
Porte-bouquets
Insòlites joies
de la col·lecció Kenber
Insólitas joyas
de la colección Kenber
Remarkable jewels 
from the Kenber collection 

9.04.08 - 05.10.08

Informació/ Información/ Information

Museu Frederic Marès
Plaça de Sant Iu, 5 i 6
O8002 Barcelona
Tel. (+34) 93 256 35 00
Fax. (+34) 93 319 41 16
museumares@bcn.cat
www.museumares.bcn.cat

Transports/Transportes/Transport
Metro/ Underground: L4 (Jaume I)
Autobús/ Bus: 17, 19, 40 i 45

Horaris/Horarios/Opening hours
De dimarts a dissabte de 10 a 19 h/ De martes a sábado de 10
a 19 h/ Tuesday to Saturday from 10 am to 7 pm
Diumenges i festius de 10 a 15 h/ Domingos y festivos de 10 a
15h/ Sundays and holidays, from 10 am to 3 pm
Dilluns tancat/ Lunes cerrado/ Closed Mondays 
Tancament anual: 1 de gener, 1 de maig, 24 de juny i 25 de
desembre/ Cierre anual: 1 de enero, 1 de mayo, 24 de junio y
25 de diciembre/ Anual closed: 1st January, 1st May, 24th June
and 25th December

Activitats a l’entorn de l’exposició
L’exposició vista per:
■ Dijous 24 d’abril: Pilar Vélez, directora del Museu Frederic

Marès
■ Dijous 8 de maig: Teresa M. Sala, professora d’Història de

l’Art de la Universitat de Barcelona
■ Dijous 29 de maig: Joan Oliveras Bagués, conseller delegat

de Bagués-Masriera Joiers
Horari: 19 h
Preu: gratuït
*Places limitades. Es recomana confirmar l’assistència

Visites comentades per a grups i escoles (reserves al telèfon
93 256 35 00). Servei gratuït, inclòs amb el preu d’entrada al
museu

En venda el catàleg de l’exposició:
Porte-bouquets. Insòlites joies de la col·lecció Kenber,
Quaderns del Museu Frederic Marès, 14 
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Després de París, Londres i Roma, Barcelona presenta la
col·lecció Kenber: 130 porta-bouquets, uns petits objectes
que al segle XIX constituïen un bell complement de la indu-
mentària femenina més refinada. 

D’or, plata o metall daurat, amb
mànec de nacre, ivori o carei, servien
per a contenir els ramets de flors que
les dames europees lluïen en els balls
i les grans celebracions, mentre avui,
esdevinguts insòlits, són especialment
cobejats pels col·leccionistes. Els 12
exemplars conservats al Gabinet del
Col·leccionista del Museu Frederic
Marès en són una bona mostra.

Tras París, Londres y Roma, Bar -
celona presenta la colección Kenber:
130 porta-bouquets, pe queños ob -
jetos que eran utilizados como un hermoso complemen-
to de la más refinada indumentaria femenina del siglo
XIX.

De oro, plata o metal dorado, con mango de nácar, mar-
fil o concha, servían para albergar los ramilletes de flores

que las damas europeas solían lucir en los bailes y las cele-
braciones solemnes, mientras que hoy, siendo ya insóli-
tos, son especialmente buscados por los coleccionistas. Los
12 ejemplares conservados en el Gabinete del Colec -

cionista del Museo Frederic Marès
constituyen una buena muestra de
ello.

After Paris, London and Rome,
Barcelona presents the Kenber collec-
tion: 130 bouquet holders, small
objects of adornment that provided
the finishing touch to the embellish-
ment rituals of the most refined ladies
of the 19th century.

Made of gold, silver or gilded metal,
with handles of shell, ivory or

mother-of-pearl, bouquet holders
were used to hold in place the small bouquets of flowers that
European women would wear at balls and large celebra-
tions. Hard to find today, they are especially sought out by
collectors. The 12 pieces kept in the Collector’s Cabinet at
the Museu Frederic Marès are fine examples of them.

Uros Knezevic, Retrat de J. Cvarkovic, c. 1850. Museu Nacional de Belgrad
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