Parlem de Rigalt

PARLEM DE

La nissaga d’artistes Rigalt: pintors i vitrallers

Dijous, 16 d’abril a les 18.30 h
Divendres, 17 d’abril a les 18.30 h
(Activitat en directe)
Coordinació: Núria Gil

Coneixeu el llinatge Rigalt? En la nostra cita anual Parlem de realcem la destacable trajectòria
d’aquesta gran nissaga de pintors i vitrallers, posant en valor l’ofici que des del s. XVIII han dut a
terme per a la societat.
Destacarem el treball dels Rigalt desconeguts, farem una mirada a l’empremta de la família al
paisatgisme modern català i coneixerem la seva tasca dins del vitrall modernista i amb influències
d’estil Art Déco.
Alhora, tindrem l’oportunitat de conèixer els vitralls del fons del Museu del Disseny de Barcelona.

PROGRAMA
Presentació
Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona
Els Rigalt desconeguts
Marc Cantieri, descendent de la família Rigalt
Llibre de notes de Pere Màrtir Rigalt: l’ofici de daurador al segle XVIII
Mercè Benavent, restauradora de moble
Lluís Rigalt i Farriols: puerta de entrada al paisajismo moderno catalán
Victoria Durá, historiadora de l’art

PROGRAMA

La ebanistería en el Álbum Enciclopédico Pintoresco de los Industriales, de Lluís Rigalt
Mónica Piera, presidenta de l’Associació per a l’Estudi del Moble
Agustí Rigalt, pintor i projectista: la inspiració historicista en el vitrall
Sílvia Cañellas, doctora en Història de l’art
Antoni y Lluís Rigalt, dos generaciones de vidrieros: entre el Modernismo y el Art Déco
Núria Gil, doctora en Història de l’art
El fons Rigalt i Granell al Centre de Documentació del Museu del Disseny
Albert Díaz, cap del Centre de Documentació del Museu del Disseny
Procediments, tècniques i materials entorn dels vitralls del fons del Museu del Disseny
Jordi Bonet, restaurador i químic
* Visites al Palau Montaner i a la Casa Thomas (inclou visita a l’espai Cubiñá) guiades per
Núria Gil: data a concretar.

METODOLOGIA
L’activitat es durà a terme a través de conferències digitals, que seran enviades per email els dies 16
i 17 d’abril, i de dues taules rodones de debat i consultes. Les conferències es rebran abans de la
celebració de les taules rodones.
Durant les taules rodones, els alumnes tindran l’oportunitat d’escoltar i parlar en directe amb els
conferenciants.
Podreu participar en un senzill joc de preguntes online i guanyar la gratuïtat de l’activitat.

HORARI
Dijous, 16 d’abril a les 18.30 h
En directe: taula rodona i preguntes amb Pilar Vélez, Marc Cantieri, Mercè Benavent,
Victoria Durá i Mónica Piera.
Divendres, 17 d’abril a les 18.30 h
En directe: taula rodona i preguntes amb Sílvia Cañellas, Núria Gil, Albert Díaz
i Jordi Bonet.

PREUS I CONDICIONS
Preu: 35 €
Preu soci: 20 €
Preu reduït per a socis de CRAC, AMC i Amics dels Museus: 25 €
Estudiants i aturats: 14 €
Informació i reserves:
Associació per a l’Estudi del Moble
Disseny Hub Barcelona. Pl. de les Glòries, 37, planta –1, 08018 Barcelona
Tel. 93 256 67 85 a/e: info@estudidelmoble.com i web: www.estudidelmoble.com
Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

