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Horaris
De dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 18 h 
(d’octubre a març) 
De dimarts a divendres de 10 a 19 h (d’abril a setembre)
Dissabtes de 10 a 19 h 
Diumenges i festius de 10 a 14 h 
Dilluns tancat

Exposició
Del 22 de març al  
7 de juliol de 2019

Activitats
 
 
VISITES COMENTADES

Visita a l’exposició El luxe dels ivoris romànics. Ivoris del 
Musée de Cluny al MEV, a càrrec de Judit Verdaguer i 
Marc Sureda, comissaris de l’exposició i conservadors 
del MEV.

Dijous 11 d’abril a les 18 h.

Visites comentades a l’exposició El luxe dels ivoris 
romànics. Ivoris del Musée de Cluny al MEV. Visita 
inclosa amb l’entrada a l’exposició, s’aconsella reserva.

Dissabtes a les 17 h.
Diumenges a les 13 h.
 
 
 
CONFERÈNCIES

L’ivori: natura i comerç d’una matèria exòtica,  
a càrrec de Judit Verdaguer, conservadora del MEV.

Dijous 16 de maig a les 18.30 h.

Ivori, luxe i refinament a l'alta edat mitjana,  
a càrrec de Marc Sureda, conservador del MEV.

Dijous 13 de juny a les 18.30 h.

Col·labora: Amb el suport de:

Placa amb crucifixió
Musée de Cluny-Musée national du Moyen Âge, París



L’ivori ha fascinat les cultures humanes des de temps 
remots per la seva suavitat i blancor, signe de puresa, 
i també per la seva escassetat i preu, que l’han 
convertit en un element cobejat. A l’Europa preromànica 
i romànica aquesta fascinació va donar lloc a la 
producció de preciosos objectes d’ivori, destinats 
tant al culte com als àmbits domèstics. En ambdós 
contextos aquest material esdevenia suport artístic, 
manifestació de prestigi social i econòmic i, en 
definitiva, expressió de fastuositat.

El Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge 
de París posseeix una de les col·leccions més 
importants d’ivoris medievals d’Europa. En ocasió de 
la reforma de les seves instal·lacions, alguns dels 
millors exemplars d’aquesta col·lecció han estat 
cedits per a ser exhibits al Museu Episcopal de Vic. 
Ambdós museus són fundadors de la Xarxa de 
Museus d’Art Medieval d’Europa.

Aquesta selecció d’obres d’art excepcionals ens permet 
reviure les rutes comercials entre continents, l’activitat 
dels tallers d’eborària, la circulació dels models artístics 
i l’esclat de les grans esglésies i de les corts reials de 
fa gairebé un mil·lenni. Amb aquesta exposició 
coneixerem la història d’uns objectes exquisits i, en 
poques paraules, tindrem l’oportunitat de deixar-nos 
fascinar pel luxe dels ivoris romànics. 

El luxe  
dels ivoris 
romànics

El marfil ha fascinado a las culturas humanas desde 
tiempos remotos por su suavidad y blancura, símbolo de 
pureza, y también por su escasez y precio, características 
que lo han convertido en un elemento codiciado. En la 
Europa prerrománica y románica esta fascinación dio 
lugar a la producción de preciosos objetos de marfil, 
destinados tanto al culto como al ámbito doméstico. 
En ambos contextos, dicho material constituía un soporte 
artístico, una manifestación de prestigio social y 
económico y, en definitiva, una expresión de fastuosidad.

El Museé de Cluny – Musée national du Moyen Âge de 
París posee una de las colecciones más importantes 
de marfiles medievales de Europa. Con ocasión de la 
reforma de sus instalaciones, algunas de las mejores 
piezas de esta colección han sido cedidas al Museu 
Episcopal de Vic para su exhibición. Ambos museos 
son fundadores de la Red de Museos de Arte Medieval 
de Europa.

Esta selección de obras de arte excepcionales nos 
permite revivir las rutas comerciales entre continentes, 
la actividad de los talleres de eboraria, la circulación 
de los modelos artísticos y el esplendor de las grandes 
iglesias y de las cortes reales de hace casi un milenio. 
Con esta exposición conoceremos la historia de unos 
objetos exquisitos y, en pocas palabras, tendremos la 
oportunidad de dejarnos fascinar por el lujo de los 
marfiles románicos.

Ivory has fascinated human cultures since time 
immemorial due to its smoothness and whiteness, 
a sign of purity, and also due to its scarcity and 
price, which have made it a prized element. In 
pre-Romanesque and Romanesque Europe, this 
fascination led to the production of beautiful ivory 
objects, designed both for the purposes of worship 
and for domestic atmosphere. In both contexts 
the material became an artistic medium, a sign of 
social and economic prestige; in short, an expression 
of splendour.

The Musée de Cluny – Musée national du Moyen 
Âge in Paris boasts one of the most important 
mediaeval ivory collections in Europe. On the 
occasion of the renovation of its facilities, it has 
lent some of its most prized exhibits to the Museu 
Episcopal de Vic. The two museums are founders  
of the Network of Medieval Art Museums of Europe.

This selection of exceptional works of art gives us 
an opportunity to study commercial routes between 
continents, the activity of ivory carving workshops, 
the circulation of artistic models and the brilliance of 
great churches and royal courts around one thousand 
years ago. The exhibition explains the history of 
some exquisite objects, giving us the chance to be 
captivated by the luxury of Romanesque ivories.

El lujo de los  
marfiles románicos

The luxury of 
Romanesque ivories

Marfiles del Musée de Cluny en el MEV Ivories of the Musée de Cluny at the MEV

Ivoris del Musée de Cluny al MEV
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