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HISTÒRIES DEL PATRIMONI
El teatre de la fe. Descobriu què hi ha darrera d’un dels conjunts
escultòrics més excepcionals de l’art medieval europeu del segle
XII: el Davallament d’Erill la Vall. Després d’un segle distanciats,
novament Dimes, Gestes, Nicodem, Josep d’Arimatea i Jesucrist
conservats al Mev i Sant Joan i la Mare de Déu al MNAC, podran
tornar a conviure plegats, un altre cop, gràcies a la tecnologia 3D.
Aquesta iniciativa forma part del programa Giravolt de l’ACdPC
amb la col·laboració del Mev, del MNAC i del Centre del Romànic
de la Vall de Boí.

RECURS EN LÍNIA

ENLLAÇ A L’OBRA EN 3D

RECURS EN LÍNIA
GRATUÏT
ENLLAÇ AL VÍDEO

Reis Mags. S’apropa la nit de reis, la més màgica esperada de
l’any. Els reis, amb les seves ofrenes, apareixen habitualment en
l’art medieval. Però, què en sabem realment d’aquests misteriosos personatges? Eren tres o quatre? Mags o reis? Ens ho explica
l’Andrea Serrano, educadora del MEV, davant del frontal d’altar de
Sant Vicenç d’Espinelves.

ENLLAÇ AL VÍDEO

ACTIVITAT VIRTUAL I PRESENCIAL AL MEV
INCLÒS AMB EL PREU DE L’ENTRADA
RECURS DE VISITA EN FAMÍLIA

EL NADAL AL MUSEU
Sants Innocents. Entre bromes i llufes, cada 28 de desembre celebrem el dia del Sants Innocents, data en què es recorda un dramàtic episodi protagonitzat pel rei Herodes. Quina relació hi ha entre
aquest fet i el to humorístic que ha adquirit la tradició avui? Ens
ho explica l’Aina Amat, educadora del MEV, davant del retaule de
Santa Clara de Lluís Borrassà.

ENLLAÇ AL VÍDEO

El conte de Nadal. Reis músics, castellers, galants ballarins i pastors, endormiscats a les pintures del museu, cobren vida per
ajudar a l’estrella i a tres savis d’Orient a trobar l’establia de Betlem.
Aconseguirà l’estrelleta, tot i les mentides de dimonis entremaliats,
il·luminar el camí dels reis per adorar el nen Jesús? Veniu al museu
i acompanyeu l’estrelleta i els reis mags en aquest llarg viatge!

REGALA ART
Abonament anual del MEV. Us animem a regalar cultura i art a
través de l’abonament anual del MEV, una tarjeta personal de
només 12€ que permet gaudir d’entrada lliure al museu durant tot
un any. Vine al MEV i regala cultura!

!
EN VENDA A
LA BOTIGA
DEL MUSEU

HORARIS DEL MUSEU:
DLL TANCAT
DT-DV 10:00-13:00 / 15:00-18:00
DSS 10:00-19:00
DM 10:00-14:00

Les publicacions del MEV. A la botiga del museu hi trobareu totes
les publicacions editades pel Mev així com una extensa selecció
de llibres de temàtica històrica i artística. “El tresor ocult. La creu
de Sant Joan de les Abadesses” és l’edició més recent.
RECURSOS DE VISITA
Visita segura al museu. Si vens presencialment, podràs aprofundir
en l’art medieval: les instal·lacions del museu estan equipades amb
un Wi-fi gratuït a través del qual pots accedir a les guides d’audio.

