Les entranyes dels mobles a finals del segle XIX
Us oferim dues tardes per tractar intensament el
mobiliari de finals del segle XIX amb especial
incidència en tipologies, materials i tècniques.
Tindreu l’oportunitat de compartir amb experts
la informació sobre un moment clau de les arts
decoratives on els nous sistemes de producció
entraren als tallers de la ciutat.

16:45h: Francesc Vidal, els tallers i les
botigues. Ricard Bru

Albert Díaz i Ma. José Balcells (al Centre de

17:15h: El mobiliari de la botiga de
Francesc Vidal. Mónica Piera

19:30h: Clausura del seminari

Durant les sessions es podran observar en
directe alguns mobles de les col·leccions del
Museu del Disseny i es donarà a conèixer
material bibliogràfic i d’arxiu del període.

18:15h: La decoració del palau Casades.

Pausa

Josep Capsir
18:45h: Fustes i tècniques del moble de
finals de segle XIX. Joan Güell

15% descompte sobre el PVP amb el Carnet
de Biblioteques

19:15h: Mostres d’exemples dels temes
tractats. Debat i preguntes

20% de descompte sobre el PVP: Associació
de Museòlegs de Catalunya

Dimecres, 7 de febrer 2018
15:30h: Oferta de mobles a la Barcelona
de final de segle XIX. Mónica Piera

Les entranyes dels mobles de finals del
segle XIX

Organitza

Jordi Carreras

Dies: dilluns i dimecres, 5 i 7 de febrer
Horari: 16:15h i 15:30h, fins les 19:45h

Pausa

Lloc: Museu del Disseny

17:30h: Els metalls aplicats al moble.

16:15h: Corpus teòric de les arts
decoratives de la segona meitat del segle
XIX. Pilar Vélez

Inscripcions i consultes:
Associació per a l’Estudi del Moble
info@estudidelmoble.com
932 566 785 (de 9 a 14h)

16:00h: Els llums. Del gas a l’electricitat.
16:30h: Les tapisseries del moble de finals
de segle XIX. Sílvia Saladrigas

Dilluns, 5 de febrer 2018

Preus
• PVP: 60€
• Preu soci: 40€
• Preu estudiant: 20€

19:45h: Clausura de la primera sessió

Museu del Disseny de Barcelona. Foto: La Fotogràfica

Documentació)

Verònica Ramírez
18:00h: Mostra d’exemples dels temes
tractats. Debat i preguntes
18:30h: Fons bibliogràfiques i arxivístiques
per a l’estudi del moble de finals s. XIX.

Col·labora

Patrocina

