
Centre d’Art
La Panera

Museu
de Lleida

Seu Vella

C. D
octo

ra 
Cast

ells

Museu d’Art
Jaume Morera

IEI

CaixaForum

Campus
Universitari

Roda
Roda

Av
in

gu
da

de València

Av. de l’Estudi General

Av. de M
iquel Batllori

Consell Comarcal

LA NIT
DELS

MUSEUS
14 | 2011
DE
MAIG

DISSABTE
DE LES
20.00
A LES

24.00 H

La Nit dels Museus és una iniciativa promoguda pel
Consell d’Europa en què participen més de 2.000
institucions museístiques de 40 països per tal de
promoure i oferir, en un projecte comú, una manera
diferent i creativa de visitar-les.
Per quarta vegada, els equipaments museístics i
culturals de la ciutat de Lleida s’adhereixen a aquesta
proposta europea per obrir les seves portes i oferir
diverses activitats des de les 20.00 fins a les 24.00 h.
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Museu de l’Aigua
Campament de La Canadiense



Centre d’Art la Panera
Pl. de la Panera, 2
25002  Lleida
Tel. 973 262 185
www.lapanera.cat

Exposicions

Un altre Egipte. Col·leccions coptes
del Museu del Louvre
La mostra repassa els tres períodes
històrics dels cristians a Egipte: el romà,
el bizantí i l’islàmic. A través de 212
peces entre teixits, pintures, ceràmiques,
papirs, vestits, parament litúrgic i estris
d’ús quotidià i domèstic, el visitant podrà
conèixer la cultura copta, així com la
seva escriptura, la forma de viure i la
vida religiosa.
Visites guiades a l'exposició, a les 19.00
i a les 21.00 h

Per sempre
Projecte artístic participatiu de l'artista
Tanit Plana que explora l’univers de
significacions associades a la icona de
la núvia.

Museu de l’Aigua de Lleida
Campament de La Canadiense
Av. de Miquel Batllori, 52 (la Bordeta)
25001 Lleida
Tel. 973 211 992
museuaigua@paeria.cat
www.museudelaiguadelleida.cat

CaixaForum
Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 270 788
www.laCaixa.es/ObraSocial

Museu de Lleida:
diocesà i comarcal
Carrer Sant Crist, 1
25002 Lleida
Tel. 973 283 075
museu@museudelleida.cat
www.museudelleida.cat

Què amaga el cel a la nit?

El cel és ple d’estels i astres, alguns
dels quals podem contemplar a ull nu.
Però durant la Nit dels Museus, amb
l’ajut de telescopis, ens endinsarem en
el cel nocturn per descobrir de més a
prop la lluna, els planetes i els estels.
L’activitat es complementarà amb
projeccions d’imatges espectaculars
del firmament. Tot plegat, gaudint
dels espais oberts del Campament de
La Canadiense, a la Bordeta.

Observació astronòmica de les
22.00 a les 24.00 h

Exposicions Fi de silenci de Carlos
Garaicoa, La qüestió del paradigma
i Pedro Garhel
Visites comentades a les 20.00 i
a les 22.00 h

Concert
redUniform és un espectacle
audiovisual en què redFrik (Fredrik
Olofsson) assumeix el paper d'un mag
vestit de vermell que té una gran
fascinació per les esferes d'aquest
mateix color i els sons sorollosos. La
peça es basa en l'humor i la sorpresa,
i empra tota una sèrie de trucs
"màgics" per captivar els espectadors
del principi a la fi.

Sessions a les 20.30 i a les 22.30 h
Església romànica de Sant Martí

El Museu de Lleida presenta
l’espectacle:
“MéMoires”
Les Moires, divinitats gregues del destí,
crearan un teixit humà a la plaça del
museu, que representarà el destí de les
persones i presentarà el museu com a
guardià dels objectes i la memòria.
D’aquesta manera, ens fem ressò del
lema del Dia Internacional dels Museus,
Museus i memòria.

Dramatúrgia i direcció: Jaume Belló
Actrius: Anna Cirera, Verònica Castro i
Estefania Rius.
Amb la col·laboració de l’escriptora
lleidatana Rosario Curiel.

Sessions a les 21.30 i a les 22.30 h

Centre d’Art
la Panera

Museu de l’Aigua
Campament de La Canadiense

Museu de LleidaCaixaForum Lleida

Roda Roda
Museu de l’Automoció de Lleida
Santa Cecília, 22
25001 Lleida
Tel. 973 212 635
www.museudelautomociodelleida.cat

Roda Roda
Museu de l’Automoció de Lleida

Visita comentada a les 20.30 h

Un any més el Roda Roda, Museu de
l’Automoció de Lleida obre les portes
al públic la Nit dels Museus.
Us convidem a descobrir els secrets
del museu, on s’exposa una magnífica
col·lecció de cotxes, motors,
motocicletes i miniatures que ens
ofereixen un viatge a través de la
història automobilística. Des dels
primers prototips fins als vehicles més
actuals, anirem descobrint els canvis,
les millores i l’evolució d’aquests
artefactes.

A més, tindreu també l’oportunitat
de gaudir de l’actual Peça del
Trimestre: HISPANO-SUIZA, la més
prestigiosa de les nostres marques.

El museu romandrà obert des de
les 20.00 fins a les 24.00 h

MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ

Exposicions Catalunya Visió i
Ton Sirera. La mirada abstracta

A les 19.00 h
Conferència
Pel món amb Ton Sirera
Josep Vallverdú, escriptor

A les 22.00 h
Visita comentada a les exposicions

En el marc de la celebració del centenari
del naixement de Ton Sirera,
us proposem dues exposicions que posen
l’accent en dos dels aspectes més
rellevants del seu univers creatiu:
el viatge literari i fotogràfic pel territori
català que Sirera va realitzar
conjuntament amb Josep Vallverdú per
al projecte editorial Catalunya Visió i la
seva obra més experimental vinculada
amb la fotografia i el cinema abstractes.

Museu d’Art Jaume Morera
Av. Blondel, 40 (Edifici Casino)
25002 Lleida
Tel. 973 700 419
mmorera@paeria.cat
www.paeria.cat/mmorera

Museu d’Art
Jaume Morera

Exposicions Sala Montsuar de l’IEI
Els anhels del poble
Del 14 d’abril al 18 de juliol
La República com a víctima de la Guerra
Civil i no la seva causa.

Hamelin, el procés creatiu i
el muntatge
Del 19 d’abril al 15 de maig
Exposició del material artístic d'aquest
clàssic estrenat l'any 1996 pel Centre
de Titelles de Lleida.

Exposició Sala Gòtica de l’IEI
Souvenirs
Del 12 de maig al 17 de juliol
Benoît Chailleux, Alexis Gerard, Steven
Brooks, Jim Hart, Michael Ast, Claudia
Luthi, Lisa Boughter.

Els retrats del paisatge urbà propi d’aquests
set fotògrafs que interpreten aquells llocs
més discrets de les ciutats, aquells que hi
ha a l’ombra del més aparent.

Projecció continuada de les 20.00
a les 24.00 h

Institut d’Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral, s/n
25002 Lleida
Tel. 973 271 500
http://www.fpiei.cat

IEI

Fundació Pública de la Diputació de Lleida

IN S T I T U T
D'ESTUDIS
ILERDENCS

Un nou espai per al patrimoni.
La gran història encara per explicar.
Un lloc ineludible del nostre llegat comú,
finalment obert a la visita:
El Castell del Rei.

Visita nocturna de les 22.00 a les
24.00 h

Turó de la Seu Vella
Apartat de Correus 1013
Lleida
Tel. 973 230 653
www.turoseuvella.cat

Turó de la Seu Vella


