Parlem de
MIQUEL I BADIA, crític d’art i col·leccionista de referència

Parlar de Miquel i Badia (Barcelona 1840-1899) és parlar d’una de les figures
cabdals de la història de l’art. Crític, historiador i col·leccionista va exercir una
destacada influència en el mercat i en les tendències artístiques del seu temps,
just quan el Modernisme estava florint.
Dediquem el segon “Parlem de” a conèixer la figura de
Francesc Miquel i Badia i el seu entorn artístic, amb
referències especials a les arts decoratives que ell tant
va valorar. Testimoni del seu paper són les magnifiques
obres - mobles, ceràmica i molt especialment vidres i
teixits- que van arribar a col·leccionistes com ara Lluís
Plandiura o Emili Cabot, i que podem gaudir en
museus, com al Museu del Disseny de Barcelona.
A més, l’Associació per a l’Estudi del Moble us dóna l’oportunitat de visitar de
manera exclusiva un oratori modernista dissenyat per J. Busquets, que s’ha
mantingut desmuntant durant dècades i ara torna a lluir amb tota la seva plenitud.

Dimecres, 25 de gener de 2017
16:00h - Francisco Miquel i Badia y su compromiso con las artes decorativas
Laia Alsina, doctora en història de l’art
16:30h - El gust per les arts decoratives al segle XIX: exposicions i col·leccions
Bonaventura Bassegoda, doctor en història de l’art i catedràtic a la UAB
17.00h - Emili Cabot, col·leccionista, però no només de vidres
Jordi de Nadal, historiador de l’art
Pausa amb suc
18.00h - Les arts decoratives en el mercat actual
Jordi Carreras, cap del departament d’arts decoratives de Balclis
18.30h - Les obres de Miquel i Badia a les col·leccions del Museu del Disseny
Presentació: Pilar Vélez, Directora del Museu del Disseny.
Selecció d'obres:
•
•
•
•

Teixits: Sílvia Ventosa
Mobles: Josep Capsir
Vidres: Jordi Carreras
Ceràmica d'Alcora: Isabel Fernández del Peral

Dimecres, 1 de febrer de 2017
16.30h: Visita a l’oratori modernista de la família Gener, de Joan Busquets, 1908
(places limitades)
Visita a l’església del Tibidabo

Lloc
Museu del Disseny de Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38. 08018 Barcelona
Preus
PVP: 40 euros
Preu soci AEM: 20 euros
Preu estudiant i aturats: 30 euros
Per realitzar aquest curs no són necessaris coneixements previs
Inscripcions i consultes per estricte ordre de sol·licitud a

Associació per a l’Estudi del Moble • Edifici Disseny Hub. Museu del Disseny de
Barcelona• Pl. de les Glòries 37, planta -1, 08018 Barcelona • Tel. +34 932566785
info@estudidelmoble.com • www.estudidelmoble.com
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Patrocina

