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Nicolás Martínez Lage NIKO
Winston Churchill
1981 (MALL 1034)
Leandre Cristòfol
Construcció lírica
1934 (MALL 1225)

Josep Iglésias del Marquet
Sense títol
1970 (MALL 2185)

Baldomer Gili Roig
Reial Cercle Artístic
de Barcelona (Casa Lleó Morera)
c. 1911 (MALL 3268)

Josep Biosca
Nu de dona
s/d (MALL 0871)

Antoni Garcia Lamolla
Diari d’un psicoanalista
1935 (MALL 2040)

Benet Rossell
Esperant amb candeletes
1984 (MALL 0596)

MP & MP Rosado
Sin título V
(sèrie “Trabajos verticales”)
2004 (MALL 2089)
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Jordi V. Pou
Sala de reserva. Museu d’Art Jaume Morera
2018

Àngel Jové
Sense títol
1984 (MALL 0589)

Horari d’estiu (1 juny – 30 setembre)
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i 18 a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Dilluns, tancat.

DL L 292–2018

Javier Codesal
Padre I
2001 (MALL 2024)

Horari d’hivern (1 octubre - 31 maig)
De dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Dilluns, tancat.

Ton Sirera
Liquen sobre roca
1960 (MALL 1892)

Esta exposición se plantea como un escaparate
público de las reservas del Museo. No pretende
construir ningún relato temático ni establecer
ninguna trama discursiva, sino mostrar el mayor
número de obras posible de las colecciones
del Museo, procedentes de las distintas operaciones de ingreso que la institución ha realizado
a lo largo de su historia centenaria. Se pretende
poner de manifiesto, a través de las acciones
implícitas de todo coleccionismo, la selección y la
acumulación, la riqueza patrimonial del Museo.
La muestra incorpora también determinados elementos interpretativos, procedentes
de la explotación estadística de las colecciones,
que ayuden a caracterizarla a partir de las diferentes perspectivas que, en su diversidad, son
capaces de expresar los aciertos, las carencias y
los conflictos latentes o explícitos que incorpora
una colección artística generada a lo largo de
una dilatada historia.
Finalmente, Inventario general se plantea
como un proyecto abierto, en la medida en que
pretende reflejar los trabajos de investigación
y la construcción del aparato teórico y el discurso
que deben conducir los diferentes relatos que
incorporará la exposición de la colección en la
nueva sede del Museo de Arte de Lleida; un espacio que también mostrará el proceso de transformación de un edificio, el de la antigua Audiencia Provincial de Lleida, con una fuerte carga
historicista, en un nuevo espacio arquitectónico
vinculado al arte moderno y contemporáneo.

Museu d’Art Jaume Morera
Espai 1 (C. Major, 31, Edifici Casino, 1a planta)
i Espai 2 (Av. de Blondel, 40, baixos).
25002 Lleida. Tel. 973 700 419

Xavier Gosé
High-Life
1913 (MALL 0188)
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Jaume Morera
Guadarrama
1891-1897 (MALL 0122)

Aquesta exposició es planteja com un aparador públic de les reserves del Museu.
No pretén construir cap relat temàtic ni
establir cap trama discursiva, sinó mostrar el major nombre d’obres possible de
les col·leccions del Museu, procedents de
les distintes operacions d’ingrés que la
institució ha realitzat al llarg de la seva
història centenària. Es pretén posar de
manifest, a través de les accions implícites
de tot col·leccionisme, la selecció i l’acumulació, la riquesa patrimonial del Museu.
La mostra incorpora també determinats elements interpretatius, procedents de l’explotació estadística de les
col·leccions, que ajudin a caracteritzar-la
a partir de les diferents perspectives que,
en la seva diversitat, són capaces d’expressar els encerts, les mancances i els
conflictes latents o explícits que incorpora una col·lecció artística generada al
llarg d’una dilatada història.
Finalment, Inventari general es planteja com un projecte obert, en tant que
pretén reflectir els treballs de recerca i la
construcció de l’aparat teòric i del discurs
que han de conduir els diferents relats que
incorporarà l’exposició de la col·lecció en
la nova seu del Museu d’Art de Lleida; un
espai que també mostrarà el procés de
transformació d’un edifici, el de l’antiga
Audiència Provincial de Lleida, amb una
forta càrrega historicista, en un nou espai arquitectònic vinculat a l’art modern
i contemporani.

