Oficina de Premsa
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Aquest dissabte, el Museu Abelló celebra el Dia
Internacional dels Museus
El proper dissabte, 18 de maig, es commemora el Dia Internacional dels
Museus. El Museu Municipal Joan Abelló ha preparat per al cap de
setmana una jornada de portes obertes amb activitats familiars i
presentarà una nova Joia del museu.
Dissabte 18 i diumenge 19 de maig, el Museu Abelló farà jornada de portes
obertes amb l’objectiu d’apropar l’art a tota la ciutadania amb motiu del Dia
Internacional dels Museus. L’horari serà: dissabte, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h i
diumenge, d’11 a 14 h.
Dins d’aquestes jornades, s’han programat visites guiades a la Casa del
Pintor (a les 12 h i a les 17 h. Places limitades); l’activitat familiar (de 4 a 12
anys, amb inscripció prèvia) Fem un mosaic, taller modernista, diumenge a les
12 del migdia: i l’activitat L’Abelló aprenent. Aprenent d’Abelló, visites a les
mostres apunts d’estudi del pintor i retrats d’Abelló fets per nens i nenes amb
motiu del 90 aniversari del seu naixement.
En el marc de la celebració, el Museu Abelló també té previst un concert de
corda a càrrec de l’Escola Municipal de Música, que serà el divendres 24 de
maig a les 6 de la tarda, i la inauguració de l’exposició Vestigis del
Modernisme. Interioritats quotidianes, el dissabte 25 de maig, a les 7 de la
tarda.
La Joia del museu
Com és habitual, tot coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, l’Abelló
donarà a conèixer una nova “joia” de la seva col·lecció. En aquesta ocasió es
presentarà El Giravolt de Maig, el fulletó d’una òpera del compositor vilanoví
Eduard Toldrà.
Aquest fulletó forma part d’un fons documental que Joan Abelló va adquirir per
completar la secció musical de la seva Fundació. Es tracta del llegat Manuel
Clausells. La voluminosa documentació que hi trobem és el testimoni de la
tasca duta a terme per qui va ser l’ànima de l’Associació de Música “da
Camera” i alhora dinamitzador de l’activitat musical al nostre país en el primer
quart del segle XX fins la seva mort prematura l’any 1936.
La joia del museu estarà exposada al vestíbul i es mostrarà a tots els visitants.

Adjuntem informació de la joia del museu i de fulletó de l’exposició Vestigis del
Modernisme.
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