Bem-vindo a Madrid
A sala de exposições da sede central do Banco de Espanha, junto à Plaza de Cibeles, a
inaugurar proximamente, acolherá várias exposições temporárias, para dar a conhecer
as diferentes partes da Coleção do Banco de Espanha, colocando assim à disposição do
público o património histórico e artístico desta instituição. As exposições podem ser
visitadas mediante reserva prévia.
A Coleção do Banco de Espanha está formada por um vasto património artístico, acumulado ao
longo de mais de dois séculos de história, e inclui pinturas, desenhos, esculturas e fotografias,
além de várias peças de artes decorativas e uma extensa obra gráfica. A coleção divide-se entre
uma secção clássica, que abrange o período desde finais do século XV até ao final do século XIX, e
uma secção contemporânea, formada por obras de arte espanhola, na sua maior parte produzidas
entre a segunda metade do século XX e os nossos dias. As obras correspondentes às duas
primeiras décadas do século XXI são de carácter internacional, com particular destaque para a
arte europeia e latino-americana.
Uma das principais jóias desta coleção é a galeria institucional de retratos comissionados pela
instituição, onde se podem contemplar desde retratos de Carlos III e de outros monarcas a
diretores e figuras relevantes relacionadas com o Banco de Espanha, muitos dos quais foram
pintados por Goya e Salvador Maella, entre outros artistas. Fora do âmbito do retrato, a coleção
inclui também obras de artistas como Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga, completando-se com
diversas aquisições realizadas no século XX, incluindo, entre outras obras, algumas coleções de
gravuras do pintor Francisco de Goya.

Acessibilidade
Global Accesibility
La sala cumple la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de Alcalá, 48 28012

Sol / Gran Vía

Telefone

Web

(+34) 91 338 50 00

https://coleccion.bde.es/wca/es/

Metro
Banco de España (L2)

Autocarro
001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45,
51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1

Preço
Cercanías (Local train)

Entrada gratuita, mediante reserva prévia.

Madrid-Recoletos

Horário
De terça-feira a sábado: 11:00 – 14:00 / 16:00
– 20:00 h
Encerra ao domingo e à segunda-feira
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