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Totes les activitats són gratuïtes

Amb el suport de:

Activitats entorn  
de l’exposició

Febrer – abril 2023

Noves projeccions visuals i conceptuals 
sobre el retaule de sant Esteve de Granollers 



El Museu de Granollers us presenta 
un seguit d’activitats entorn de 
l’exposició Tabula rasa. Noves 
projeccions visuals i conceptuals 
sobre el retaule de sant Esteve de 
Granollers.

 Pintem amb pigments
Com pintaven a l’època gòtica? Descobrirem i 
aprendrem el procés de fabricació i l’ús dels colors  
en aquesta època.
Per a famílies amb infants a partir de 6 anys i adults.
A càrrec de CERUSA, conservació i restauració de patrimoni
Cal inscripció prèvia: museu@granollers.cat o al 93 842 68 40

〉 Dissabte 11 de març a les 18 h 

Dibuixa i compon el retaule  
de la teva vida
A partir de fotografies compondrem el nostre retaule 
particular combinant dibuix i collage.  
Cal portar fotografies personals.
Per a famílies amb infants a partir de 6 anys i adults.
A càrrec d’Elena Frauca del Talleret de l’Elena
Cal inscripció prèvia: museu@granollers.cat o al 93 842 68 40

〉 Dissabte 29 d’abril a les 18 h
 

Aprèn a pintar un retaule
La tècnica de tremp i daurat amb pa d’or sobre fusta 
era la que van utilitzar els pintors Vergós i en Joan 
Gascó per pintar el retaule de sant Esteve. Aprendrem 
a fer servir aquesta tècnica i ens endurem una petita 
taula a casa.
Per a famílies amb infants a partir de 6 anys i adults.
A càrrec de Núria Ametlla, restauradora i propietària de  
Blau Llimona, taller de restauració de Granollers
Cal inscripció prèvia: museu@granollers.cat o al 93 842 68 40

〉 Dissabte 6 de maig a les 18h

Visita comentada a l’exposició
A càrrec de Pere Parramon i Laura Cornejo,  
comissaris de l’exposició
〉 Dissabte 11 de febrer a les 18 h
 

L’evolució de la iconografia  
de la Mare de Déu
La plasmació de la imatge de la Verge Maria ha anat 
variant al llarg de les èpoques. Parlarem de l’evolució 
iconogràfica de la Mare de Déu des de l’època 
paleocristiana fins a les darreres representacions  
a l’art contemporani.
A càrrec de la Dra. Marta Crispí, historiadora de l’art, 
i professora del Grau d’Humanitats de la Universitat 
Internacional de Catalunya

〉 Dijous 2 de març a les 19 h
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