FINESTRES

a la història del moble dels segles XX i XXI

Conferències:
30/10/2019

Thonet i Kohn a Barcelona
A càrrec de Julio Andrés Vives Chillida

06/11/2019

Les col·leccions del MNAC
Sessió al MNAC a càrrec de Mónica Piera i Paolo Sustersic

20/11/2019

Tècniques i materials per al moble del segle XX: la fusta i els seus derivats
A càrrec de David Bachiller i Xavier Solé

27/11/2019

El moble, el cos i la gestualitat: forma, disseny i cultura del fet d’habitar
A càrrec d’Albert Fuster

04/12/2019

El moble entre el Noucentisme i l’Art Déco a Catalunya
A càrrec de Mercè Vidal

11/12/2019

Tècniques i materials per al moble del segle XX: metalls
A càrrec de David Bachiller i Xavier Solé

15/01/2020

Mobles entre l’art i la tècnica: el moble bar, el radiogramòfon i el tocadiscos
A càrrec d’Isabel Campi

29/01/2020

Museu del Disseny: la conservació i la restauració del mobiliari del segle XX
A càrrec de Teresa Bastardes i Sílvia Armentia

04/03/2020

El disseny i la tecnologia dels mobles de plàstic a Espanya
A càrrec d’Isabel Campi

18/03/2020

Disseny i enginyeria de producte al moble contemporani: tres casos d’estudi
A càrrec de Pilar Mellado

25/03/2020

Les tecnologies de fabricació dels mobles actuals
A càrrec de Xavier Solé

15/04/2020

Materfad, el sorprenent futur dels materials
A càrrec de Robert Thompson

Preus per sessió: PVP: 15 € // Preu soci: 10 € // Preu estudiant: 5 €
Les conferències tenen una durada d’una hora i tindran lloc al Museu del Disseny de Barcelona,
els dimecres, de 18.30 a 19.30 hores, excepte la conferència del dia 6 de novembre que tindrà lloc
al Museu Nacional d’Art de Catalunya, de 16.00 a 18.00 hores, preu a confirmar.

Visites:
30/11/2019
11.30 h

Visita al Museu del Modernisme
PVP: 20 € // Preu soci: 15 € // Preu estudiant: 10 €

11/01/2020
10.00 h

Visita al Pavelló Mies
PVP: 20 € // Preu soci: 15 € // Preu estudiant: 10 €

15/02/2020

Visita a la col·lecció de mobiliari del Museu del Disseny de Barcelona
PVP: 15 € // Preu soci: 10 € // Preu estudiant: 5 €

07/03/2020
10.00 h

Visita a La Ricarda
PVP: 30 € // Preu soci: 25 € // Preu estudiant: 20 €

Les visites tindran lloc en dissabte al matí, amb una durada aproximada d’entre una hora i mitja i
dues hores. L’hora d’inici de la visita és orientativa, es confirmarà uns dies abans de la visita.

