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Manuel Barbié Art Gallery 

"Promoting Ancient Art"

This is one of the most important galleries in the city promoting ancient

art. It is located in an area that has historically housed many art galleries.

The gallery displays the beauty of ancient art in all its forms and the work

ranges from paintings to archaeological artifacts. The establishment also

hosts regular classical art shows such as a magnificent exhibition in the

past featuring sculptures, paintings, and drawings by the great artist Julio

González.

 +34 93 487 4453  Carrer del Consell de Cent 321, Barcelona

 by OK - Apartment   

Barcelona Picasso Museum 

"De Eerste Werken van Picasso"

Barcelonas eerbetoon aan een van haar adoptiezonen. Deze fabuleuze

collectie is te zien in drie naast elkaar gelegen Middeleeuwse paleizen.

Picasso werd geboren in Malaga maar startte hier zijn lange artistieke

carrière. Je ziet al zijn belangrijkste eerste werken, waaronder

graveerwerk, lithografen en aardewerk. De beroemdste stukken die hier

te zien zijn zijn Harlequin, een portret van een van zijn vrouwen,

Jacqueline, en de Las Meninas serie. De regelmatig gehouden tijdelijke

tentoonstellingen focussen op de verschillende aspecten van de

activiteiten van de artiest, zoals bijvoorbeeld zijn onderzoek naar

landschappen of zijn interesse in interieur ontwerpen. Verder zijn er een

aantal voorbeelden van werken van artiesten van de avant-garde

beweging.

 +34 932 56 30 00  www.museupicasso.bcn.c

at/en/

 museupicasso@bcn.cat  Carrer Montcada 15-23,

Barcelona

Hartmann Gallery 

"Snap Shots"

Barcelona, a city with a history of nearly 2000 years, has a rich heritage of

visual and performing arts. Galeria Hartmann, established in 1999,

provides a platform from which artists can exhibit their pieces of modern

art. The local artists are able to share ideas with national and international

professionals. It has also been a part of various art festivals. Visit the

gallery and be inspired.

 +34 93 415 9556  www.galeriahartmann.co

m/

 info@galeriahartmann.com  carrer de Santa Teresa Bajos

8, Barcelona
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Fundació Joan Miró 

"De Unieke Wereld van Miró"

Dit instituut voor de studie van moderne kunst werd ontworpen door Joan

Miro zelf, en gebouwd door zijn goede vriend de architect Josep Lluís

Sert. De geweldige achthoekige toren huisvest een concerthal die

gebruikt wordt als een auditorium voor klassieke optredens. De

permanente collectie bestaat uit allerlei typen werken van Miro: grote

canvas doeken, wandtapijten, dagelijkse objecten, foto's en nog veel

meer. De Fundació heeft ook tijdelijke tentoonstellingen en er is een cafe-

restaurant en een souvenirwinkel.

 +34 934 439 470  www.fmirobcn.org/en/  info@fmirobcn.org  Avenida Miramar, Parc de

Montjuïc, Barcelona
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