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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 tercera vegada, els equipaments museístics i
culturals de la ciutat de Lleida s’adhereixen a aquesta
proposta europea obrint les portes i oferint diverses
activitats des de les 20.00 h fins a les 24.00 h

Consell Comarcal

IEI

Centre d’Art
la Panera

Art d’acció a la Xina. Visions d’una
transformació social i urbanística
Del 12 de maig a 18 de juliol
Sala Montsuar 1 de l’IEI
Proposa una aproximació a la Xina actual
a partir de les reflexions de diversos
artistes.
Institut d’Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral, s/n
25002 Lleida
Tel. 973 271 500
http://www.fpiei.cat
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La maquinària de la lectura, de Botel
al segle XXI
Del 8 d’abril al 23 abril
Sala Montsuar 2 de l’IEI
Història de la impremta a la ciutat de
Lleida, de Botel al segle XXI
Open air
Daniel Chust Peters (São Paulo, 1965)
Del 21 d’abril al 27 de juny
Sala Gòtica de l’IEI
Fa més de vint anys que l’activitat
artística de Daniel Chust se centra a
reinventar el seu taller i a qüestionar la
pròpia activitat de creació.

Exposicions “7a Biennal d’Art Leandre
Cristòfol” i “AMERICAN TYPEWRITER:
AMOR A 33 R.P.M.”
Visites comentades: a les 20.00 i a
les 22.00 h

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

Actuació del grup Càndida
Espectacles de pintura en directe
Pati de l’IEI, a les 22.00 h

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

La permanència del gravat. Obres
de la col·lecció Gelonch Viladegut
Artistes universals, des de Dürer,
Rembrandt i Goya fins a Tàpies i Chillida,
passant per Picasso, Miró o Dalí, es
reuneixen en una extraordinària exposició
que permet al públic viatjar per la història
del gravat des dels seus inicis fins a
l’actualitat.
Visites comentades: 20.00 h i 22.00 h
Taller “Fes el teu gravat!”
A les 21.00 h
Taller d’introducció al món de l’
estampació en el qual els participants
podran realitzar i endur-se el seu propi
gravat.
Inscripció prèvia al telèfon 973 700 419

Cinema amb música en directe
El trombonista anglès Hilary Jeffery i
el cineasta neerlandès Jaap Pieters
sumen forces en un programa molt
especial amb música en viu i pel·lícules
en Súper-8.
Jeffery tocarà el tromboscil·lador (un
trombó augmentat amb un sintetitzador
analògic) sobre un programa de
pel·lícules seleccionat per Pieters
especialment per a l’ocasió. La banda
sonora consistirà en diverses peces
musicals compostes per a aquest
esdeveniment a partir de les pel·lícules
del programa.
Sessions a les 20.30 i a les 22.30 h
Església romànica de Sant Martí

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. 973 270 788
www.laCaixa.es/ObraSocial

La mostra inclou més de 140 peces
que testifiquen la prolífica tasca
d’aquest artista polifacètic: fotografies,
dibuixos, litografies, cartells, pintures,
joies, ceràmiques, llibres, diaris, revistes,
capses, ampolles, etc. L’exposició, fruit
de la col·laboració entre la Fundació
“la Caixa” i Mucha Foundation, dóna
a conèixer totes les facetes d’un dels
artistes més singulars i coneguts del
seu temps, pioner en l’aplicació de
l’art a la publicitat i un dels pares del
disseny gràfic modern.
Visita guiada a l’exposició: 21.00 h

Roda Roda

Dipòsit del Pla de l’Aigua

Museu de l’Automoció de Lleida

La Cerimònia del Quinquenni

Oportunitat única per gaudir d’una
visita guiada basada en les
marques dels automòbils.
Mitjançant l’origen de les seves
insígnies i anècdotes desconegudes,
podrem conèixer la història i els
secrets que amaguen aquestes
meravelloses peces, símbols d’un
rang social.

Durant segles, la ciutat de Lleida era
senyora de les aigües del canal de
Pinyana, que regaven la seva horta i
omplien el Dipòsit del Pla de l’Aigua
per repartir l’aigua entre la població.
Amb la Cerimònia del Quinquenni,
Lleida feia ostentació d’aquest poder
davant d’altres poblacions, amb uns
rituals sobre la fertilitat, l’administració
de les aigües i el bon govern.

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

MUSEU

Visita comentada a les 20.30 h
Visita conduïda per l’especialista en
el tema Santiago Riau.

DE L’AUTOMOCIÓ

Podrem rememorar-ho amb una
filmació de l’any 1944, conservada a
l’Arxiu Municipal de Lleida.

A més, podrem conèixer l’actual
peça del trimestre: Quan les
benzineres van arribar a Lleida

Projecció continuada de les
20.00 a les 23.00 h

Amb la complicitat del Servei
d’Audiovisuals de l’IEI
Vine i fes-t’hi una foto!

CaixaForum Lleida
Alphonse Mucha 1860-1939.
Seducció, modernitat i utopia

Museu de l’Aigua

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

El secret dels moriscos
Us proposem una visita guiada al
voltant de la història dels moriscos i
del llegat de l’Àndalus a les terres de
Lleida, tot evocant el moment en què
es promulga l’edicte d’expulsió dels
moriscos de la Península, l’any 1609.
I al final de la visita, representació
teatral d’un text de Felip Gallart,
“L’expulsió dels moriscos”, a càrrec
de l’Aula Municipal de Teatre.

Seu Vella de Lleida
Seu Vella de Lleida
Turó de la Seu Vella
Apartat de Correus 1013
Lleida
Tel. 973 230 653
seuvella.cultura@gencat.cat

Plena de secrets i tresors, la Seu Vella
s’afegeix enguany a la “Nit dels
Museus” per mostrar la seva
arquitectura i escultura espectaculars
i obrint l’exposició temporal “La
col·lecció de tapissos de la Seu
Vella de Lleida” sobre la magnífica
col·lecció de tapissos que es conserva
de la catedral.
La visita, nocturna, ordenada i emotiva, permetrà la contemplació de
tots aquests tresors.
Visita lliure

Visites comentades: a les 20.00,
21.00 i 22.00 h
Representacions teatrals: a les
20.45, 21.45 i 22.45 h

