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20 de febreiro a 24 de maio

MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA
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VISITAS ESCOLARES
Enfocada a grupos de: 
5º e 6º de Primaria
1º a 4º da ESO
1º e 2º de Bacharelato

Do 24 de febreiro ao 22 de maio de 2015
De martes a venres de 10 a 13 h
A visita ten unha duración aproximada de 1 h
Os grupos terán un máximo de 30 alumnos
A actividade é gratuíta

Para reservar unha visita:
Tlf. 881 881 700 
De luns a venres de 9 a 15 h
mu.belas.artes.difusion@xunta.es

Museo de Belas Artes da Coruña. Zalaeta 2, 15001  A Coruña

«Na Coruña pasei os últimos anos da miña nenez 
e os primeiros da mocidade. Non volvín por alí, 
pero sabe vostede o cariño que lle conservo a
aquela terra, que me parece belísima no recordo.
Mire, mire: aquí teño postais da Coruña: 
os Cantóns, o Recheo, o Xardín de San Carlos, 
a Torre de Hércules, o Instituto Da Guarda 
onde estudei o meu bacharelato» PICASSO

A exposición O PRIMEIRO PICASSO A CORUÑA 2015
que presenta o Museo de Belas Artes, é unha oportunidade
única para que o alumnado se achegue á etapa coruñesa 
de Picasso. O período que pasou na cidade herculina, 
entre 1891 e 1895, foi crucial na súa formación como
artista, e tamén na súa traxectoria vital, como paso da
nenez á adolescencia. Na mostra podremos observar 
os seus primeiros debuxos e cadros, a evolución da súa
técnica e a influenza dos mestres que tivo na cidade, así
como coñecer algún dos temas que retomaría ao longo 
da súa dilata produción artística. Ademáis, diferentes
documentos, fotografías e obxectos nos permitirán
contemplar cómo era A Coruña da época.

Acta de exame de Picasso 
en Debuxo de figura 
(sección do xeso) do curso 
1894-1895. Escola de Belas 
Artes da Coruña

Departamento de Didáctica 

PICASSO
O PRIMEIRO

A CORUÑA 2015

Exposición organizada
coa colaboración do
Museu Picasso,
Barcelona
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