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CINEMA

9, 10, 11 i 12/1  19 h    

FOCUS #3 Isaac Julien

EDUCACIÓ

Dl. cada quinze dies  18 h  Professorat 

Grup de treball sobre la Col·lecció

Dc. 22/1 i 5/2; 18/3 i 1/4; 15 i 29/4 Tallers
P2P D’igual a igual

Dm. 3, 10, 17/3 i 28/4  De 18 a 21 h  Curs
Tecnocolonialisme de butxaca. 
Taller de desmuntatge

EN FAMÍLIA

2 –  5  A N Y S

Ds. de l’11/1 al 25/2  D’11 a 12.30 h Taller

Magnetismes + - / + +

Ds. 22 i 29/2; 4 i 25/4; 2, 9 i 16/5  D’11 a 12.30 h Taller

Babum bum bum tic-tac bum bum tucutún

Ds. del 7 al 28/3 D’11 a 12.30 h Taller

Imitar, inventar, mimitar, mimventar, vivintar, 
tarvimir, ratimir, miropiar, ipiar... Fer-se petita

6 –  12  ANYS 

Dg. del 12/1 al 2/2  D’11.30 a 13 h Taller 

Alliberar les màquines

Dg. del 9/2 al 15/3  D’11.30 a 13 h Taller 

Mengem-nos les imatges!

Dg. 22 i 29/3; 5, 6, 8, 9 i 26/4  D’11.30 a 13 h Taller 

Xerrar(nos) pels descosits

JOVES

AMICS

Calendari

COL·LECCIÓ, EXPOSICIONS   
I VISITES   

Programació contínua

Visites a les exposicions en curs. 

Dijous  18 h

Parlem de... les exposicions en curs.

PENSAMENT I DEBAT 

Dc. 19, 26/2 i 4, 11, 18, 25/3   19 h  Curs 
Utòpics 90. Entre el gir social de l’art i la 
dimensió estètica de l’activisme

14, 15, 16 i 17/1   Seminari PEI Semiobert 
La imatge pendent. Apunts per a una anàlisi de 
l’estètica de la violència, amb Daniel Inclán 

12, 13 i 14/2   Seminari PEI Obert 
Autogestió porca. Trobada de col·lectius 
queer autogestionats

5, 6 i 7/3   Seminari PEI Obert 
Cap a una nova imaginació ecosocial.
Narratives i transicions davant la crisi de 
civilització, amb Jaime Vindel

16, 17, 18 i 19/3   Seminari PEI Semiobert 
Sic Transit. Imaginaris radicals de la transició 
postfranquista, amb Germán Labrador 
Méndez

Dv. 17/1, 7/2 i 20/3  De 19 a 20.30 h  Cicle

El que pot un llibre

Grups d’estudi

Dj.  D’11 a 14 h    
La cuina

ARTS EN VIU

Ds. 25/1, 29/2 i 28/3  19.30 h   
Dansa a fi de mes

8, 15 i 16/2   Festival 
SÂLMON<

4

15

24

29

41

36

43

32
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02

01  Vista de l’exposició Charlotte Posenenske: Work in Progress. Foto: Miquel 
Coll, 2019.

02  Sture Johannesson, Dow Shalt Not Kill! U.S.A. – Union of Stoned Anarchists 
[detall], 1967. Col·lecció MACBA. Consorci MACBA © Sture Johannesson. 
Legal Visions. Foto: Tony Coll

Col·lecció

Aquesta presentació proposa un recorregut 
cronològic per la Col·lecció MACBA des de 
1929 fins a l’actualitat. Agrupades en una 
sèrie d’àmbits que recorren les nou dècades 
d’aquest «segle breu», s’exposen bona part de 
les obres més emblemàtiques de la Col·lecció. 

Les perspectives, les polítiques i les 
temàtiques desenvolupades a la Col·lecció 
són un espai privilegiat per explicar la història 
de l’art modern i contemporani, arrelat 
sempre a la nostra ciutat. Es tracta d’una 
història narrada i viscuda específicament 
des de Barcelona. Començant el 1929, 
any de l’Exposició Internacional que va 
projectar la ciutat al món, es ressegueixen 
els moments més significatius d’un període 
que arriba fins avui. La República i la Guerra 
Civil, el franquisme, el context socialment 
revolucionari de 1968, la recuperació 
de la democràcia, la ciutat olímpica i la 
globalització necessària, són interpel·lats i 
explicats des de l’art.

Un segle breu: Col·lecció MACBA és objecte de 
canvis i transformacions al llarg dels mesos. 
Constitueix una proposta plural i dinàmica que 
posa en valor la Col·lecció i la seva profunda 
imbricació amb el present.

Comissariat: equip curatorial del MACBA
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Charlotte Posenenske: Work in Progress 
presenta una mirada profunda a la pràctica 
d’aquesta artista alemanya entre els anys 1956 
i 1968, un període curt però intens en què va 
estar activa en l’àmbit artístic. L’exposició aplega 
des dels seus primers treballs de dibuix i pintura, 
passant pels relleus murals en alumini, fins a les 
seves conegudes escultures modulars. Utilitzant 
materials de construcció, producció en sèrie i 
fabricació industrial, les seves obres aborden 
les preocupacions socials i econòmiques de 
l’època d’una manera molt radical, rebutjant 
les convencions del mercat de l’art. Com 
afirmava la mateixa artista, «les coses que faig 
són variables, tan senzilles com sigui possible, 
reproduïbles.» El 1968, desil·lusionada amb els 
límits de l’art, Posenenske va abandonar el seu 
treball artístic per dedicar-se a la sociologia, 
on es va especialitzar en temes d’ocupació i 
producció industrial.

Comissàries del projecte: Jessica Morgan i 
Alexis Lowry (Dia Art Foundation)
Exposició al MACBA, comissària: Hiuwai Chu

Charlotte Posenenske: Work in Progress està organitzada 
per la Dia Art Foundation. La itinerància europea de 
l’exposició està organitzada en col·laboració amb: MACBA 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona; Kunstsammlung 
Nordrhein Westfalen, Düsseldorf; i Mudam Luxembourg—
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean.

Charlotte Posenenske, Vierkantrohre Serie D, 1967. Vista de la instal·lació, 
Haus Konstruktiv, Zuric, 2010. Foto: Dr. Burkhard Brunn. Cortesia Estate of 
Charlotte Posenenske, Mehdi Chouakri, Berlín

Exposicions
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L’artista grec Takis (Panagiotis Vassilakis) 
va ser pioner en la creació de noves formes 
artístiques utilitzant energies no visibles 
que ens envolten, com el magnetisme o 
l’electricitat. Takis va néixer l’any 1925 a 
Atenes, on va morir el passat 9 d’agost. Va 
desenvolupar gran part de la seva carrera a 
París, Londres i Nova York.
 
La seva obra uneix l’experimentació artística 
i la ciència. Hi destaquen les escultures 
anomenades Signals, inspirades en part en 
els senyals ferroviaris amb llums intermitents, 
que van donar nom a la galeria londinenca 
fundada, entre d’altres, per Guy Brett. També 
les escultures telemagnètiques, que va iniciar 
a principis dels cinquanta i que va exposar per 
primera vegada a la Galerie Iris Clert de París. 
Va ser un dels primers artistes convidats 
al Center for Advanced Visual Studies, 
fundat per György Kepes al MIT, l’any 1968. 
L’exposició presenta una selecció de les obres 
més significatives de la seva trajectòria.

Comissaris: Guy Brett, Michael Wellen i  
Teresa Grandas

Exposició organitzada amb la Tate Modern, en col·laboració 
amb el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona i 
el Museum of Cycladic Art, Atenes.

Takis, Telelumière 4, 1963-1964. Col·lecció particular, Londres. Foto: © Tate 
(Andrew Dunkley and Mark Heathcote). © Takis, VEGAP, Barcelona, 2019
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El llibre d’artista entès com a obra d’art es 
remunta al segle XIX, però no és fins a la 
dècada de 1960 que alguns artistes en prenen 
consciència. El crític d’art Richard Kostelanetz 
defineix amb els termes «anti-book» i «non-
book» els llibres d’artista del moment. Els 
artistes aposten per la democratització de 
l’accés a l’art i la desmaterialització de l’obra, 
així com per la seva desmitificació com a peça 
única i irrepetible. La reproducció industrial 
de llibres els permetrà arribar a un públic molt 
més ampli.

S’ha fet una selecció de llibres d’artista dels 
anys seixanta i setanta sota la influència dels 
moviments conceptual i minimalista, entre els 
més de quatre mil que es conserven a l’Arxiu 
del museu. Els artistes aprofiten la seqüència 
generada pel moviment de passar les 
pàgines per investigar diferents temes com la 
geometria, els colors, les sèries numèriques 
o la notació musical.  Es mostren obres de 
Hanne Darboven, Sol LeWitt i Dieter Roth, 
entre d’altres.

Comissària: Estel Fabregat

Exposició oberta al públic a la planta baixa del CED 
MACBA. De dilluns a divendres, de 10 a 19 h. Festius, 
tancat. Entrada gratuïta.

Llibres d’artista de Sol LeWitt i Dieter Roth. Col·lecció MACBA. Centre 
d'Estudis i Documentació MACBA

Exposicions
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Com poden (sobre)viure els cossos dissidents 
a la ciutat de Barcelona? Com s’inscriuen 
els desigs i les emocions en els seus 
desplaçaments? Com continua operant el 
règim colonial en aquests cossos i quines 
ferides hi continua obrint?

Aquest projecte proposa reflexionar sobre 
l’afecte com una estratègia de producció 
de refugi, com un mètode per perforar les 
fronteres i fer-les més poroses per tal de 
contagiar privilegis, multiplicar els llocs de 
fuga del que està establert, i trobar i refermar 
aliances. 

Grup dissidències sexuals a la ciutat 
de Barcelona PEI Programa d’Estudis 
Independents del MACBA 2019-2020 
coordinat per Lucía Egaña.

Nacho Uzcategui, Trans en los baños del gym, registre fotogràfic, 2019

Properament
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V I S I T E S  A  L E S  E X P O S I C I O N S  
A  C À R R E C  D ’A R T I S T E S  I 
I N V E S T I G A D O R S

Un segle breu: 
Col·lecció MACBA
Dissabtes, 17 i 18.30 h
· Laura Arensburg: Vidències supersòniques
· Ricardo Cárdenas: Secrets, filtracions i  
  contradiccions
· Itxaso Corral: Una petita conspiració 
  paranormal
· Alba Rihe: Això ho podria fer jo

Charlotte Posenenske:   
Work in Progress
Diumenges, 12 h
A càrrec de Carolina Jiménez, comissària  
i investigadora independent, i Anna Penalva, 
investigadora independent.

Takis
Divendres, 18 h
A càrrec d’Antonio Gagliano i Albert Tarrats, 
artistes.

Incloses en el preu de l’entrada. 
Dissabtes a la tarda, gratuïtes gràcies a Uniqlo.

Visites en català o castellà. Consulteu-ne
el programa específic a macba.cat. 
Per concertar visites de grup, podeu trucar 
al 93 412 14 13 o bé escriure a 
educacio@macba.cat.

V I S I T E S  A C C E S S I B L E S

  Accessibilitat auditiva

Podeu sol·licitar interpretació en llengua de 
signes en qualsevol de les visites comentades. 
Consulteu horaris i exposicions a macba.cat.
Cal sol·licitar el servei amb 48 hores 
d’antelació.

  Disposem de bucles magnètics 
individuals (sol·liciteu-los a recepció).

 Accessibilitat visual

Podeu sol·licitar recursos d’accessibilitat 
visual en qualsevol de les visites comentades 
a Un segle breu: Col·lecció MACBA, sense 
necessitat de reserva prèvia: reproduccions 
tàctils, làmines en relleu i acompanyament 
en l’exploració d’algunes obres originals. 
Consulteu-nos sobre accessibilitat visual per 
a visites comentades a d’altres exposicions.
Més informació sobre els serveis 
d’accessibilitat del MACBA al 93 412 14 13 o 
educacio@macba.cat.
macba.cat/ca/accessibilitat

C O N V E R S E S

Parlem de...

El programa Parlem de... vol generar espais de 
debat, a partir de les exposicions del museu, 
entre diferents agents i artistes de la ciutat i 
el públic que ens visita. És un espai de trobada 
que entén les exposicions com a dispositius 
activadors de la imaginació i generadors de 
discursos que sovint excedeixen les lectures 
previstes per la institució o preconcebudes per 
l’equip curatorial. 
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Programa

Dj. 16/1 Parlem de la poètica de Takis amb 
Eduard Escoffet, poeta i agitador cultural.

Dj. 23/1 Parlem de masturbar l’existència a 
Charlotte Posenenske: Work in Progress amb 
Roger Bernat, director d’escena. 

Dj. 30/1 Parlem de Mostreig #3. Anti-books amb 
Estel Fabregat, comissària de l’exposició.

Dj. 6/2 Parlem de NI D, NI E a Charlotte 
Posenenske: Work in Progress amb Andrea 
Valdés, escriptora.

Dj. 13/2 Parlem de recital de buit aTakis  amb 
Paco Chanivet, artista.

Dj. 20/2 Parlem de l’obra Déus, de Ferran García 
Sevilla, a Un segle breu: Col·lecció MACBA 
amb Glòria Picazo, crítica d’art i comissària 
independent.

Dj. 27/2 Parlem de Charlotte a Charlotte 
Posenenske: Work in Progress amb Burkhard 
Brunn (en anglès).

Dj. 12/3 Parlem de psicodèlia a Un segle breu: 
Col·lecció MACBA amb Lars Bang Larsen, 
escriptor i comissari (en anglès).

Dj. 19/3 Parlem de A l’escolta de Takis amb 
Arnau Horta, comissari independent, crític 
i docent especialitzat en l’estudi del so i de 
l’escolta. 

Dj. 26/3 Parlem de mística i poètica de 
l’electromagnetisme: línies de camps i camps 
de força, inducció magnètica i electricitat sense 
fils a Takis amb Josep Perelló, físic, professor 
de la UB i responsable d’OpenSystemsUB.

INFO Els dijous, 18.30 h. Sales del museu. 
Gratuït. Inscripció a macba.cat.
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03  Lara Almarcegui, Abrir un descampado, Brussel·les, 2000
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INFO  Els dimecres, del 19 de febrer al 25 de 
març, 19 h. Auditori Meier. 20 €. Gratuït amb 
carnet Amic. Inscripció a macba.cat.

S E M I N A R I  P E I  S E M I O B E R T

La imatge pendent  
Apunts per a una anàlisi de 
l’estètica de la violència
La violència és un dels problemes que 
defineixen l’actualitat. El que abans semblava 
una realitat de les perifèries ha esdevingut un 
patró de socialització que s’expandeix per tot el 
món. La crítica de la violència no pot deixar de 
banda la seva dimensió estètica, com un procés 
per analitzar els projectes polítics on s’inscriu, 
així com la seva dimensió històrica. 

En aquest seminari es presenten les bases 
per a una anàlisi de la dimensió sensible de la 
violència com un dels components centrals del 
seu exercici en el món contemporani. L’objectiu 
és entendre els fonaments de la seva execució 
i els efectes en la vida quotidiana de les formes 
de la violència a través de l’estudi de les formes 
estètiques que l’acompanyen. L’eix de treball del 
seminari serà la reflexió sobre la dialèctica que 
es crea davant la possibilitat o impossibilitat de 
construir imatges (visuals, sonores, escrites, 
performatives) de la violència. Per a la violència 
de segle XXI hi ha una imatge pendent, com 
a mínim, en tres grans sentits: 1) una imatge 
que falta per explicar la complexitat del 
procés; 2) una imatge que penja i oscil·la entre 
l'astorament i el clixé; i 3) una imatge que respon 
a una disputa encara no resolta a favor de la 
crítica o a favor de les doxes.

A càrrec de Daniel Inclán, docent a l’Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM i 
integrant de l’Observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica.

INFO 14, 15, 16 i 17 de gener, de 16 a 19 h. 
Auditori Convent dels Àngels. Inscripció 
gratuïta. 10 places adjudicades a través de 
convocatòria oberta, enviant una carta de 
motivació a docenciapei@macba.cat abans 
del 2 de gener.

C U R S

Utòpics 90. Entre el gir social 
de l’art i la dimensió estètica 
de l’activisme
El 1989, la caiguda del Mur de Berlín semblava 
confirmar l’arribada d’un capitalisme sense 
fissures. I tanmateix, els anys noranta, 
aparentment destinats a la celebració de les 
democràcies capitalistes, van veure néixer una 
proliferació de moviments contraculturals i 
activistes que qüestionaven l’individualisme 
neoliberal a partir de les dissidències col·lectives. 
També els artistes d’aquella dècada es van 
interessar per tot el que era comunitari i van 
recuperar formes creatives que, més que buscar 
la fabricació d’objectes, aspiraven a la creació 
de situacions i espais on es poguessin produir 
moments de comunitat, generositat i dissidència. 
A través d’una multiplicitat de veus, aquest curs 
recorre diverses geografies i maneres de fer, 
intentant retratar la polifonia d’aquest retorn del 
comunitari. Els camins que es van agafar temps 
enrere continuen oberts: aquestes sessions 
ens conviden a endinsar-nos-hi de nou.

A càrrec de Julia Ramírez Blanco.

Programa
Dc. 19/2 19 h     
Julia Ramírez Blanco. Art i activisme als 
noranta. Enfront (i amb) el capitalisme salvatge

Dc. 26/2 19 h     
Jesús Carrillo. Art i lluites ciutadanes. Lavapiés, 
un barri en disputa

Dc. 4/3 19 h    
Nasheli Jiménez del Val. Cas d’estudi. L’Exèrcit 
Zapatista d’Alliberament Nacional

Dc. 11/3 19 h   
Lars Bang Larsen. L’art com a signe social. 
L’economia política de l’art contemporani i els 
anys noranta 

Dc. 18/3 19 h   
Fefa Vila. Pràctiques polítiques i expressions 
culturals queer-feministes. Maneres de fer i de 
pensar a (l’Espanya de) la dècada dels noranta

Dc. 25/3 19 h     
Lara Almarcegui. Drets minerals. Què hi ha sota 
la ciutat i qui n’és el propietari?
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S E M I N A R I  P E I  O B E R T

Autogestió porca
Trobada de col·lectius  
queer autogestionats
Aquesta segona trobada d’Autogestió porca té 
la voluntat de continuar compartint estratègies, 
metodologies i temes d’investigació de quatre 
col·lectius provinents del sud d’Europa que 
treballen en els límits de la producció cultural 
i l’activisme de la dissidència sexual. A través 
d’una proposta pràctica i col·lectiva, es 
desenvoluparan quatre tallers amb estudiants 
del PEI i persones interessades.

El primer marc referencial que els reuneix és el 
context geopolític de procedència, ja que els 
col·lectius convocats resideixen i treballen als 
països europeus coneguts en l’àmbit anglosaxó 
amb el terme PIGS (porcs en anglès): Portugal, 
Itàlia, Grècia i Espanya. Es tracta dels països 
del context europeu considerats més pobres i 
inestables econòmicament i políticament, raó 
per la qual se’ls ha designat amb l’enunciació 
injuriosa de porcs.

El segon marc referencial té a veure amb el fet 
que els col·lectius o persones desenvolupen 
pràctiques de treball vinculades a la producció 
cultural, i aquestes, al seu torn, estan travessades 
de diverses maneres en la seva trajectòria per la 
dissidència sexual, el feminisme, les pràctiques 
queer i el treball polític i activista. En aquest 
sentit, l’enunciació pejorativa de porca busca 
poder invertir la seva càrrega a través de la 
indagació entorn dels models de treball, les 
metodologies i la producció autogestionada 
com a forma d’autonomia i articulació crítica.

Amb la participació de Sandra Rocha i 
Anabela Santos (Portugal), Laboratorio 
Smaschieramenti (Itàlia), Paraskevi 
Damaskou/Atossa i Kangela Tromokraticsh/
Vasilis-Angel (Grècia), Elena-Urko i Patricia 
Carmona (Espanya).

Dv. 14/2 19.30 h Presentació d'El libro del buen 
Vmor. Sexualidades raras y políticas extrañas. 
Fefa Vila Núñez i Javier Sáez del Álamo

INFO 12, 13 i 14 de febrer. Diversos espais. 
Gratuït. Places limitades. Més informació i 
inscripció a macba.cat.

S E M I N A R I  P E I  O B E R T

Cap a una nova  
imaginació ecosocial  
Narratives i transicions 
davant la crisi de civilització
Aquest seminari PEI Obert tractarà de 
respondre a l’onada de mobilitzacions contra 
la crisi climàtica que s’estan produint en 
diverses parts de món, amb la intenció de 
debatre les declinacions de la imaginació 
política contemporània en relació amb la 
transició ecosocial. Des dels partidaris 
del Green New Deal fins als plantejaments 
ecosocialistes, passant per les lògiques de la 
desconnexió comunitària o les aportacions 
de l’ecofeminisme, aquestes posicions 
teòriques se solapen amb el treball pràctic 
que desenvolupen nombrosos col·lectius 
d’activistes, productors culturals i agents 
socials. Aquesta pluralitat de veus confluirà 
en el seminari amb la intenció d’aportar una 
resposta parcial (i no unívoca) a dos objectius 
concrets. En primer lloc, a la necessitat de 
construir i consolidar imaginaris culturals 
que, en la mesura que sigui possible, 
s’adaptin a una cultura material de vida que 
disminueixi el dany ecosistèmic promogut 
per la civilització tardocapitalista. En segon 
lloc, i en contrast crític amb el decurs dels 
projectes emancipadors del segle XX, al 
desig d’impulsar políticament la transició 
ecosocial des de les condicions del present a 
un futur de regulació racional dels intercanvis 
sociometabòlics amb la natura.  

Dirigit per Jaime Vindel, membre de la 
direcció del PEI, doctor europeu en Història de 
l’Art i màster en Filosofia i Ciències Socials. 
Investigador del Programa Ramón y Cajal de 
l’Instituto de Historia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, on desenvolupa 
un estudi sobre la relació entre les metàfores 
de la física termodinàmica i els imaginaris 
culturals de la modernitat fòssil.
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Programa

Dj. 5/3  Imaginaris energètics i transició ecosocial

16 h Presentació a càrrec de Jaime Vindel, 
director del seminari.

16.30 h Cara New Dagget, professora del 
Department de Ciències Polítiques al Virginia 
Tech, on investiga sobre ecologia política 
feminista. Autora de The Birth of Energy: Fossil 
Fuels, Thermodynamics, and the Politics of Work.

17.30 h Joan Martínez Alier, catedràtic del 
Departament d’Economia i Història Econòmica 
de la UAB. Les seves línies de recerca abasten 
des de la història agrària i la història ambiental 
fins a l’economia ecològica, la política ambiental 
i l’ecologia política.

18.30 h Daniel Tanuro és la firma d’Alain 
Tondeur, enginyer mediambientalista belga i 
autor de l’assaig El imposible capitalismo verde. 
Del vuelco climático capitalista a la alternativa 
ecosocialista.

Dv. 6/3  Extractivisme i ecofeminisme

16.30 h Lolita Chávez Ixcaquic, feminista, 
líder indígena, activista per la preservació 
dels recursos naturals i defensora dels drets 
humans a Guatemala.

17.30 h Yayo Herrero, enginyera agrícola, 
antropòloga i referent de l’ecofeminisme a 
Europa.

18.30 h Miriam García Torres, membre de l’àrea 
de globalització, pau i solidaritat d’Ecologistas 
en Acción.

Ds. 7/3  11 h Taula rodona:    
El paper de les organitzacions polítiques

Rosa Martínez Rodríguez, diputada per Biscaia 
d’Unidos Podemos i coportaveu d’EQUO. Al 
Congrés treballa temes relacionats amb la 
transició cap a un model productiu més just, 
democràtic i sostenible. És portaveu d’I+D a la 
comissió d’Economia i portaveu adjunta d’Energia.

Emilio Santiago Muiño, doctor en Antropologia 
Social. És un dels fundadors del col·lectiu de 
recerca i transformació social Instituto de 
Transición Rompe el Círculo. 

Olga Margalef, coordinadora de l’àrea 
d’ecologia de BComú. És membre de 
la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i 
investigadora del Centre de Recerca Ecològica 
i d'Aplicacions Forestals (CREAF).

12.30 h Taula rodona:    
El paper dels moviments socials

Marían Simón Rojo (Extinction Rebellion), 
professora associada del Grupo de 
Investigación en Arquitectura, Urbanismo 
y Sostenibilidad (GIAU+S) de l’E.T.S. de 
Arquitectura de la UPM, i membre d’Extinction 
Rebellion.

Laura Laguna (Fridays for Future) forma part 
de la representació estatal de Fridays for 
Future, el col·lectiu que encapçala a nivell 
mundial la jove activista mediambiental Greta 
Thunberg. 

Luis González Reyes, membre d’Ecologistas 
en Acción, soci de Garúa S. Coop. Mad., que 
es dedica a facilitar les transicions ecosocials. 
També treballa a FUHEM, on és responsable 
de l’«ecosocialització» dels seus tres centres 
escolars.

INFO 5, 6 i 7 de març. Auditori Meier. Gratuït. 
Inscripció a macba.cat.

Aquesta activitat forma part d'Education from 
Below, un projecte amb el suport del programa 
Creative Europe de la Unió Europea.

S E M I N A R I  P E I  S E M I O B E R T

Sic Transit
Imaginaris radicals de la 
transició postfranquista 
Aquest seminari s’interroga sobre les 
pràctiques culturals i les formes estètiques 
dels anys setanta en el context de la crisi 
del franquisme i de la transició al règim 
constitucional actual. Analitzarem relats 
i al·legories de l’època, ens fixarem en la 
producció artística vinculada a la protesta 
i a la creació de comunitat, i estudiarem les 
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formes efímeres i les estètiques rupturistes del 
període. Examinarem l’emergència de xarxes 
contraculturals en aquell context, pensades 
com a laboratoris civils de formes de vida, ciutat 
i societat. Les preguntes sobre els arxius de la 
ruptura, sobre les genealogies invisibles de la 
ciutadania i sobre la producció d’hegemonia 
històrica centraran el treball del seminari.

A càrrec de Germán Labrador Méndez, 
professor titular del departament d’Espanyol i 
Portuguès de la Universitat de Princeton. 

INFO 16, 17, 18 i 19 de març, de 16 a 19 h. 
Auditori Convent dels Àngels. Inscripció gratuïta. 
10 places adjudicades a través de convocatòria 
oberta, enviant una carta de motivació a 
docenciapei@macba.cat abans del 28 de febrer. 

C I C L E

El que pot un llibre
Aquest cicle proposa trobades mensuals 
amb artistes, editors i persones del context 
artístic per parlar de la pràctica artística de 
fer llibres. Prendrem l’artefacte llibre com un 
cos que es resisteix a esdevenir normatiu. 
L’emmarcarem en el treball i l’imaginari dels 
seus autors, però també en el de l’arxiu del 
MACBA. I parlarem de comunitat, dissidència, 
situacionisme, performativitat, immaterialitat, 
lectura, distribució, traducció, economies, 
construccions, afectes i d’altres coses que no 
podem imaginar. Perquè de fet, fins ara, ningú 
ha determinat el que pot fer un llibre.

A càrrec d’Anna Pahissa, gestora cultural 
especialitzada en publicacions.

Programa

Dv. 17/1  Pere Llobera i Sergi Botella   
Dv. 7/2  Anna Dot    
Dv. 20/3  Núria Gómez Gabriel i Estela Ortiz

Totes les publicacions podran ser adquirides 
el dia de la presentació i a la llibreria MACBA 
Store Laie.

INFO Divendres 17 de gener, 7 de febrer i 20 
de març, de 19 a 20.30 h. Planta baixa del CED. 
Gratuït. Sense inscripció prèvia. Consulteu 
programa específic a macba.cat.

G R U P D ’ E S T U D I

La cuina
La cuina és un espai de trobada obert a 
la participació de tothom, especialment 
a persones i organitzacions que vulguin 
compartir els seus coneixements i experiències 
entorn de la cuina. És un espai per reflexionar, 
des del saber i la parla que possibiliten les mans 
laborioses, sobre la sobirania alimentària, la fi 
de les energies fòssils –i l’extrema dependència 
del petroli del model alimentari actual–, el canvi 
climàtic i l’esgotament dels recursos. 

Cuinar i tastar receptes, parlar de productes 
de temporada, ingredients oblidats o cuina 
d’aprofitament i compartir receptes d’arreu 
adaptades a d’altres tradicions, ingredients 
i sabers, ens ha permès també imaginar un 
futur on els models actuals de cultiu i consum 
alimentari són insostenibles. Per això, la 
propera edició de La cuina abordarà reptes 
com la posada en pràctica d’una cuina solar, 
la construcció del nostre propi hort d’herbes 
aromàtiques, o la creació d’un viver d’espirulina 
i de cucs, la proteïna del futur.

A càrrec de Marina Monsonís, artista, i Yolanda 
Nicolás, coordinadora de Programes Públics. 
Proposta intergeneracional.

INFO Cada dijous, d’11 a 14 h. La cuina. Gratuït.  
Per formar part del grup, cal sol·licitar-ho per 
escrit a programespublics@macba.cat.
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A R T S E N V I U 

Dansa a fi de mes
El programa dels dissabtes de final de mes 
del primer trimestre del l’any està dedicat a 
la dansa. Perquè la història de l’art i el museu 
no només estan conformats per objectes, i 
perquè la dansa i la coreografia formen part 
indissociable de les experimentacions més 
radicals de l’art. En el cas del minimalisme, la 
importància de la relació entre objecte, espai i 
cos va fer que es considerés com un nou gènere 
teatral, i artistes com Charlotte Posenenske 
van introduir elements coreogràfics en les 
seves obres. Per això Dansa a fi de mes s’obrirà 
l’últim dissabte de gener amb Carmelo Salazar 
a les sales de Charlotte Posenenske: Work in 
Progress. El coreògraf i ballarí canari ha explorat 
intensament els límits de la dansa des de 
diversos experiments físics amb els quals ha 
desbordat el marc escènic. A la seva peça de 
nova creació entrarà en diàleg amb l’obra de 
Posenenske, la seva variabilitat i la crítica social 
que planteja.

El febrer, la comissària de performance 
Catherine Wood obrirà la sessió amb una 
conferència sobre el caràcter transicional de 
l’obra de Posenenske, que ella compara amb 
conductors o nodes que actuen com a punts 
de transició d’un estat a un altre. Després de 
la conferència es presentarà Invisible labor 
de Paz Rojo, que des de fa més d’una dècada 
s’interroga sobre la potència del cos, sobre la 
dansa més enllà del mercat, l’anonimat i les 
possibilitats d’una producció cultural que no es 
restringeixi a la producció de valor.

Per tancar el trimestre, el museu participa en 
la Quinzena Metropolitana de la Dansa amb la 
peça Soliloquis de Jon Maya, Cesc Gelabert i 
Andrés Marín.

Programa

Ds. 25/1 
19.30 h Carmelo Salazar Non Show Work in 
Minimal Ground. Aquesta activitat forma 
part del programa Situacions transicionals, 
organitzat amb motiu de l’exposició Charlotte 
Posenenske: Work in Progress.

Ds. 29/2      

19.30 h Conferència Charlotte Posenenske. 
L’escultura en les xarxes socials. Catherine 
Wood, conservadora a la Tate Modern 
de Londres, presenta l’obra de Charlotte 
Posenenske. 

20.30 h Paz Rojo. Invisible labor. Aquesta 
activitat forma part del programa Situacions 
transicionals, organitzat amb motiu de 
l’exposició Charlotte Posenenske: Work in 
Progress.

Ds. 28/3

19.30 h Jon Maya, Cesc Gelabert i Andrés 
Marín, Soliloquis. Projecte ideat per Jon 
Maya que proposa una trobada entre l’espai 
museístic i la dansa. En una coreografia 
estructurada per Cesc Gelabert a partir 
de l’aurresku –dansa tradicional basca–, 
els tres ballarins aporten tres trajectòries i 
tres mirades cap a l’art que convergeixen en 
un mateix espais i temps, esquitxat per la 
instal·lació sonora de Luis Miguel Cobo.   
En el marc de la Quinzena Metropolitana  
de la Dansa.

INFO Dissabtes 25 de gener, 29 de febrer i 
28 de març, 19.30 h. Atri i sales del museu. 
Gratuït gràcies a Uniqlo. 

#DissabtesMACBA

#Fidemes

04  Kugach's Before the Dance © Andy Freeberg
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F E S T I VA L

SÂLMON<
El Festival SÂLMON< arriba a la vuitena edició 
com un esdeveniment orgànic que promou la 
trobada entre artistes, públic i professionals. 
S’hi presenta una programació intensa, de 
formats diversos, a càrrec de creadors tant 
locals com internacionals que operen en el 
marc de les residències artístiques, i que es 
construeix i evoluciona sobre els treballs i la 
creativitat de les edicions anteriors.

En aquesta edició, el MACBA torna a 
col·laborar amb el festival amb una proposta 
en tres formats pensada conjuntament, que 
tindrà lloc a les sales del museu en diàleg amb 
les obres de l’exposició Charlotte Posenenske: 
Work in Progress.

Programa

Ds. 8/2     

18.30 h Carmelo Salazar. Dansa. Non Show 
Work in Minimal Ground. Sales del museu.

Ds. 15/2      

19 h Paz Rojo. Presentació del llibre To Dance in 
the Age of No-Future. Sales del museu.

Dg. 16/2      

De 17 a 19 h Paloma Calle. Presentació de la 
peça 100 cosas que hacer hoy mejor que ver 
esta performance, fruit de la seva residència 
prèvia al MACBA. CED.

INFO 8, 15 i 16 de febrer. Diversos espais. 
Gratuït.

C
IN

E
M

A

05  Foto: Isaac Julien, Hommage Noir (Looking For Langston Vintage Series), 
1989/2016 05
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desenvolupa un cinema d’oposició que posa en 
joc una pràctica cinematogràfica productora 
d’imaginaris i relats i, per tant, entesa com a 
espai d’acció política i social.

Al llarg de quatre sessions, en les quals 
comptarem amb l’assistència del director,  
Focus #3 presentarà una selecció de 
l’extensíssima filmografia d’Isaac Julien, 
que inclou també la seva participació com a 
membre fundador en el Sankofa Film and Video 
Collective. Es tracta de projectes que posen de 
manifest diverses aproximacions estètiques 
per parlar de la raça, la classe o la condició 
queer, i que ens retornen a la pregunta de què 
significa, avui dia, radicalitat.

Programa

Dj. 9/1 19 h     

Looking for Langston, Isaac Julien, 1989, digital, 
b/n, so, VOSE, 46 min

Presentació a càrrec d’Isaac Julien i Pablo 
Martínez, cap de Programes del MACBA. 
Col·loqui amb el director posterior a la projecció, 
moderat per Tanya Barson, conservadora en 
cap del MACBA.

Dv. 10/1 19 h      

Frantz Fanon: Black Skin White Mask, Isaac Julien, 
1996, digital, color, so, VOSE, 70 min

Presentació i col·loqui posterior a la projecció a 
càrrec d’Isaac Julien.

Ds. 11/1 19 h     

Derek, Isaac Julien, 2008, digital, color, so, VOSE, 
78 min 

Dg. 12/1 19 h    

Young Soul Rebels, Isaac Julien, 1991, 35 mm, 
color, so, VOSE, 105 min

INFO 9, 10, 11 i 12 de gener, 19 h. Auditori Meier. 
3 €/sessió. Gratuït amb carnet Amic.

C I N E M A

FOCUS #3   
Isaac Julien
En aquesta tercera edició, Focus reivindica 
l’obra cinematogràfica d’Isaac Julien, amb 
motiu del trentè aniversari de la seva pel·lícula 
Looking for Langston (1989). Julien és una 
figura destacada de la nova onada de cinema 
independent negre, que va aparèixer al Regne 
Unit als anys vuitanta sota el govern de Margaret 
Thatcher, i que està fortament influïda pels 
debats sobre postcolonialisme promoguts per 
teòrics com Homi Bhabha o Stuart Hall.

Des de les seves primeres pel·lícules, el 
cinema de Julien es caracteritza per una 
experimentació en la construcció del relat fílmic 
que és fruit de la barreja de gèneres, així com 
per una acurada resolució formal que retorna 
a la bellesa de la imatge tota la seva força 
política. De manera molt resumida, es podria 
dir que el cinema de Julien aborda qüestions 
de raça i representacions de la masculinitat, 
però no només això; les seves pel·lícules es 
preocupen per la construcció de la Història, 
el gènere, el capital o la lluita política. L’amor, 
el somni i el desig travessen bona part de les 
seves produccions i desafien, amb les seves 
temporalitats, construccions narratives i formes 
estètiques, les convencions del cinema blanc 
heterosexual. A partir de la recuperació de 
figures històriques fonamentals com Langston 
Hughes, Frantz Fanon o Derek Jarman, Julien 
homenatja personatges clau en l’àmbit de les 
lluites antiracistes i de l’activisme antisida, i 
reivindica un relat on la figura del marica negre 
es troba doblement marginada i desproveïda 
d’una història i, en conseqüència, dels seus 
referents.

En els seus retrats biogràfics, que formen part 
essencial d’aquest Focus, Julien no pretén fer un 
retrat fidedigne del personatge, sinó més aviat 
reconstruir unes escenes d’època que obrin 
una mica el camp de visió habitualment limitat 
a personatges abordats com a excepcions 
històriques; d’aquesta manera, ens dona 
accés a mons que el cinema ha retratat ben 
poques vegades. A partir de recursos bàsics 
com la narrativa o l’opció estètica, Julien 
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P R O F E S S O R AT

Grup de treball sobre la 
Col·lecció
Aquest grup reflexiona sobre què és una 
col·lecció d’art. Els seus integrants es 
reuneixen cada quinze dies, i es parteix 
d’una metodologia que combina diverses 
aproximacions. Les sessions teòriques, que 
permeten l’autoformació del grup, s’alternen 
amb visites a espais del museu que el vinculen 
amb la institució. A més, un dels elements 
centrals consisteix a generar els propis 
continguts de mediació en relació amb la 
Col·lecció. A través d’aquesta pràctica, el grup 
de treball explora la relació bidireccional entre 
la institució i els que en formen part.

Aquesta tercera edició continuarà amb les 
línies de treball entorn d’alguns conceptes 
relacionats amb la investigació del museu: 
comissariat, institucionalitat, política i cossos.

Adreçat a professorat, educadors i artistes.

A càrrec de Julia Ramírez Blanco, 
historiadora i crítica d’art.

INFO Programació contínua, els dilluns 
cada quinze dies, 18 h, amb activitats 
complementàries que es programaran al llarg 
del curs. Durada de l’activitat: 2 hores. Gratuït. 
Inscripció a educacio@macba.cat.

Més informació a educacio@macba.cat o  
93 412 14 13
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TA L L E R S

P2P D’igual a igual
Els tallers P2P proposen compartir pràctiques 
artístiques entre creadors i docents per 
trastocar-les, posar-les en comú en l’espai 
educatiu i retornar-les, transformades per 
la interacció dels alumnes a l’aula, a la resta 
dels docents i a l’artista. En aquesta quarta 
edició, els tallers tenen com a fil conductor les 
pràctiques narratives que es desenvolupen a 
través de la performance, el vídeo o el format 
radiofònic amb la finalitat d’experimentar amb 
la veu, el text, l’objecte, la ficció, el so i la música. 

Programa

Dc. 22/1; 5/2 Taller amb Violeta Ospina. 

Dc. 18/3; 1/4 Taller amb Laura Llaneli. 

Dc. 15 i 29/4 Taller amb Lúa Coderch.

INFO Dimecres 22 de gener, 5 de febrer, 18 de 
març i 1, 15 i 29 d'abril. Gratuït. Inscripció a 
macba.cat.

C U R S

Tecnocolonialisme   
de butxaca    
Taller de desmuntatge
Amb una mirada atenta, aquest taller examina 
les implicacions polítiques (econòmiques, 
estètiques, ecològiques, colonials) que nien 
en els dispositius de producció audiovisual 
mundana i quotidiana, com els smartphones. El 
plantejament metodològic del curs consisteix 
a articular teoria (lectures, discussions en 
grup, problematització i invenció de discursos 
oportuns davant la complexitat del present de 
les tecnociències de la imatge i la textualitat 
contemporànies) i pràctica (desmuntatge i 
especejament, enginyeria inversa i recerca 
material/experimental per equips) per tal de 
desenvolupar plegats, diagramàticament, 
recursos (per exemple editorials o en format 
pòster) que després (es) puguin continuar 
pol·linitzant a l’aula, de manera situada.

Adreçat a docents que treballen a l’aula amb 
nens i nenes preadolescents i adolescents.

A càrrec de Jara Rocha i Joana Moll, artistes. 

INFO Els dimarts 3, 10 i 17 de març i 28 d’abril, 
de 18 a 21 h. La cuina. Gratuït. Inscripció a 
macba.cat.
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2 - 5  A N Y S 

Magnetismes + - / + +
Les persones, com qualsevol ésser viu, 
necessitem energia per poder viure. Aquesta 
força d’acció està en constant transformació 
i genera moviments. Entre l’atracció i la 
resistència, com afecta l’energia les relacions 
humanes? Des del fer i la incertesa, proposem 
accions col·lectives per experimentar 
interrelacions entre els cossos, com si fóssim 
càrregues elèctriques positives i negatives, 
assajant maneres d’estar junts i posant en joc 
altres orientacions espacials entre el dins-fora 
i el nord-sud. Ens hi arrisquem?

A càrrec d’Experimentem amb l’Art.

INFO  Dissabtes 11, 18 i 25 de gener; 1, 8 i 15 
de febrer, d’11 a 12.30 h.

2 - 5 A N Y S 

Babum bum bum tic-tac 
bum bum tucutun
Quan observem un nadó, descobrim 
una atenció dispersa on es dissolen 
incessantment les dicotomies entre el jo 
i l’altre, el que és material i l’immaterial, 
el pensament i l’acció. En aquest taller 
practicarem un estar que es col·loca en el 
lloc de la incertesa per contagiar-nos els uns 
als altres la capacitat de mirar, escoltar, dir i 
fer des de l’experiència comuna. Provocarem 
altres maneres d’estar junts, alterant els rols 
de la quotidianitat i sorprenent-nos en llocs 
inesperats. Ens centrarem en la materialitat 
de el cos per trencar les jerarquies entre 
corporalitats i gaudir de les dimensions 
afectives que s’inscriuen en tota la matèria 
(humana i no humana).

Taller a càrrec de Bea Fernández, ballarina, 
coreògrafa, curadora i mare.

INFO Dissabtes 22 i 29 de febrer; 4 i 25 d’abril; 
2, 9 i 16 de maig, d’11 a 12.30 h.

06  Foto: Anna Fàbrega, 2019
06
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2 - 5 A N Y S

Imitar, inventar, mimitar, 
mimventar, vivintar, 
tarvimir, ratimir, miropiar, 
ipiar... Fer-se petita
Si aprenem a parlar, a moure'ns, a relacionar-
nos per imitació, què passa quan canviem 
de model? Durant quatre dissabtes seguits, 
i amb el mateix grup de famílies, proposem 
desplaçar la mirada, la veu i el cos cap a una 
altra banda, cap a un lloc potser oblidat. Com 
es mou el cos gran quan imita el petit? Com 
es mou el cos petit quan el gran el copia? 
Com ens movem si no imitem? Amb exercicis 
d’atenció, repetició i deriva, inventarem 
maneres híbrides de comunicar-nos entre 
grans i petits, fent-nos els uns als altres.

A càrrec de Luz Broto i Marc Vives, artistes. 

INFO  Dissabtes 7, 14, 21 i 28 de març, d’11 a 
12.30 h. 10 € per participant (tant adults com 
infants). La inscripció és per a tot el cicle, inclou 
els quatre tallers. Gratuït amb carnets Família 
i Amic. 

6 - 1 2 A N Y S

Alliberar les màquines
Buscar una forma, un moviment, un so...  
I en el camí d’aquesta recerca, perdre’s i 
deixar-se portar per la intuïció.  
Les màquines es mouen amb dificultat enmig 
de l’espai, sense destí aparent.  
Una màquina pot ser una obra d’art? I crear 
un obra?

A càrrec de Lolo & Sosaku, artistes.

INFO  Diumenges 12, 19 i 26 de gener i 2 de 
febrer, d’11.30 a 13 h.

6 - 1 2 A N Y S

Mengem-nos les imatges!
Per dur a terme aquest taller, agafarem 
imatges de l’arxiu del museu i en farem una 
selecció responent a qüestions com: què és el 
que m'atrau d'aquestes imatges? Què tenen 
en comú? Què les diferencia? Com les podem 
agrupar? A partir de la seva pràctica artística, 
Ariadna Guiteras ens proposa explorar 
les nocions de cos i porositat, entenent el 
nostre cos com un ens porós i en constant 
relació amb l'entorn, amb les altres persones, 
amb els bacteris del nostre estómac... I ens 
aproximarem a una de les seves obertures: 
la boca. Experimentarem a La cuina del 
MACBA amb un material comestible, l'agar-
agar, i ens menjarem l'arxiu! Ens el farem 
nostre, el digerirem, deixarem que ens afecti i 
l'afectarem. 

A càrrec d’Ariadna Guiteras, artista.

INFO Diumenges 9, 16 i 23 de febrer; 1, 8 i 15 de 
març, d’11.30 a 13 h.

6 - 1 2 A N Y S

Xerrar(nos) pels descosits
A partir d’una estructura especialment 
dissenyada per a aquest taller, farem un 
exercici d’expansió de les tècniques tèxtils. 
Canviarem l’escala manual de la costura 
per tal d’intervenir, amb tot el cos i al costat 
d’altres cossos, sobre teles i ordits. Amb 
tècniques diverses, tallant i tornant a muntar, 
brodant i teixint, a través del collage o amb 
l’ús d’elements decoratius, anirem desfilant 
a poc a poc les nostres idees preconcebudes 
sobre el tèxtil i les seves possibilitats 
expressives i comunicatives.

A càrrec de Vanesa Varela, artista.

INFO Diumenges 22 i 29 de març; 5, 6, 8, 9 i 26 
d’abril, d’11.30 a 13 h.
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Feu-vos Amic Família! 
Tindreu accés gratuït a tota 
la programació familiar 
del MACBA, a més de 
les exposicions i altres 
activitats. 
Quota anual: 35 € (inclou 2 adults i els fills del 
titular menors de 18 anys). 

Sales del museu. Inscripció a macba.cat.  
3 € per participant (tant adults com infants). 
Gratuït amb carnets Família i Amic. 

Oferim recursos de suport per a adults/infants 
amb necessitats d’accessibilitat. Consulteu  
els serveis disponibles per als tallers a  
educacio@macba.cat.  2 € per participant 
(tant adults com infants) acreditant situació de 
discapacitat.

Més informació a macba@macba.cat o 
93 481 33 68.

J
O

V
E

S

07  Foto: Ariadna Miquel, 2018
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Departament exotèric    
Grup d’autoformació  
Edició 2020
Departament exotèric és un projecte artístic 
i un plantejament pedagògic adreçat a 
estudiants de tots els àmbits a partir dels 18 
anys. No es demana haver cursat prèviament 
estudis específics d’art. Es tracta d'un grup de 
treball resident en el museu que treballa amb 
la consigna: «Què vols aprendre? Què pots 
ensenyar?», amb un plantejament educatiu que 
propicia l'horitzontalitat i l'autogestió entre els 
participants i que crea un espai d'intercanvi de 
coneixements i experiències al voltant de l'art i 
el pensament contemporanis.

El projecte es desenvolupa de gener a 
desembre del 2020 i consta de dues sessions 
mensuals, una pública i l’altra tancada. Les 
sessions tancades, on només participen els 
membres del grup de treball, estan destinades 
a organitzar i gestionar les sessions obertes, 
que combinen xerrades, visites a diversos 
espais culturals, tallers, visionats o sessions 
amb convidats. Aquestes sessions públiques 
són gratuïtes i obertes a tothom. 

És un espai de gestió col·lectiva on els tres 
agents implicats –estudiants, artista i equip 
educatiu del museu– vertebren tant la 
programació del projecte com el format en què 
es du a terme. És des d'aquesta experiència i 
pràctica que el departament exotèric pot ser 
entès com un espai d'investigació en l'àmbit 
educatiu autogestionat.

Adreçat a estudiants universitaris de 
qualsevol disciplina.

A càrrec de Jordi Ferreiro, artista i educador, i 
Yolanda Jolis, coordinadora d’Educació.

INFO De gener a desembre de 2020, dues 
tardes cada mes. Gratuït. Es demana un 
compromís per a tot l’any. 

Per a més informació, consulteu les  
sessions informatives a:
  @Departamentexoteric

Amb el suport: Resa

A
M

IC
S
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V I S I T E S  E X C L U S I V E S  A L  M A C B A
Inscripció a macba.cat

Dj. 23/1  18 h 

Visita a l’exposició Takis amb Teresa Grandas, 
curadora. 

V I S I T E S  E X C L U S I V E S  A  A LT R E S 
I N S T I T U C I O N S
Inscripció a amics@macba.cat 

Dj. 30/1  18.30 h

Visita a l’exposició Gameplay. Cultura del 
videojoc al CCCB. 

Dj. 12/3  18 h 

Visita a  l’exposició Miró: Constel·lació Antoni 
Llena amb l’artista Antoni Llena a la Fundació 
Joan Miró. 

* Descobreix tots els beneficis dels Amics 
i descomptes en el carnet categoria Amic 
MACBA (30% descompte) a macba.cat.

Tens cap dubte? Truca, pregunta i participa. 
Contacta amb nosaltres: 
amics@macba.cat  / 93 481 33 68 

Fes-te Amic del MACBA! 
Ser Amic del MACBA és formar part d’una 
comunitat activa i curiosa que comparteix 
l’interès per l’art i la cultura contemporània. 
Vine tantes vegades com vulguis al museu i 
gaudeix d’activitats que et permetran acostar-
te més al MACBA. Quin Amic vols ser?

A M I C E X P O 1 8 €  L’A N Y    
• Accés gratuït i il·limitat a les exposicions 
temporals i a la Col·lecció.  
• Novetat! Accés a les visites exclusives al 
MACBA i a d’altres equipaments culturals.

A M I C FA M Í L I A  3 5 €  L’A N Y   
Dos adults + fills del titular < 18 anys 
• Accés gratuït i il·limitat a les exposicions 
temporals i a la Col·lecció.   
• Accés gratuït a les activitats de MACBA en 
família.

A M I C 5 0 €  L’A N Y *  
• Accés gratuït i il·limitat a les exposicions 
temporals i a la Col·lecció.   
• Accés gratuït a totes les activitats del museu. 
• Activitats exclusives al MACBA i en d’altres 
equipaments culturals.

A M I C D U O 75 €  L’A N Y    
• Dona’t d’alta com a Amic MACBA amb una 
altra persona i paga només 75 € l’any. 

A M I C C O L· L E C C I Ó 2 0 0 €  L’A N Y 
Tots els beneficis de ser Amic MACBA + 
avantatges VIP:     
• 10 invitacions durant l’any.    
• Possibilitat d’organitzar una visita privada 
per a 10 persones abans de la inauguració 
d’algunes exposicions.     
• Agraïment a la web del MACBA.

08  Foto: Vista de l'exposició Takis. Foto: Miquel Coll, 2019
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Patrocinador Dissabtes MACBA

Patrocinador d’accessibilitat

Patrocinadors d’educació i mediació

Empreses col·laboradores

Col·laboradors

Mitjans col·laboradors

COBERTA  Takis. Magnetic Fields, 1969 (vista parcial). Foto: Miquel Coll, 2019

Gràcies!Informació 
general

ENTR ADA G ENER AL: 11 €

Entrada vàlida durant un mes si s’activa a la 
recepció del museu.

DIES D’ENTR ADA G R ATUÏTA

Dissabtes, de 16 a 20 h    

ENTR ADA REDUÏDA: 8 , 80 € – 5 € 

Consulteu macba.cat/ca/preus

ENTR ADA G R ATUÏTA

Consulteu macba.cat/ca/preus

Aquest programa està subjecte a canvis 
d’última hora. Podeu consultar tots els detalls 
de les activitats a macba.cat.

GS
Inscriu-te a: macba.cat/newsletter

Vols estar informat 
de totes les nostres 
activitats o assistir a 
alguna inauguració?



Vine al MACBA cada 
dissabte a la tarda 
gratis, gràcies a Uniqlo
Cada dissabte, a partir de les 16 h, l’entrada al 
museu és gratuïta. Gaudeix de les exposicions i 
el programa d'activitats, amb un esdeveniment 
destacat l’últim dissabte de cada mes.

HOR ARIS MUSEU

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, 
d’11 a 19.30 h
Dimarts no festius, tancat
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges, de 10 a 15 h
Festius:
1 de gener, tancat
6 de gener, de 10 a 15 h
12 de febrer, jornada de portes obertes 
amb motiu de la celebració de Santa Eulàlia: 
entrada gratuïta d’11 a 19.30 h

HOR ARIS BIBLIOTECA 
De dilluns a dijous, de 10 a 19 h
Festius, tancat

HOR ARIS AR XIU
De dilluns a dijous, de 10 a 14.30 h
Cal sol·licitar cita prèvia a arxiu@macba.cat
Festius, tancat


