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L’INSTITUT

DEL
TEATRE

DISSABTE 15  
DE MAIG DE 2021
de 18h a 21h.

Gaudeix d’una Nit dels Museus segura i amb totes 
les precaucions en temps de COVID. 

DISTÀNCIA MANS NETES MASCARETA

EXPOSICIONS

TALLERS FAMILIARS
CREA UN PERSONATGE I VIU AVENTURES 
AMB ELL ( TALLER DE TITELLES)
Els infants construiran el seu titella i participaran en un conte que expli-
caran les alumnes de l’ESAD Noèlia Fajardo i Laura Capdevila. 
Per a infants de 4 a 9 anys. Màxim assistents: 15. De 18 a 19:30h. 
Cal reserva prèvia.

TALLER DE DANSA CREATIVA
Espai de trobada amb nens i nenes per tal de jugar a ballar a través 
del joc i l’experimentació corporal.). A càrrec de Marta Amatriain,  
professora del CSD.
Per a infants de 6 a 12 anys. Màxim 15 assistents.  
De 18:30h a 20h. Cal reserva prèvia.

BAR DE N-IT 
La roulotte de foodtruck Kabukicaramel oferirà creps,  
dolços i begudes des de les 16h fins les 21h.

LA MEMÒRIA DE LES ARTS EFÍMERES.  
SALA EXPOSICIONS 
L’art de l’efímer s’interpreta amb el gest, però es conserva en forma de telons 
de fons, indumentària, titelles, teatrins o textos. L’exposició convida al visitant a 
fer un viatge en el temps a través de deu espectacles. Un recorregut per les arts 
escèniques catalanes que posa en valor la tasca de conservació, documentació 
i difusió del Museu a partir de l’exposició d’obra original. 
Visita guiada amb reserva prèvia: a les 18h, 18:30h, 19h i a les 19:30h.  
A càrrec de Joan Miquel Llodrà historiador de l’art i guia professional,  
i Carme Carreño, conservadora del Museu.

MIREM EL PASSAT AMB ULLS DE DONA, 
#TEATRE. VESTÍBUL 
L’exposició recupera imatges del MAE i de l’Arxiu general de Diputació de Bar-
celona que mostren la veu i la força de les dones de teatre del primer terç del s. 
xx. Unes dones actives, independents, valentes i reivindicatives en totes les arts 
escèniques, però silenciades i oblidades molts cops. 
Visita guiada amb reserva prèvia: a les 18:30h i a les 19:30h per Josep 
Contreras, historiador de l’Arxiu General de Diputació de Barcelona.

INSTAL·LACIÓ. EL QUE NO DIUEN  
ELS ÀNGELS. AL TEATRE ESTUDI
Mostra de vestits d’òpera i de concert de Victòria dels Àngels amb motiu de la 
Nit dels Museus. La proposta busca explorar la relació i el trànsit entre el procés 
i l’obra final. Des de la intimitat del camerino, com un espai de tensió prèvia a la 
sortida a escena, fins la satisfacció dels aplaudiments. 
A càrrec dels estudiants d’escenografia: Celina Chavat, Llorenç Cor-
bella, Ivet Duran, Aleix Garcia, Ivan Garcia, Ona Guilera, Georgina Mar-
ques, Guisla Roig, Lucía Romero, Selene Sanchez i Jèssica Sibina, dins 
l’assignatura Escenografia i exposicions dirigida per Anna Alcubierre.

UNA MIRADA INDISCRETA (IT DANSA)  
HALL DEL TEATRE ESTUDI
Ioar Labat és ballarí d’IT Dansa. A més a més de ballar, sempre li ha agradat 
la fotografia. La mostra fotogràfica és el treball portat a terme durant la parada 
forçosa per una lesió. El treball fotogràfic reflecteix el temps d’espera, repòs i 
aparent desconnexió. El seu treball s’endinsa en el ritme  de treball d’una com-
panyia de dansa, un laboratori de moviment on, a foc lent, el ballarí va fent del 
seu ofici, un art.

Entrada lliure amb control de l’aforament.

ELS TALLERS FAMILIARS I LES VISITES GUIADES  
REQUEREIXEN RESERVA PRÈVIA.
RESERVA LA TEVA PLAÇA DEL 10 AL  14 DE MAIG A 
www.cdmae.cat  (imprescindible rebre confirmació).
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