

Cambiar idioma

Las influencias estéticas y la personalidad de los artistas a la hora de tratar el tema explican
este paso del siglo diecinueve al veinte: el tránsito del mundo rural a la vida urbana y la
transformación de la sociedad. Barcelona, Paris y Nueva York son las protagonistas, pero
también los que la habitan. Ciudadanos que, inmersos en el torbellino urbano, buscan la
intimidad, sea en el espacio doméstico, sea en un jardín cerrado.
I. Barcelona: una ciudad vivida
La organización de la Exposición Universal de 1888 muestra al mundo una Barcelona
moderna; este evento le aporta un ambiente cosmopolita. Un nuevo horizonte de
progreso y prosperidad augurava el futuro con optimismo. Los barceloneses fueron
testigos de una transformación urbanística y, al mismo tiempo, de la propagación de
nuevas formas de vida, ocio y relaciones sociales que convivían con la tradición.
. Sala 2. En la Barcelona de la segunda mitad del diecinueve ya se intuye la urbe
cosmopolita que consolidará su vocación internacional a lo largo de las primeras
décadas del siglo veinte.
Obras de Pursals, Pellicer, Sanvicens ...

II. Paris: instantes eternos
En el siglo XIX, cien años después de haber sido el modelo de revolución política de su
época, Paris se convirtió en la ciudad más moderna del mundo. Hasta mediados del
siglo XX será el epicentro del arte occidental, con una colonia de artistas establecidos
en la ciudad y escuelas vinculadas a algunos de los mejores pintores del momento.
. Sala 3 . La historia, las calles y un buen número de edificios emblemáticos de
Paris quedarán inmortalizados en las telas de muchos artistas que se sintieron
atraídos por la Ciudad de la Luz.
Obras de Pissarro, Puigaudeau, Amat ...

III. De puertas adentro
Del espectáculo de la calle a la intimidad de la casa; del movimiento incesante a la
tranquilidad y el silencio. Los habitantes abren la puerta y comparten con el espectador
sus estancias, la cotidianidad más íntima, que despierta la poética de los espacios. El
ser humano es el protagonista de la historia, el individuo que vive en comunidad en la
ciudad y en el hogar.
. Sala 4 . Los interiores, espacios íntimos y femeninos, invitan a las
complicidades de la convivencia. Relaciones interior-exterior donde se expresan
anhelos más allá de lo cotidiano.
Obras de Holsoe, Barrau, Lobre ...
. Sala 5. En estos espacios domésticos se busca la tranquilidad reparadora que
contrasta con el ritmo frenético de la metrópolis, y la mujer es protagonista. La
última estancia del espacio habitado nos lleva al jardín, a la evocación del paisaje
añorado.
Obras de Corot, Morisot, Pruna ...
. Sala 6. Las flores vuelven a ser protagonistas en la naturaleza ordenada del
jardín doméstico. Flores que, tanto en el exterior como en el interior del hogar,
anticipan el reposo espiritual que habita en el jardín de la casa.
Obras de: Monet, Meifrèn, Kokoschka ...
IV. New York: proyección cosmopolita
En el siglo XIX, Nueva York se transforma: en 1835 ya es la ciudad más grande de
Estados Unidos. Los artistas se inspiran en escenas cotidianas y plasman los inicios de
la transformación de la ciudad que fue paradigma de modernidad durante buena parte del
siglo XX.

http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/espai-carmen-thyssen/sant-feliu-de-guixols/barcelona-paris-new-york
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ARA MATEIX

Les exposicions de l'Espai Carmen Thyssen s'allargaran
fins a vuit mesos i el centre creixerà
ARA BARCELONA | ACTUALITZADA EL 15/10/2015 17:07

L'Espai Carmen Thyssen està ubicat a l'edifici del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols / ESPAI CARMEN
THYSSEN

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Carmen Thyssen i la fundació van fer possible l'acord
entre ells per crear l'Espai Carmen Thyssen (http://www.espaicarmenthyssen.com/) dins
l'edifici del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols
(http://www.guixols.cat/museu/) i treballen perquè la durada de l'exposició anual amb
fons de la col·lecció de la baronessa s'ampliï de tres mesos, que coincideix amb la
temporada estival, a vuit mesos.
Els tècnics del consistori, a més, estan redactant un estudi previ per ampliar l'Espai Carmen
Thyssen, una intervenció important a l'antic monestir on s'ubiquen aquest centre i el
Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
Des de la primera exposició, inaugurada el 2012, l'Espai Carmen Thyssen s'ha convertit en
un dels centres artístics més destacats de la Costa Brava i ha rebut 121.000 visitants.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

RESUM DE PREMSA
TV

Telenotícies Vespre Cap de Setmana TV3 + Notícia 3/24 + web tv3.cat
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/exposicio-fundacio-thyssen-a-sant-feliu-de-guixols/video/5538500/

L’Informatiu de 8tv del dia 11/07/2015, del TC 17:21 al TC 19:10
http://www.8tv.cat/8aldia/programes/8-al-dia-11-de-juliol-del-2015/
Programa Josep Cuní de 8tv 13 de juliol, del 06:51 al 11:33
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/tita-thyssen-exposa-a-sant-feliu-de-guixols/

Enllaç a vídeo 33Recomana :
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/barcelona-paris-nyc-espai-carmen-thyssen/video/5536942/
Juliol – Octubre 2015

COSTA BRAVA TV :
http://tvcostabrava.xiptv.cat/l-informatiu-costa-brava/capitol/arriben-tots-els-quadres-de-l-exposicio-thyssen

http://tvcostabrava.xiptv.cat/l-informatiu-costa-brava/capitol/l-espai-carmen-thyssen-obre-les-portes-amb-un-nou-relat-i-l-horitzo-d-un-museu-definitiu-en-els-propers-4-anys
http://www.costabravadigital.cat/index.php/sant-feliu-de-guixols/304-actualitat-i/84651-volen-ampliar-l-espai-thyssen-en-espai-i-allargant-la-temporada

http://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/sant-feliu-de-guixols/l-informatiu-costa-brava/capitol/els-escolars-visiten-l-espai-carmen-thyssen-de-sant-feliu-de-guixols
http://tvcostabrava.xiptv.cat/l-informatiu-costa-brava/capitol/l-exposicio-thyssen-tanca-portes-despres-d-haver-rebut-21-000-visitants
COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

XARXES SOCIALS
ESTADÍSTIQUES DE LA COMUNITAT A XARXES SOCIALS
1. TWITTER
2. FACEBOOK
Posicionament SMO ESPAI CARMEN THYSSEN
•Des del 6 de Juliol de 2015 fins el 30 d’octubre s’han realitzat:
Accions de Community Management a Twitter i Facebook:
Implementació de les xarxes socials.
Seguiment a followers i recerca de seguidors.
·TW: Tuits amb foto tots els dies de la setmana.
Tuits amb foto en directe: dilluns musicals, visites guiades, Nit en Blanc…
Respondre tuits, favorits i retuits.
·FB: +1 publicació diària de dilluns a diumenge.
Respondre missatges.
Recerca de fan pages afins on fer “likes” per donar visibilitat i fer-ne comentaris.
Implementació aplicatius pel bon funcionament: TW a FB, FB a TW, pestanya vídeo.
Creació d’àlbums amb publicació de fotografies, peus de foto documentats i ubicació
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Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

