
Informació/ Información/ Information

Museu Frederic Marès
Plaça de Sant Iu, 5 i 6
08002 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 diumenge de 10 a 19 h/ De martes a
domingo de 10 a 19 h/ Tuesday to Sunday from 10 am to
7 pm

Festius de 10 a 15 h/ Festivos de 10 a 15 h/ 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

Serveis/Servicios/Services
Servei d’audioguies/ Servicio de audioguías/ Audio-guide
service

Cafè d’estiu, fins al 30 de setembre de 10 a 22 h/ hasta 
el 30 de septiembre de 10 a 22 h/ Until 30 September
from 10 am to 10 pm

Visites comentades per a grups i escolars/ Visitas comentadas
para grupos y escolares/ Guided visits for groups and students
(93 256 35 00/ museumares@bcn.cat).

Catàleg en venda/ Catálogo en venta/Catalogue on sale:
La bellesa ideal. Antoni Solà (1780-1861), escultor a Roma
Quaderns del Museu Frederic Marès, 15 
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La bellesa ideal
La belleza ideal
The Ideal Beauty
Antoni Solà (1780-1861)
Escultor a Roma
Escultor en Roma
Sculptor in Rome 

29.04.09 - 27.09.09

Cicle de conferències 
a l’entorn de l’exposició 

■ Dijous, 30 d’abril
Antoni Solà (1780-1861), escultor a Roma
Inclou una visita comentada a l’exposició

Dra. Anna Riera i Mora, historiadora de l’art 
i comissària de l’exposició

Lloc: Museu Frederic Marès (Plaça de Sant Iu, 5 i 6)

■ Dimecres, 6 de maig
Les escultures d’Antoni Solà als carrers de Madrid, 
patrimoni del Museo del Prado*

Dra. Leticia Azcue Brea, Cap de Conservació
d’Escultura i Arts Decoratives del Museo del Prado

Lloc: Departament d’Art de la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat de Barcelona. (C/Montalegre,
6, 5a planta)

■ Dijous, 14 de maig
Els grans escultors neoclàssics catalans: Antoni Solà 
i Damià Campeny. Inclou una visita a les col·leccions
d’escultura de l’Acadèmia

Dra. Pilar Vélez, Directora del Museu Frederic Marès i
membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi

Lloc: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi. (Casa Llotja, Passeig d’Isabel II, 2, 2a planta)

■ Dimecres, 20 de maig
Antoni Solà dins de l’escultura catalana del segle XIX

Sra. Mercè Doñate, Cap de la Col·lecció d’Art Modern 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Lloc: Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
(Palau Nacional. Montjuïc)

Horari: 19h. Preu: gratuït
Es recomana confirmar l’assistència. Tel. 93 256 35 00/
museumares@bcn.cat (MFM) o 93 622 03 60/
amics@amicsdelmnac.org (Amics del MNAC), de dilluns a
divendres de 10 a 14 h

*Conferència en llengua castellana

Amb la col·laboració de:
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Antoni Solà i Llansas (Barcelona, 1780-1861) fou un dels ar-
tistes més prestigiosos del seu temps. Pensionat a Roma des
del 1803, s’hi establí definitivament i va ser un dels dos únics
estrangers que ostentaren la presidència de l’Acadèmia de San
Luca, difusora principal de l’art neoclàssic. Intervingué en els
principals afers culturals i defensà la imitació dels grecs i la
recerca de la bellesa ideal, visible en les seves escultures,
discursos acadèmics i lliçons adreçades als seus deixebles. 

Nombrosos monuments i obres ornamenten palaus, esglésies
i places de Roma, Barcelona, Madrid, l’Havana, Bolonya,
Mèxic... Enterrat a la ciutat eterna, les noves orientacions es-
tètiques i el pas del temps van relegar-lo a l’oblit. Un segle i
mig després, aquesta és la primera exposició que vol fer jus-
tícia a un dels grans escultors del Neoclassicisme.

Antoni Solà i Llansas (Barcelona, 1780-Roma, 1861) fue uno de
los artistas de mayor fama de su época. Pensionado en Roma des-
de 1803, se estableció allí definitivamente y llegó a ser uno de los
dos únicos extranjeros que ostentaron la presidencia de la Acade-
mia de San Luca, principal difusora de la estética neoclásica. Inter-
vino en los principales asuntos culturales y defendió la imitación
de los griegos y la búsqueda de la belleza ideal, visible en sus es-
culturas, sus discursos académicos y las lecciones impartidas a sus
alumnos. 

Numerosos monumentos y obras suyas decoran palacios, iglesias
y plazas de Roma, Barcelona, Madrid, La Habana, Bolonia, Méxi-
co... Enterrado en la ciudad eterna, las nuevas directrices artísti-
cas junto con el paso del tiempo lo relegaron al olvido. Un siglo y
medio después, ésta es la primera exposición que se propone ha-
cer justicia a uno de los grandes escultores del Neoclasicismo. 

Antoni Solà i Llansas (Barcelona, 1780 - Rome, 1861) was one
of the most famous artists of his time. Boarding as an art stu-
dent in Rome since 1803, he ended up living there definitively
and became one of the only foreigners to hold the presidency
of the Academy of San Luca, the main vehicle for disseminating
Neoclassical aesthetics. Active in Rome’s main cultural affairs,
he defended imitation of the Greeks and the search for the beau
ideal, a fact which is visible in his sculptures, his academic lec-
tures and the lessons he taught to his students. 

Many of his monuments and works decorate palaces, churches
and squares in Rome, Barcelona, Madrid, Havana, Bologna
and Mexico City, among other places. While he lay buried in
the Eternal City, new artistic directives and the passing of time
relegated him to oblivion. A century and a half later, this is the
first exhibition that has come forth to do justice to one of the
great sculptors of the Neoclassical tradition.

Autoretrat (1850)
Accademia de San Luca. Roma
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La matança dels Innocents (1835)
Reial Acadèmia Catalana de Belles

Arts de Sant Jordi. Barcelona

Nens jugant amb una papallona (1839)
Museu Frederic Marès. Barcelona 

Venus i Cupidell (c. 1820)
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Barcelona

La Caritat romana (1851)
Museo del Prado. En dipòsit al

Museu de Belles Arts de Castelló
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