NOTA DE PREMSA

OBRIM PORTES DE NOU EL DIVENDRES
12 DE JUNY !
Obrim portes amb un nou espai d’acollida al visitant i un
recorregut per la col·lecció permanent de sentit únic per tal de
facilitar una visita de qualitat, tot garantint les mesures
higièniques exigides per les autoritats sanitàries.
A mitjans de juliol es preveu obrir la mostra temporal dedicada
a l’objecte Jamais, del surrealista Óscar Domínguez, que havia
estat desaparegut i que l’artista havia regalat al seu amic
Picasso als anys 40.
Barcelona, 4 de juny de 2020 -Tornem a obrir les portes del Museu Picasso el proper
divendres 12 de juny i ho fem després d’haver treballat intensament en l’adequació de
les instal·lacions per tal de garantir la seguretat dels usuaris durant la visita. Amb
l’objectiu d’oferir una visita agradable i confortable inaugurem un nou espai d’acollida
amb el nom “Cuidem el Museu i et cuidem a tu” on el visitant podrà preparar amb
tranquil·litat el recorregut recomanat i les obres destacades. En aquests moments de
reflexió hem tingut també molt present la identitat del Museu; les obres de Picasso de
la col·lecció són un llegat únic i molt valuós que faciliten el coneixement de l’etapa de
formació i eclosió de Picasso, i és un llegat que pertany a la ciutat de Barcelona.
Atenent els requeriments marcats per les autoritats sanitàries, el Museu Picasso
ofereix la visita a la col·lecció permanent reduint un terç l'aforament previst per a
cadascuna de les seves sales i espais públics. A més, desinfecta amb periodicitat els
espais i les superfícies o punts de contacte freqüents per garantir al màxim la protecció
de tothom. S’han instal·lat al llarg del recorregut cartells informatius que ajuden al
visitant a garantir una visita segura i saludable.
Fins al 30 de juny el Museu Picasso fa extensible la tarifa reduïda a totes les persones
que hi accedeixin a un preu únic de 7 €. Es recomana al visitant que compri les
entrades en línia a través de la web del Museu. Mantenim la gratuïtat dels dijous de 17
a 21 hores i del primer diumenge de mes i s’allarga l’horari de visita de dimarts a
diumenge d’11 a 21 hores per a garantir l’accés esglaonat.
La reobertura està marcada per la mostra temporal dedicada a l’objecte surrealista
Jamais [Mai] d’ Óscar Domínguez prevista per mitjans de juliol. El gramòfon Jamais
reapareix el juliol al Museu Picasso de Barcelona com un veritable tresor. La seva
resurrecció ens ofereix també l’oportunitat de recuperar l’atmosfera de la innovadora i
sorprenent Exposició Internacional del Surrealisme organitzada a la Galerie BeauxArts de París l’any 1938 i de recordar l’actuació que la «ballarina surrealista» Hélène
Vanel va fer la nit de la inauguració.
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PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS)
Data d’obertura: El Museu Picasso es pot visitar altre cop a partir del divendres 12 de
juny amb una reducció d’un terç de l’aforament per a garantir les mesures de seguretat
www.museupicasso.bcn.cat
El servei de Biblioteca es reinicia també el dia 12 de juny amb cita prèvia al correu
electrònic bibliotecapicasso@bcn.cat
Horari: El Museu Picasso es pot visitar de dimarts a diumenge d’ 11 a 21 hores.
Entrada: Es recomana sempre que sigui possible fer els tràmits en línia. El Museu
Picasso disposa de franges horàries de visita i de diferents modalitats d’entrades
(descomptes, gratuïtes, estudiants, xarxa Biblioteca, ...) Un cop adquirida l’entrada és
convenient que el visitant la descarregui al mòbil. El preu de l’entrada és de 7€ (tarifa
reduïda) fins al 30 de juny.
Exposicions: Es podrà visitar la col·lecció permanent del Museu Picasso a partir d’un
recorregut de sentit únic pensat especialment per a que els visitants puguin gaudir al
màxim de la visita amb total seguretat. Al juliol obrirem l’exposició temporal Jamais.
Óscar Domínguez. Pablo Picasso.
EPI (Equip de protecció individual): Per accedir al Museu és necessari l’ús de
mascareta.
Gel hidroalcohòlic desinfectant, papereres i catifes: S’han instal·lat diferents punts
de desinfecció amb dispensadors de gel hidroalcohòlic, així com nombroses papereres
i catifes desinfectants a les entrades del Museu.
Arribada al Museu; L’entrada al Museu s’efectua pel carrer Montcada, 23. Per facilitar
l'accés, es demana al visitant que arribi al Museu només 10 minuts abans de l'hora de
la visita per tal d’evitar aglomeracions. Es demana al visitant fer ús de la solució
hidroalcohòlica a l’arribada al Museu així com facilitar el pagament amb targeta. .
Ascensor: L’ascensor és per a ús preferent de les persones amb mobilitat reduïda
amb un acompanyant. Es recomana al visitant d’utilitzar les escales per accedir als
espais del Museu.
Lavabos: L'ocupació màxima dels lavabos és d'una persona tret que aquesta
requereixi assistència, en aquest cas es permet l'entrada a l'acompanyant. Els lavabos
es netegen i desinfecten amb periodicitat.
Personal d’atenció: Durant la visita hi haurà personal d’atenció degudament format
per poder resoldre consultes i acompanyar al visitant en qualsevol moment.
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Audioguies i fulls de mà: En compliment de les normatives sanitàries s’han retirat els
fulls de mà del Museu i les audioguies. Al web hi ha disponible contingut gratuït de
suport a la visita. Properament es podrà disposar de les visites fent ús de l’aparell de
telèfon mòbil personal.
Consigna: D’acord amb les normatives sanitàries el servei de consigna del Museu
resta tancat.

Personal del Museu Picasso treballant en el nou recorregut de la col.lecció permanent.
Museu Picasso, Barcelona.
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L’objecte surrealista Jamais d’Óscar Domínguez, París, 1947
Fotografia de Nick de Morgoli
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