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Exposicions
 
Jetztzeit + L’Esquena de l’àngel
A partir de la col·lecció d'art 
contemporani "CV Colección", el 
comissari Manuel Segade proposa 
una relectura del seu fons, que es 
presentarà a La Panera en dues 
propostes diferents.

Galería & Ediciones Ginkgo
Al Centre de Documentació. 

A ningú no li agrada el dolor per 
a si mateix, o el busca i desitja 
tenir-lo, a penes perquè és dolor.
Mostra virtual a www.lapanera.cat
 
Taps, Cubs, Dits
A l’espai miniPanera.

Visites comentades a les 20 h i a les 22 h

La Panera romandrà oberta fins a les 23 h

Espectacle 
Playing Stopped Movement
de Clariana - Arnalot – Casals

Tres artistes visuals (dansa, video i 
fotografia) s'uneixen per plasmar 
sobre l'escena el moviment de la 
natura. Una escapada al món rural. 
20 minuts envoltats de natura 
i de tot el que això comporta: 
calma, virulència, por... sol, vent, 
pluja, foscor... la natura en el seu 
estat més pur portat a un estat 
100% humà. 

Video: Xavier Arnalot
Fotografia: Óscar Clariana
Ballarina: Marta Casals

Sessions a les 21 i 22 h

El museu romandrà obert de 20 a 24 h 

Espectacle Petites Peces Pies

Voleu conèixer millor els personatges 
representats a les pintures murals de 
la Pia Almoina? Quina història 
s’amaga darrere de cada un d’ells? 
A través de petits monòlegs, tots ells 
ens explicaran les seves vivències, els 
seus sentiments i, en definitiva, les 
seves històries.

Idea i direcció: Jaume Belló
Intèrprets: alumnes de l’Aula Municipal de 
Teatre de Lleida
Amb la col·laboració del Consorci del Turó 
de la Seu Vella de Lleida i el Forn de Pa 
Pastisseria M. Serra.

Sessions a les 20.30 i a les 21.30 h
Abans de cada sessió es farà una breu 
visita comentada a les pintures murals de 
la Pia Almoina 

El museu romandrà obert de 20 a 24 h

Exposició 
Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. 
El paisatge a la Col·lecció Carmen 
Thyssen

CaixaForum Lleida presenta del 16 
de maig al 28 de juliol de 2013 una 
exquisida selecció de 49 obres 
procedents de la col·lecció de la 
baronessa Carmen Thyssen. 
Es tracta d’un recorregut estructurat 
al voltant del paisatge català entre 
1850 i 1950 que aprofita la mateixa 
riquesa dels fons de la col·lecció per 
establir diàlegs i nexes amb l’art 
internacional que li és més proper.

Visita dinamitzada familiar a les 18 h
Visites comentades per al públic general a
les 19 i 21 h

Horari especial de visita de l’exposició fins 
a les 24 h

Visita guiada i degustació de 
cerveses
La Fundació Sorigué convida a 
descobrir una selecció d’obres de la 
seva col·lecció a través d’una visita 
guiada que finalitzarà amb una 
degustació de cerveses de les terres de 
Lleida maridades amb formatges 
artesanals km 0.

La visita guiada s’iniciarà a les 21 h.
Les places són limitades amb reserva prèvia 
al telèfon +34 619 959 062 o al correu 
electrònic info@fundaciosorigue.com

Horari de la Fundació Sorigué: de 19 a 24 h 

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

Fundació Sorigué
Alcalde Pujol, 2 bis
25006 Lleida
Tel. 973 282 080
www.fundacionsorigue.com

Exposicions 
Baldomer Gili Roig i la fotografia i 
Encontres amb la col·lecció

Visites comentades a la mostra Baldomer Gili 
Roig i la fotografia a les 20 h i a les 22 h

Trobada Viquimarató 
Trobada oberta a tothom que vulgui
aprendre a editar a la Viquipèdia per
ampliar el màxim possible els continguts
de l’exposició temporal i de la col·lecció 
del Museu a l'enciclopèdia lliure.

Inici de la Viquimarató a les 20 h

La Viquimarató inclourà una visita guiada 
i un petit curs d'edició wiki per a usuaris 
novells. És necessari que els assistents 
portin el seu propi ordinador portàtil. 
Requereix inscripció prèvia.

El museu romandrà obert fins a les 24 h

Museu d’Art Jaume Morera
Av. Blondel, 40 (Edifici Casino)
25002 Lleida
Tel. 973 700 419
mmorera@paeria.cat
www.paeria.cat/mmorera
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Un any més, per sisena vegada, els museus i centres d’art de Lleida 

celebren la Nit dels Museus amb un conjunt d’activitats per a tothom

i portes obertes a les seves exposicions. 

Dissabte, 18 de maig de 2013, de 20 a 24 h
Activitats gratuïtes.

El Roda Roda ofereix una visita 
guiada per la col·lecció permanent 
del museu a les 21 h. L’activitat 
s’iniciarà amb una explicació prèvia 
i exhibició de l'encesa d'un vehicle 
Delage Tipo-A monocilíndric amb 
motor DeDion Bouton de l’any 
1905 per part del seu propietari, el 
Sr. Humbert Ros, una experiència 
que pot ser molt curiosa i alhora 
suculenta per als amants de la 
mecànica. 

Visita demostrativa a les 21 h

El museu romandrà obert fins a les 24 h

Exposició Llongueras l’artista 
Mostra de l'artista Lluís Llongueras 
que consta d'escultures de la sèrie 
"peces maleïdes" i d'una trentena de 
pintures gestuals. Fins el 29 de juny.

Horari especial de visita de l’exposició 
fins a la 01 h

Taller artístic familiar 
Tunegem el Llongueras 

A les 16 h i fins a les 21 h  
 
Concert Art i Música Electrònica
Sessió de Dj’s a càrrec dels alumnes 
de l’escola de música electrònica de 
L’Intèrpret (2 h).

A les 22.30 h

Horari especial de l'exposició de 16 h
fins a la 01 h

Roda Roda
Museu de l’Automoció de Lleida

Fundació Vallpalou

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

Fundació Vallpalou
Roger de Llúria, 2 baixos
25005 Lleida
Tel. 973 25 49 37
www.fundaciovallpalou.org
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