NOTA INFORMATIVA

EL MUSEU PICASSO REPRÈN LA PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS FAMILIARS
Barcelona, 1 d’octubre de 2020- La proposta d’activitats familiars Museu Picasso en
família torna aquest mes d’octubre al Museu Picasso. El segon i darrer dissabte de mes les
famílies amb nens d’entre 5 i 11 anys podran gaudir de la visita al Museu i d’una proposta de
taller diferent cada mes. Tant la visita al Museu com el posterior taller s’han adaptat a la
normativa sanitària actual, així, el màxim de participants per sessió serà de 15 persones i
cada unitat familiar treballarà de manera individual amb el seu material.
La programació del mes d’octubre s’inicia amb el taller Un nas, dos ulls i una boca..., on es
proposa al participants la creació del seu propi retrat després de veure els retrats de Picasso
que alberga la col·lecció del Museu Picasso de Barcelona. El recorregut inclou les obres La
tia Pepa, 1896 (MPB110010); L’espera (Margot), 1901 (MPB4271) i Pintor treballant, 1965
(MPB70810).
Per al mes de novembre s’ha preparat el taller Un plat no és un plat, on es repta als
assistents a decorar un plat, tal i com feia Picasso, després de visitar les sales i observar
obres com : Natura morta, 1901 (MPB4273), Dos peixos, 1956 (MPB112437), Mussol, 1961
(MPB112430).
La darrera i última proposta del mes de desembre amb el títol Pinto com vull es centra en les
diferents tècniques usades per Picasso per arribar a la llibertat creativa. Després de veure a
les sales del Museu obres com Ciència i Caritat, 1897 (MPB110046), L’espera (Margot),
1901 (MPB4271) i Las Meninas, 1957 (MPB 70.462) els petits artistes podran experimentar
amb diverses tècniques de dibuix.
Quan: Dissabte 17 i 31 d’octubre; 14 i 28 de novembre
i 12 de desembre, a les 17 h
Qui: Activitat dirigida a infants de 5 a 11 anys,
acompanyats per un adult (màxim un adult per infant)
Quant: 4,5 € per persona
Amb reserva prèvia: museupicasso_reserves@bcn.cat
Aforament limitat
Durada aproximada: 2 hores
Punt de trobada: Museu Picasso, al carrer Montcada,
número 23
#PicassoFamilia
www.museupicasso.bcn.cat
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NOTA INFORMATIVA

NOU HORARI AL MUSEU PICASSO
Del 5 d’octubre de 2020 al 15 de març de 2021 l’horari del Museu Picasso serà de dimarts a
diumenge de 10 a 19 h amb gratuïtat el primer diumenge de mes i els dijous de 16 a 19 h.
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Aquestes imatges només es poden utilitzar per a informar directament sobre aquesta proposta i dins del context de la mateixa,
qualsevol ús addicional necessitarà una nova autorització. És necessari fer constar el crèdit i el copyright corresponent per
cadascuna de les imatges. Les obres de Picassoi la imatge de Picasso tenen drets de reproducció i drets d'autor que no estan
administrats pel Museu Picasso, si no per Administració Picasso, en aquest cas l'agent de referència a España és
http://www.vegap.es S'ha de demanar permís per reproduir les obres i també cal fer constar els crèdits complets i drets d'autor
per a cada obra.

Museu Picasso
dept. de Premsa i Comunicació
Tel. 932 563 021 / 026
museupicasso_premsa@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat
#MuseuPicasso #PicassoFamilia
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David Douglas Duncan, Picasso i Paloma a la Californie, Canes, 1957. Museu Picasso Barcelona, Fons David Douglas
Duncan. Donació 2013 © Successió Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2020
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Museu Picasso, Barcelona. Foto: Servei Educatiu del Museu Picasso

