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Sortida  a  CaixaForum  Pavelló
alemany i MNAC (Museu Nacional
d'Art de Catalunya)
El passat dia 16 de desembre el grup d'Història de
l'Art  va  fer  la  sortida  a  Barcelona,  per  fer  un
recorregut  artístic  força  destacat:  exposició  a
CaixaForum, Pavelló alemany, MNAC, i visualització
d'una  zona  de  la  ciutat  emblemàtica:  Montjuïc,
Plaça d'Espanya i vistes de la ciutat de Barcelona
des de la façana del MNAC.

La  sortida  tenia  diversos  objectius  curriculars  i
“motivacionals”.  La  part  més  important  dels
continguts  de  la  sortida  feien  referència  a
l'observació i l'explicació de les obres de l'art català
que entren a  la  Selectivitat, que es conserven al
MNAC,  del Romànic i del Gòtic, com  el Conjunt
Iconogràfic de Sant Climent de Taüll, La Majestat
Batlló, La Mare de Déu dels  Consellers...  També
les obres del SXIX, com La Vicaria de Marià Fortuny,
o la magnífica escultura Els primers freds de Miquel
Blay. Del SXX, també tenim alguna obra com Clar
de Lluna de l'escultor Leandre Cristòfol. 

          Els primers freds, de Miquel Blay

També  vam  poder  observar el  petit  Pavelló
alemany,  dissenyat  per  l'arquitecte  Mies  Van  der
Rohe,  construït  el  1929,  obra  emblemàtica  de
l'arquitectura racionalista, interessant per veure els
nous plantejaments arquitectònics de les primeres
dècades del SXX, també obra de Selectivitat.

La  primera  visita  però,  estava  programada  en
CaixaForum,  per  contemplar  l'exposició  temporal
Animals i Faraons: el regne animal a l'antic Egipte,
una  preciosa  mostra  de  peces  de  l'Antic  Egipte:
escultures de diferent format, objectes de la vida
quotidiana, orfebreria, pintures, papirs, amulets...,
portades  majoritàriament  del  Museu  del  Louvre,
totes exposades de manera exquisida per apropar
al  visitant  al  coneixement  d'aquesta  original
civilització.  Una  molt  bona  experiència  per
desenvolupar la sensibilitat artística de l'alumnat.

Aquest  curs  ha  estat  molt  interessant  poder
compaginar la visita tradicional al MNAC i Pavelló
alemany, amb l'exposició temporal sobre Egipte.

La  combinació  de  les  diferents  activitats  va  ser
molt enriquidora i ha estat molt ben valorada per
l'alumnat.


