Bem-vindo a Madrid
O Museu de Escultura ao Ar Livre de La Castellana, situado sob a passagem superior
que une as ruas de Juan Bravo e Eduardo Dato, possui uma excelente coleção de
escultura abstrata espanhola.
Os engenheiros José Antonio Fernández Ordóñez e Julio Martínez Calzón, criadores da ponte, e o
artista Eusebio Sempere idealizaram um espaço para aproximar o cidadão às mais modernas
tendências artísticas. Este museu tem também a particularidade de constituir um meio urbano
onde os elementos funcionais (ponte, acessos, passadeiras, etc.) formam um todo no qual se
integram na perfeição as esculturas expostas.
O objetivo do museu era recuperar um espaço urbano para utilização comum, convertendo-o em
zona de passagem, repouso, lazer e aproximar o público à arte abstrata espanhola, pouco
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conhecida na altura. O museu abriu ao público em 1972 e ocupava uma superfície de 4200 m . É
formado por uma ampla zona central, coberta na maior parte pelo tabuleiro da passagem superior
e ladeada por duas faixas ajardinadas. Para compensar o desnível do terreno, o museu está
organizado em três níveis que descem suavemente desde a rua Serrano até a Passeio de La
Castellana.
Os artistas representados pertencem cronologicamente a duas gerações da vanguarda espanhola.
A primeira é a denominada "vanguarda histórica", formada por todos aqueles que, durante os
anos 20 e 30, abriram novos caminhos para a arte instituída, e o segundo grupo é formado pela
geração dos anos 50, herdeira do espírito vanguardista anterior à Guerra Civil.

Informação de interesse
Endereço

Zona

Paseo de la Castellana, 40 28046

Castellana

Telefone

Correio electrónico

(+34) 91 588 59 21

mmacmdifusion@madrid.es

Web

Metro

http://www.madrid.es/museoairelibre

Rubén Darío (L5)

Autocarro
5, 7, 9, 14, 16, 19, 27, 40, 45, 51, 61, 147,
150, N1, N4, N22, N24
Preço
Acesso livre.

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos
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