Exposició
Horaris de visita
De dilluns a divendres,
de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h
Dissabtes, diumenges i festius,
d’11 a 14 h y de 17 a 21 h

Visites per a grups escolars
i altres col·lectius
De dilluns a divendres,
de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 17 h,
amb cita prèvia trucant
al 902 906 666
Servei d’Informació
de l’ Obra Social ”la Caixa”
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
Tel. 902 223 040
www.obrasociallacaixa.org
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Visites guiades
per al públic general
De dilluns a divendres, a les 19 h
Dissabtes, diumenges i festius,
a les 12 h i a les 19 h

El Guernica
de Picasso
és una de
les obres més
conegudes,
reproduïdes,
admirades i
reinterpretades
de la història
de l’art: una
icona del
segle XX

Creat originalment per a
l’Exposició Internacional de
París de 1937 com un element
de propaganda en favor de la
Segona República Espanyola,
aquest quadre es va posar
més endavant al servei dels
refugiats de la Guerra Civil.
Després de la Segona Guerra
Mundial va quedar dipositat
al MoMA i va esdevenir un
símbol de l’art modern.
El Guernica ha estat una
obra molt viatgera: de París
a Nova York, de São Paulo
a Estocolm, de Londres a
Milà, de Munic a Madrid,
entre moltes altres ciutats
d’Europa i Amèrica. Alhora,
ha estat un emblema en tota
mena d’agitacions i protestes
ciutadanes: de la guerra del
Vietnam, als anys seixanta,
a la de Síria i la crisi dels
refugiats.
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L’impacte de l’obra de Picasso
i, en concret, del Guernica
interpel·la la memòria i
l’imaginari visual del nostre
temps i arriba fins avui.
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