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Nota de premsa 
 

 
Es tracta de la primera exposició fruit de l’aliança entre la Fundació Bancària ”la Caixa” 

i el BPI per el desenvolupament de projectes de caràcter social i cultural a Portugal 
 

 

Madonna. Els tresors dels Museus 
del Vaticà arriben a Portugal 

 

 

• El MNAA, la Fundació Bancària "la Caixa" i el BPI presenten 
Madonna. Tresors dels Museus del Vaticà, exposició que recull un 
conjunt d’obres de les famoses col·leccions dels Museus Vaticans, 
especialment de la seva valuosa pinacoteca. 
 

• La mostra presenta un recorregut cronològic de casi mil anys, des 
de finals de la Antiguitat fins l’època moderna, amb la iconografia 
de la Verge María como tema principal. 
 

• Les obres exposades inclouen pintures de primitius italians 
(Taddeo di Bartolo, Sano de Pietro, Fra Angelico), de grans mestres 
del Renaixement i del Barroc (Rafael, Pinturicchio, Salviati, Pietro 
da Cortona, Barocci), a demés de notables tapissos i manuscrits de 
la Biblioteca Apostòlica Vaticana.  

                                                                                                                                 
• Es tracta de la primera materialització del mecenatge cultural que 

realitzaran la Fundació Bancària "la Caixa" i el BPI desprès de 
l’anunci de l’impuls conjunt de projectes de caràcter social i 
cultural a Portugal en els pròxims anys. 

 
 
 
Madonna. Tresors dels Museus del Vaticà. Dates: del 19 de maig al 10 de setembre 
de 2017. Lloc: Museu Nacional de Arte Antiga (R. das Janelas Verdes). Concepte i 
producció: Fundació Bancària “la Caixa”, Musei Vaticani, Museu Nacional de Arte 
Antiga i BPI. Comisariat: Alessandra Rodolfo (Musei Vaticani) y José Alberto Seabra 
Carvalho (MNAA). 
          @FundlaCaixa_Cat  
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Marc Chagall. El Crucifijo (entre Dios y el diablo) 1943 
Musei Vaticani, Collezione di Arte Contemporanea 

Lisboa, 16 de maig de 2017. El director del Museu Nacional de Arte Antiga, 
Antônio Filipe Pimentel; la directora general adjunta de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Elisa Durán; l’administrador del BPI, José Pena Amaral; i els 
comissaris de l’exposició Alessandra Rodolfo i José Alberto Seabra Carvalho 
han presentat avui Madonna. Tresors dels Museus del Vaticà, mostra que 
aborda el període històric des de la Antiguitat tardana a l’era moderna amb la 
iconografia de la Verge María como tema principal. 
 
L’exposició Madonna. Tresors dels Museus del Vaticà, és la primera acció de 
mecenatge cultural feta conjuntament per la Fundació Bancària ”la Caixa” i el 
BPI. Totes dues entitats han signat un acord de col•laboració per al 
desenvolupament de projectes de caràcter social i cultural a Portugal, després 
que CaixaBank es convertís en l’accionista majoritari del BPI. 

 
Per primer cop a Portugal, un conjunt d’obres de 
les famoses col•leccions dels Museus del Vaticà, 
especialment de la seva Pinacoteca, formen part 
d’una exposició que inclou pintures dels Primitius 
Italians, de grans mestres del Renaixement i del 
Barroc, a més de tapissos i còdexs il•luminats del 
fons de la Biblioteca Apostòlica Vaticana. 
Completen aquest grup algunes pintures de les 
romanes Galleria Borghese (Venusti i 
Sassoferrato) i Galleria Corsini (Gentileschi i Van 
Dyck). 
 

 
En aquest recorregut cronològic de gairebé mil anys, des del final de l’antiguitat 
fins a l’època moderna, la iconografia de la Mare de Déu és el principal eix 
temàtic de la mostra, dividida en vuit àmbits: De l’antiguitat a l’actualitat. Un 
culte i les seves imatges; Bolonya, Siena i Florència. El Triomf de la Mare de 
Déu en la pintura dels segles XIV i XV; Renaixement. Rafael i Miquel Àngel; 
Manierismes i misteris del Rosari; Barocci, Van Dyck i d’altres; El nou Triomf de 
la Mare de Déu; Sumptuosos tapissos papals; Imatges de Maria. Obres 
italianes en col•leccions portugueses. 
 
Entre fragments tèxtils dels segles VIII-IX i l’extraordinària capa pluvial feta a 
Anglaterra al final del segle XIII, l’exposició ens presenta obres del principi del 
Trecento, com ara la Mare de Déu dels Flagel•lants, de Vitale da Bologna; les 
taules de Siena, de Sano di Pietro i Taddeo di Bartolo; o les pintures de Gentile 
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da Fabriano, Lippo Memmi i del místic Fra Angelico. Les diferents iconografies 
marianes també apareixen en les pintures de Pietro da Cortona, Barocci, 
Sebastiano Conca, Pompeo Batoni, Giuseppe Maria Crespi, Francesco 
Mancini, i, ja al segle XIX, en la poètica obra de Marc Chagall. 
 
Podem contemplar en aquesta exposició obres tan famoses com la Mare de 
Déu de l’Ampit de Pinturicchio, la Nativitat de Ghirlandaio, o de Rafael, i les tres 
històries de la predel•la del Retaule Oddi, encarregat el 1502 per Maddalena 
degli Oddi per a l’església de San Francesco al Prato de Perusa. 
  
Fundació Bancària ”la Caixa” i BPI 

 
Fruit de l’aliança entre les dues entitats, Portugal es converteix en l’epicentre 
del compromís internacional de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que té previst 
assolir els 50 milions d’euros de pressupost anual destinats a l’acció social a 
Portugal. Inicialment, la Fundació implementarà els seus programes estratègics 
d’integració laboral, atenció a les persones grans i assistència a les persones 
amb malalties avançades. A més d’aquests programes, també es duran a 
terme altres projectes, com la creació de pols de desenvolupament econòmic o 
les aliances amb museus i entitats culturals de Portugal. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” representa avui un model únic de compromís 
social. Va ser creada fa més de 110 anys, quan es va fundar el 1904 a 
Barcelona la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, ”la Caixa”. Des del 
començament, l’entitat s’ha singularitzat per una clara finalitat social, dirigida a 
evitar l’exclusió financera i a fomentar el desenvolupament socioeconòmic del 
territori. El seu Pla Estratègic preveu una inversió de més de 2.000 milions 
d’euros entre 2016 i 2019. El 2016, l’entitat va impulsar prop de 50.000 
iniciatives socials, de les quals es van beneficiar més de 10 milions de 
persones. Actualment, la Fundació Bancària ”la Caixa” és la primera fundació 
d’Espanya i una de les més importants del món: la tercera en volum d’actius, i 
la sisena en pressupost executat. 
 
Les activitats de divulgació cultural són una de les grans prioritats de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”. Per això, estableix aliances estratègiques, com 
les segellades amb el British Museum, el Musée du Louvre o el Museo del 
Prado, i amb institucions portugueses de referència, com la Fundação de 
Serralves o la Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Museus del Vaticà 

 
El primer nucli dels Museus Vaticans es remunta a Juli II (1503-1513) i es 
tractava d’una col·lecció d’estàtues. El Museu i la Galeria Pontifícia van ser 
creats per Climent XIV (1769-1774) i Pius VI (1775-1799). Pius VII (1800-1823) 
va ampliar notablement les col·leccions d’obres d’art i de l’antiguitat, i Gregori 
XVI (1831-1846) va fundar el Museu Etrusc (1837) i el Museu Egipci (1839). 
 
També formen part dels Museus Vaticans la Sala de Rafael, la Capella del Beat 
Angelico i la Capella Sixtina, que deu el seu nom al papa Sixt IV, que fou qui va 
manar de construir-la, i és famosa pels seus frescs, pintats per grans artistes 
del Renaixement, com Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, Luca Signorelli i, 
sobretot, Miquel Àngel Buonarroti. 
 
Museu Nacional de Arte Antiga 
 
Fundat el 1884, el MNAA-Museu Nacional de Arte Antiga acull la col·lecció 
pública més important del país: pintures, escultures i arts decoratives —
portugueses, europees i de l’Expansió—, des de l’edat mitjana fins al segle XIX, 
que inclouen la quantitat més gran d’obres classificades com a «tresors 
nacionals». 
 
En el fons del MNAA, destaquen els Panells de sant Vicenç, de Nuno 
Gonçalves, una obra mestra de la pintura europea del segle XV; la Custòdia de 
Belém, de Gil Vicente, encarregada pel rei Manuel I de Portugal i que data del 
1506; les Mampares Namban, de finales del siglo XVI, y que dan testimonio de 
la presencia de los portugueses en Japón; Tentaciones de san Antonio, de El 
Bosco, exemple màxim de la pintura flamenca del principi del segle XVI; San 
Jeroni, de Dürer, una innovadora representació del sant, i importants obres de 
Memling, Rafael, Cranach o Piero della Francesca. 
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LLISTA D’ARTISTES 
 
Museus del Vaticà 
 
Bernardino di Betto, llamado Il Pinturicchio 
(Perugia, 1456/1460 - Siena, 1513) 
Daniel Seghers (1590-1661) 
Erasmus Quellinus II (1607-1678) 
Domenico Bigordi, llamado Il Ghirlandaio (1449-1494) 
Federico Fiori, llamado Barocci (1528-1612) 
Francesco de’ Rossi, llamado Francesco Salviati (1510-1563) 
Francesco Mancini (1679-1758) 
Giovanni Battista Salvi, llamado Il Sassoferrato (1605-1685) 
Giovanni Francesco Castiglione, llamado Il Grechetto (1641-1710) 
Giuseppe Maria Crespi (1665-1747) 
Guido di Pietro, llamado Fra Angélico (c. 1395-1455) 
Lippo Memmi (actiu 1317-1347) 
Marc Chagall (1887-1985) 
Marco Palmezzano (1459-1539) 
Niccolò di Tommaso (actiu 1346-1376) 
Pieter de Witte Candid (1548-1628) 
Pietro Berrettini, llamado Pietro da Cortona (1597-1669) 
Pompeo Batoni (1708-1787) 
Raffaello Sanzio (1483-1520) 
Sano di Pietro (1405-1481) 
Scarsella Ippolito, llamado Il Scarsellino (c. 1550-1620) 
Sebastiano Conca (1680-1764) 
Silvestro dei Gherarducci (c. 1339-1399) 
Stefano di Giovanni, llamado Il Sassetta (c. 1400-1450) 
Taddeo di Bartolo (c. 1362-1422) 
Vitale degli Equi, llamado Vitale da Bologna (documentado 1330-1359) 
 
Galleria Borghese 
 
Marcello Venusti (1510-1579) 
Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato (1609-1685) 
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Galleria Corsini 
 
Orazio Gentileschi (1563-1639) 
Antoon van Dyck (1599-1641) 
 
Institucions Nacionals 
 
Alessandro Algardi (1602-1654) 
Álvaro Pires de Évora (documentado 1411-1434) 
Cesare da Sesto (1477-1523) 
Cesare Nebbia (c. 1536 - c. 1614) 
Eneas Salmeggia (1550-1626) 
Giacomo Zoboli (Módena, 1681 - Roma, 1767) 
Giulio Cesare Temine (?, 1659 - Lisboa,1734) 
Giulio Romano (1499?-1546) 
Guglielmo Caccia, llamado Moncalvo (1568-1625) 
Jacopo Negretti, llamado Palma el Viejo (1548/50 - 1628) 
Jacopo Tintoretto (c. 1518-1594) 
Leonardo da Vinci (1452-1519) 
Luca Cambiaso (1527-1585) 
Marcantonio Bassetti (1586-1630) 
Niccolò Ricciolini (1687-1772) 
Orazio Samacchini (Boloña, 1532-1577) 
Polidoro da Caravaggio (c. 1499 - c. 1543) 
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ENTRADES I ACTIVITATS EN TORN A L’EXPOSICIÓ 
 
Entrada gratuïta per als clients del BPI, presentant una targeta BPI de crèdit o 
dèbit a la taquilla del MNAA (cada targeta dóna dret a una entrada per al seu 
titular). 
 
PREU GENERAL 
Exposició: 5 € 
Exposició + Museu: 10 € 
 
MENORS (FINS ALS 12 ANYS INCLOSOS) + GAMNAA + ICOM + AICA + 
PREMSA + PROFESSORS I GUIES INTÈRPRETS EN FORMACIÓ O EN 
EXERCICI DE LES SEVES FUNCIONS 
Exposició: Gratuïta 
Exposició + Museu: Gratuïta 
 
JOVE (DE 13 A 18 ANYS) 
Exposició: 2,50 € 
Exposició + Museu: 8,50 € 
 
SÈNIOR (+ DE 65 ANYS) 
Exposició: 2,50 € 
Exposició + Museu: 5,50 € 
 
ESCOLES/PER ALUMNE (GRATUÏTA PER AL PROFESSOR 
ACOMPANYANT) 
Exposició: 2 € 
Exposició + Museu: 2 € 
 
UNIVERSITATS/PER ALUMNE (GRATUÏTA PER AL PROFESSOR 
ACOMPANYANT) 
Exposició: 2,50 € 
Exposició + Museu: 2,50 € 
 
DGPC 
Exposició: 2,50 € 
Exposició + Museu: 2,50 € 
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VISITES GUIADES 

 
PÚBLIC EN GENERAL 
De juny a setembre: dimecres i divendres, 15.30 h 
De juny a agost (excepte el primer diumenge de cada mes i l’11 de juny): 
diumenges, 11.30 h 
Places limitades, per ordre d’arribada, fins a 30 minuts abans: 
(351) 213 912 800 / taquilla de l’exposició 
2,50 € per persona 
 
VISITA JOC 
Primer diumenge de cada mes: 2 de juliol, 11.30 h 
«Quan la meva mare era petita» 
Menors de 6 a 12 anys 
Places individuals, limitades, per ordre d’arribada, fins al divendres anterior: 
(351) 213 912 800 / se@mnaa.dgpc.pt 
Gratuïta 
 
GRUPS (amb guia del MNAA) 
Idiomes disponibles: portuguès, anglès, francès i italià 
De dimarts a diumenge 
Reserva prèvia obligatòria: 
(351) 213 912 800 / se@mnaa.dgpc.pt 
Fins a 20 persones: 50 €; gratuïta per a escoles d’educació primària i 
secundària 
 
GRUPS (amb guia propi i sense) 
De dimarts a diumenge 
Reserva prèvia obligatòria: 
(351) 213 912 800 / se@mnaa.dgpc.pt 
(El primer diumenge de mes i el dia 10 de setembre no s’autoritzen visites 
guiades.) 
 
 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Andrés Gimeno – 934 046 137 / agimeno@fundacionlacaixa.org   
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
       @FundlaCaixa 


