
Roda Roda

Museu de l’Automoció de Lleida

Santa Cecília, 22

25001 Lleida

Tel. 973 212 635/973 700 393

www.museudelautomociodelleida.cat

Roda Roda
Museu de
l’Automoció de Lleida

Xavier Gosé (1876-1915).
De la Barcelona d’Els Quatre
Gats al París elegant
Mostra antològica dedicada a una
de les figures senyeres de la Il·lus-
tració europea d’inicis del segle XX.

Construccions líriques:
Man Ray / Leandre Cristòfol.
L’objecte i l’esperit dadà
Diàleg visual entre l’obra de Man
Ray i Leandre Cristòfol, dos artistes
d’avantguarda que van compartir
la rebel·lió per l’objecte artístic.

Visites comentades a les 20.30 h
i a les 22.30 h

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

Us convidem a descobrir els secrets
del Museu de l’Automoció de Lleida-
Roda Roda, on s’exposa una mag-
nífica col·lecció de cotxes, motors,
motocicletes i miniatures que ens
ofereix en un viatge en el temps a
través de la història del món de
l’automòbil.

Des dels primers prototipus fins als
vehicles més actuals, anirem desco-
brint els canvis, les millores i
l’evolució d’aquests artefactes.

Tindreu també l’oportunitat de gaudir
de l’actual Peça del Trimestre
El Mini, el petit-gran cotxe
compleix 50 anys.

Visites comentades a les 21 h i a les
22.30 h

Centre d’Art
La Panera

Museu d’Art
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IEI

CaixaForum

Museu de l’Aigua

Museu
de Lleida

Roda
Roda



Fundació Pública de la Diputació de Lleida

I N S T I T U T
D'ESTUDIS
ILERDENCS

El Paladar Jussà. El Paladar Sobirà
de Perejaume
La idea de paisatge està exposada a
interpretacions complexes. El paisatge
és metàfora i és metafòric. Potser
sense semblar-ho, la geografia que
trepitgem és quelcom més que mapa.
Pura poesia.

Presentació del catàleg de l’exposició
i projecció del vídeo “Assaig de
mimologia forestal”, de Perejaume, 
Aula Magna de l’IEI 21 h.

Sala Gòtica de l’IEI

Mowgli  El procés creatiu i el muntatge
Construir un text dramàtic tot i dissen-
yant-ne l'escenografia, els personatges
i la dinàmica escènica, és una forma
de visionar el muntatge, abans de la
seva pròpia existència matèrica.
Centre de Titelles de Lleida

Sala Montsuar de l’IEI

Institut d’Estudis Ilerdencs

Plaça Catedral, s/n

25002 Lleida

Tel. 973 271 500

http://www.fpiei.cat

IEI

Centre d’Art la Panera

Pl. de la Panera, 2

25002  Lleida

Tel. 973 262 185

www.lapanera.cat

Chillida 1980-2000

Més enllà de conèixer la figura
d’Eduardo Chillida i la relació de la
seva obra amb la tradició escultòrica
i les primeres avantguardes del segle
XX, amb aquesta exposició tindrem
l’oportunitat de conèixer els elements
bàsics de l’abstracció i del llenguatge
escultòric que es desenvolupen a
partir de la segona meitat del segle
XX, quan a la tradició se sumen
conceptes com el buit, el
desenvolupament espacial i les
relacions amb l’entorn i amb
l’espectador, l’aprofitament de les
particularitats del material i, sobretot,
en el cas de l’obra de Chillida, el
poder de l’evocació per sobre de la
representació.

Visita comentada a l’exposició per al
públic en general a les 22 h

Museu de l’Aigua de Lleida

Dipòsit del Pla de l’Aigua

C. de Múrcia, 10

25002 Lleida

Tel. 973 211 992

museuaigua@paeria.cat

www.museudelaiguadelleida.cat

CaixaForum

Blondel, 3

25002 Lleida

Tel. 973 27 07 88

www.lacaixa.es/obrasocial

Museu de Lleida:

diocesà i comarcal

Carrer Sant Crist, 1

25002 Lleida

T. 973 28 30 75

museu@museudelleida.cat

www.museudelleida.cat

Us proposem descobrir com era
el dipòsit ple d’aigua!

Ho podreu veure, projectat a les
parets de l’espai, amb la gravació
dels submarinistes que hi van entrar
quan encara estava ple d’aigua.
Les imatges ens transporten a un
espai diferent, amb sorpreses
submarines.

Tota una experiència que podrem
reviure.

Amb la col·laboració del Centre
Excursionista de Lleida.

Projecció continuada de 20 a 23 h

Exposicions Francesc Ruiz: Big Bang
i Una màquina, una fàbrica, un cos...
Arqueologia i memòria dels espais
industrials

Visites comentades a les 20 i les 22 h

Concert
Ursula Scherrer i Katherine
Liberovskaya, vídeo en directe.
Barbara Held (flauta) i Phill Niblock
(compositor multimèdia), música en
directe.

Una trobada per explorar diverses for-
mes de representacions visuals en
temps real i la seva interacció amb el
so i la música en directe.

Sessions a les 21.30 i a les 22.30 h
Església de Sant Martí

Cuinem la història

Us proposem una visita guiada
al voltant de la història de
l’alimentació. A través d’una
selecció d’objectes de l’exposició
permanent del museu,
descobrirem els aliments bàsics
de la dieta lleidatana, el seu
origen i els seus aspectes
culturals.

A més, gaudirem d’una mostra
de productes de la mà de Lleida
Qualitat. Amb la col·laboració del
Patronat de Promoció Econòmica
de la Diputació de Lleida.

Visites comentades:
a les 20 i a les 22 h

Mostra de productes:
de les 20 a les 23 h

Centre d’Art
la Panera

Museu de l’Aigua.
Dipòsit del Pla de
l’Aigua

Museu de LleidaCaixaForum Lleida

La nit dels museus és una iniciativa
promoguda pel Consell d’Europa en
què hi 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 segona vegada, els equipaments
museístics i culturals de la ciutat de
Lleida s’adhereixen a aquesta
proposta europea obrint les seves
portes i oferint diverses activitats des
de les 20 fins a les 00 h.


