
Exposició
Del 27 d’octubre de 2018
al 10 de febrer de 2019

Exposició temporal 
Del 15 de febrer al 17 de maig de 2020

Plaça Bisbe Oliba, 3 

08500 Vic (Barcelona) 

Tel. 938 869 360   

informacio@museuepiscopalvic.com

www.museuepiscopalvic.com

#Mevnordsud

     museuepiscopalvic

     museuepiscopalvic

     MEV_Vic

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

Amb el suport de: Col·laborador principal
Museum Catharijneconvent, Utrecht

Col·laboradors
Universitetsmuseet i Bergen
Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
Museet Erkebispegården, Trondheim

En el marc de:

Activitats
 
 
VISITES COMENTADES

Visita dels comissaris 
A càrrec de Marc Sureda i Judit Verdaguer, 
comissaris de l’exposició. 
Dijous 20 de febrer a les 17 h.  

Gratuït, s’aconsella reserva. 

Visites guiades per a públic individual 
Dissabtes a les 17 h i diumenges a les 13 h. Visita 

inclosa amb l’entrada a l’exposició, s’aconsella reserva.     

Visites guiades per a grups
Prèvia concertació de dia i hora. 

Visites familiars
Dissabtes 29 de febrer, 28 de març, 18 d’abril i  

9 de maig a les 10:30 h.

Preu: 4€ per participant, s’aconsella reserva.  

CONFERÈNCIES

Nord & Sud: reconstruir l'Europa 
medieval des de Noruega i Catalunya
A càrrec de Marc Sureda, comissari de l’exposició. 
Dijous 12 de març a les 18.30 h.

Els tresors de fusta. Els frontals medievals 
pintats de Noruega i Catalunya
A càrrec de Judit Verdaguer, comissària de l’exposició. 
Dijous 7 de maig a les 18.30 h.

Església Hopperstad, Vik

Monestir de Santa Maria de Lluçà



Norte & Sur 
Arte Medieval de Noruega  
y Cataluña 1100-1350

Entre los siglos xii y xiv, una misma Iglesia 
se extendía por toda Europa occidental. Las 
creencias, la liturgia y las imágenes eran 
compartidas: en términos de arte religioso, 
no había fronteras definidas entre los 
estados. Un viajero catalán en Noruega, o 
un viajero polaco en Portugal, podía seguir 
sin mucha dificultad la misa en cualquier 
iglesia de estos lejanos países. 

¿Por qué la historia del arte, pues, suele 
hablar de las diferencias entre el arte 
medieval francés, alemán o italiano? En 
buena parte, porque el mobiliario litúrgico 

de entre 1100 y 1350, que demuestra muy 
bien esta unidad esencial, prácticamente 
ha desaparecido de las regiones centrales 
europeas. Sólo dos lo han conservado en 
abundancia: Noruega y Cataluña.

En esta exposición se reúnen, por primera 
vez, testimonios selectos de las artes del 
altar medieval procedentes de estas dos 
regiones, situadas en los extremos norte y 
sur del continente y separadas por tres mil 
kilómetros. Dichos objetos no sólo hablan 
del rico patrimonio noruego y catalán, sino 
sobre todo de un paisaje artístico y 
espiritual medieval común en toda Europa.

North & South 
Mediaeval Art of Norway 
and Catalonia 1100-1350

Between the 12th and 14th centuries, all of 
Western Europe formed part of a single 
Church. The beliefs, liturgy and images 
were the same. In terms of religious art, 
there were no defined borders between 
states; a Catalan traveller in Norway, or a 
Polish one in Portugal, could follow Mass 
without difficulty in any church in these 
far-off countries.

Why, then, does the history of art often 
discuss the differences between mediaeval 
art in France, Germany or Italy? This is 
largely because liturgical furniture dating 
from between 1100 and 1350, which 

demonstrated this essential unity so well, 
has all but disappeared from Central 
European regions. Only two regions have 
conserved it in abundance: Norway and 
Catalonia.

This exhibition brings together, for the 
first time, a selection of examples of 
mediaeval altar art from these two regions 
at the northern and southern edge of the 
continent, respectively, three thousand 
kilometres apart from each other. These 
objects do not only highlight the rich 
heritage of Norway and Catalonia, but 
also, and above all, they bear witness to a 
common artistic and spiritual landscape in 
mediaeval Europe.

Entre els segles xii i xiv, una mateixa 
Església s’estenia per tot Europa occidental. 
Les creences, la litúrgia i les imatges eren 
compartides: en termes d’art religiós, no hi 
havia fronteres definides entre els estats. 
Un viatger català a Noruega, o un de polonès 
a Portugal, podien seguir sense gaire 
dificultat la missa en qualsevol església 
d’aquests països llunyans.

Per què, doncs, la història de l’art sovint 
parla de les diferències entre l’art medieval 
francès, alemany o italià? En bona part, 

perquè el mobiliari litúrgic d’entre 1100 i 
1350, que demostrava molt bé aquesta 
unitat essencial, gairebé ha desaparegut de 
les regions centrals europees. Només dues 
l’han conservat en abundància: Noruega i 
Catalunya.

En aquesta exposició es reuneixen per 
primer cop testimonis escollits de les arts 
de l’altar medieval procedents d’aquests dos 
extrems al nord i al sud del continent, 
separats per tres mil quilòmetres. Uns 
objectes que no només parlen del ric 
patrimoni noruec i català, sinó sobretot 
d’un paisatge artístic i espiritual medieval 
comú arreu d’Europa.

Lateral d’altar amb Sant Pere
Museu Episcopal de Vic

Reliquiari
Universitetsmuseet i Bergen

Batent d’un retaule-tabernacle amb Sant Pere
Kulturhistorisk Museum Universitetet i Oslo 

Arqueta 
Museu Episcopal de Vic
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