MUSEU ABELLÓ

CONCURS VISITA VIRTUAL

Us proposem un concurs divertit i amè que us farà passar una estona distreta des de casa,
desenvolupant les vostres dots investigadores, la vostra atenció i, a més rodejats d’art.
D’aquesta manera, des del Museu Abelló, volem aportar el nostre granet de sorra davant la
situació que estem vivint, durant la qual tots haurem de passar molta estona a casa (i els
museus tancats).

QUÈ HAS DE FER
Una visita virtual a la col·lecció de la Fundació Municipal Joan Abelló
(a través de la plataforma Google Art Project)
Fixar-te bé en les obres i sales del Museu
Respondre les preguntes que et proposem
Entre totes les persones que respongueu correctament, sortejarem 5 lots de productes
del Museu Abelló, cadascún amb el catàleg de l'exposició permanent i dues entrades
per visitar el Museu i la Casa del Pintor.

ENVIA'NS LES RESPOSTES!
Per correu electrònic a museuabello@molletvalles.cat
Indica’ns el teu nom, cognom, municipi de residència i telèfon de contacte.
Indica a l’assumpte: Concurs visita virtual
Numera les respostes, de l’1 al 10

ATENTS A LES NOSTRES XARXES
En els propers dies anirem publicant continguts relacionats amb la nostra col·lecció. Potser
hi trobareu algunes pistes per respondre les preguntes!
Segueix-nos a:
Instagram (@museuabello)
Twitter (@museuabello)
FB (@museu.abello)

COMENÇA LA VISITA VIRTUAL

Ves a www.museuabello.cat i entra a la visita virtual
(https://artsandculture.google.com/partner/fundacio-municipal-joan-abello?hl=ca )

QÜESTIONARI DEL CONCURS

Visita “Exposició en línia” i gaudeix
de les nostres peces!

PREGUNTES RELACIONADES AMB UNA OBRA
DE LA COL·LECCIÓ
1. Com s’anomena el moviment artístic que Joan Abelló va inventar per anomenar
la seva tècnica?
De l’obra “El sopars dels amics” de Joan Abelló:
2. Quants personatges apareixen en l’obra?
3. Quants personatges fumen amb pipa?
4. A quin personatge sembla que el vi no li ha agradat?
5.

En quina època de l’any es va pintar l'obra “Sant Marc. Catedral” de Joan Abelló?

6.
Mira't la chaiselonge blanca que Carles Pellicer va fer construir per a quan
Sarah Bernhardt vingués a Barcelona. Quin animal subjecta el dosel blanc?

PREGUNTES RELACIONADES AMB LES SALES
DEL MUSEU
Torna a l’inici de la visita a la Fundació Municipal Joan Abelló i desplaça't cap a
baix, veuràs que hi ha un apartat de “Visualització del Museu”. Comença a
desplaçar-te per les sales clicant a “Explora”

7. Quina obra hi ha al costat dret del quadre “Coves de Mallorca” de Joaquim Mir ?
8. Quin artista hi ha pintat al sostre de la sala on es troben la majoria de paisatges
de Cadaqués pintats per Joan Abelló? (recorda que pots moure el cursor 360 graus!)
9.

Quins i quants instruments musicals podem trobar representats a la sala

dedicada al Modernisme i post-modernisme del Museu? (es troben en dues peces
diferents)
10. Una de les peces modernistes més boniques de la Casa del Pintor és "La Dansa
de les Nimfes", un rellotge molt peculiar. Quantes nimfes hi apareixen
representades?

HAS ACABAT! ENVIA'NS LES RESPOSTES
I PARTICIPA AL SORTEIG!
www.museuabello.cat

