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L’any 2020 segueix consolidant les línies estables de programació del museu, 

amb el fi d’assentar la feina i la investigació plantejades des de 2017. Els 

programes s’articulen entorn de cinc eixos fonamentals:  

 

a) Programes públics. Seminaris internacionals, cursos d’art 

contemporani, programació d’arts en viu. Alguns programes iniciats el 

2017 tindran una nova edició el 2020, com Idiorítmies, dedicat a la 

performance, el maig; Lorem Ipsum, música, a l’estiu; o les Jornades 

de visualitats crítiques a la tardor. 

b) Programes vinculats al PEI – PEI OBERTS.  

c) Programes vinculats a la Col·lecció del museu i a l’Arxiu, com ara 

grups de lectura i grups d’investigació i de treball col·lectiu.  

d) Programes en relació amb l’activitat expositiva del museu. 

Seminaris internacionals, projeccions de cinema… Destaca el 

programa permanent de visites a les exposicions Parlem de…, en què 

artistes, pensadors i diversos agents activen les exposicions des de 

perspectives concretes de les quals sorgeixen lectures singulars. Són 

visites posicionades per a un coneixement situat.  

e) Desenvolupament de grups d’estudi per tal de generar i establir 

relacions permanents i duradores amb diferents col·lectius entorn de 

temes com ara la cuina com a espai per a la producció de pràctiques 

quotidianes crítiques en relació amb la sobirania alimentària o la fi de 

les energies fòssils, la Col·lecció o el cinema de no-ficció. 
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PENSAMENT I DEBAT 

 

PEI Programa d’Estudis Independents 

7a edició: 1 d’abril de 2019 – 30 de juny de 2020 

 

El Programa d’Estudis Independents del MACBA, que l’abril de 2019 va iniciar 

la seva setena edició, s’ha consolidat com un dispositiu d’aprenentatge amb 

l’objectiu fonamental de mobilitzar el pensament crític i d’activar la imaginació 

política des de la intersecció de pràctiques artístiques, ciències socials i 

intervencions politicoinstitucionals. La seva naturalesa parainstitucional (en el 

dintre-fora del museu i en el defora de la universitat) permet trencar amb la idea 

preconcebuda del que és un espai d’«alta formació» i facilita escapar de la 

lògica d’adquisició de competències o professionalització. 

 

Un dels interessos fonamentals del programa és pensar la manera en què 

l’estudi genera noves formes de subjectivitat política des de posicions 

progressistes, feministes, antiracistes i crítiques; pensar la investigació com un 

espai de compromís amb el món i no com un desenvolupament del subjecte-jo-

marca semiocapitalista; activar una imaginació política connectada amb les 

bases materials de la supervivència; i situar, des d’una posició ecofeminista, la 

interdependència i la vulnerabilitat com la base necessària per respondre a les 

formes neoliberals de capitalisme que esclaten cada dia en múltiples crisis: la 

migratòria, l’ecològica, la institucional, la política... Així mateix, es continua 

reflexionant sobre la possibilitat d’establir lligams amb la comunitat del sud 

d’Europa, amb la intenció d’enfortir les xarxes entre països de l’arc mediterrani 

amb els quals compartim una realitat geopolítica semblant. 

 

El fet de posar en pràctica una concepció de l’educació com a espai 

d’experimentació i alliberament suposa sempre un desafiament. Les fissures 

que obren tant els docents com els estudiants de diferents procedències, amb 

les seves aportacions d’epistemologies i tradicions de pensament diverses, 

situen el programa en un continu reequilibri, on la radicalitat només es pot 

entendre com un «anar a l’arrel de les coses» i practicar des de l’empatia. Per 

això, el programa se serveix de les eines de la teoria crítica, les investigacions 

artístiques, el materialisme cultural, el pensament i les pràctiques feministes i 

queer i la crítica decolonial. Tres grans línies troncals ‒Crítica i Pensament, 

Ecologies Culturals i Tecnologies del Cos‒ es relacionen amb altres línies 

d’exploració, com les pedagogies, les narratives visuals, els sabers 

indisciplinats i l’escriptura com una eina per activar el llenguatge, compartir 

experiències i articular la investigació. Enguany, a més de les classes 

teòriques, es porten a terme tres projectes d’investigació col·lectiva: Ecologies 
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culturals, amb Jaime Vindel; Memòries de la dissidència sexual a Barcelona, 

amb Lucía Egaña; i AMOR ROJO (Red Love) amb  Dora García. 

 

En el bienni 2019-2020, el PEI compta amb 28 alumnes procedents de 25 

països diferents. El perfil dels estudiants comprèn un ampli ventall d’edats (dels 

20 als 45 anys) i també de pràctiques i formacions, majoritàriament artístiques 

‒cinema, performance, dansa o comissariat‒ però també periodistes, 

escriptors, biòlegs, politòlegs, historiadors, advocats, psicòlegs, arquitectes, 

activistes... 

 

Direcció acadèmica del bienni 2019-2020: Lucía Egaña, Marina Garcés, Dora 

García, Pablo Martínez i Jaime Vindel. 

Professorat convidat: Yayo Herrero, Daniel Inclán, Germán Labrador, Ana 

Longoni i Emilio Santiago Muiño, entre d’altres. 

 

Informació completa del programa 2019-2020 al document annex  

www.macba.cat. 

 

*** 

 

PEI Obert. Seminari 

Cap a una nova imaginació ecosocial. Narratives i transicions 

davant la crisi de civilització  

5, 6 i 7 de març 

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.  

 

http://www.macba.cat/
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Dirigit per Jaime Vindel, amb la participació de Lolita Chávez Ixcaquic, 

Miriam García Torres, Luis González Reyes, Yayo Herrero, Laura Laguna, 

Joan Martínez Alier, Cara New Dagget, Emilio Santiago Muiño, Marian 

Simón Rojo i Daniel Tanuro.  

 

 

PEI Obert 

Autogestió porca. Trobada de col·lectius queer autogestionats 

12, 13 i 14 de febrer 

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. 

 

Dirigit per Lucía Egaña, amb la participació de Sandra Rocha i Anabela 

Santos (Portugal), Laboratorio Smaschieramenti (Itàlia), Paraskevi 

Damaskou/Atossa i Kangela Tromokraticsh/Vasilis-Angel (Grècia), Elena-

Urko, Furia Queer i Patricia Carmona (Espanya). 

 

Divendres 14 de febrer, 19.30 h: Presentació d'El libro de buen Vmor. 

Sexualidades raras y políticas extrañas. Fefa Vila Núñez i Javier Sáez del 

Álamo.  
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PEI Semiobert. Seminari 

Sic Transit. Imaginaris radicals de la transició postfranquista 

16, 17, 18 i 19 de març 

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 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. 

 

 

Curs  

Utòpics 90. Entre el gir social de l’art i la dimensió estètica de 

l’activisme 

Del 19 de febrer al 25 de març 

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. 

 

Dirigit per Julia Ramírez Blanco, amb la participació de Lara Almarcegui, 

Lars Bang Larsen, Jesús Carrillo, Anna Maria Guasch, Nasheli Jiménez 

del Val i Fefa Vila.  

 

*** 
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El que pot un llibre. Cicle 

Divendres 17 de gener, 7 de febrer i 20 de març 

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, editora i especialista en 

publicacions d’artista. Amb la participació de Pere Llobera, Sergi Botella, 

Anna Dot, Núria Gómez Gabriel i Estela Ortiz. 

 

 

 

*** 

 

II Jornades sobre visualitats crítiques   

Octubre 

Segona edició d’aquest programa, que es consolida com a seminari permanent 

de reflexió sobre les imatges i la manera en què totes elles produeixen i 

reprodueixen subjectivitats i cossos. Una reflexió sobre com es generen 

diverses formes de «veure» amb la producció d’imatges, partint de la idea que 

la història de la representació és, en gran mesura, la història dels dispositius de 

producció i reproducció de les imatges. Aquesta edició es dedicarà al cinema 

performatiu amb sessions de debat i conferències, així com projeccions i 

performances.  

 

Dirigides per Pablo Martínez i Leire Vergara.  
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RWM RÀDIO WEB MACBA 

 

Ràdio Web MACBA comença el seu catorzè any amb una nova pàgina web, 

que permet posar en valor l’arxiu de més 700 podcasts i entrevistes a fons 

entorn de l’art contemporani, el pensament crític i la creació sonora que hem 

generat fins al dia d’avui. En aquest sentit, l’any 2020 continuarem insistint a 

inserir veus femenines, accents, cossos racialitzats i narratives de l’altre dins la 

nostra narrativa i arxiu, en un esforç per representar pràctiques, discursos i 

col·lectius fora de focus, que ens puguin ajudar a construir contrarelats i 

(re)pensar-nos des d’altres perspectives. Per nosaltres, una urgència del 

moment que estem vivint. 

 

Així mateix, seguint la sinèrgia del Grup de treball de RWM –el laboratori 

d’aprenentatge col·lectiu del projecte que el 2019 es va consolidar a través de 

trobades mensuals i un parell de presentacions públiques, en col·laboració amb 

la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB)–, enguany inaugurem 

els «Esmozars amb circuits», trobades mensuals del grup que ens obren a 

l’exploració de circuiteria. També continuarem la construcció col·lectiva de 

llibreries de sons, entre les quals en volem destacar dues: l’exploració de la 

paleta de sons del gamelan del Museu de la Música, juntament amb el conjunt 

Gamelan Penempaan Guntur, i la residència d’Aalbers (Matias Rossi i Tiago 

Pina) al mític estudi francès Ina/GRM (bressol de la música concreta europea) 

el març de 2020. 

 

En el marc del projecte europeu Re-Imagine Europe (finançat pel programa 

Europa Creativa de la Unió Europea) seguim les col·laboracions amb els 

festivals internacionals Sonic Acts (Països Baixos) i Elevate (Àustria), així com 

la creació d’encàrrecs sonors específics per als nostres podcasts. 

 

Dirigit per Anna Ramos. 
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EDUCACIÓ I MEDIACIÓ 

 

Parlem de... 

Dijous, 18.30 h  

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 té lloc els dijous i 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. Amb la participació de  Lars Bang 

Larsen, Roger Bernat, Burkhard Brunn, Paco Chanivet, Eduard Escoffet, 

Estel Fabregat, Arnau Horta, Josep Perelló, Glòria Picazo, Andrea Valdés i 

Pep Vidal, entre d’altres. 

 

 

EN FAMÍLIA 

 

Programa que continua en expansió, afermant els vincles del museu amb grups 

intergeneracionals que es relacionen amb l’art mitjançant el contacte directe 

amb artistes. Entre les activitats per al 2020, hi ha dues festes específiques per 

a famílies: la gran revetlla d’estiu i el Concert d’Any Nou. Els artistes 

participants en el programa familiar de 2020 són, entre d’altres, Experimentem 

amb l’ART, Bea Fernández, Luz Broto, Marc Vives, Lolo & Sosaku, Ariadna 

Guiteras i Vanessa Varela. A més, el museu participa en grans convocatòries 

culturals infantils i juvenils que se celebren a la ciutat, com el Festival Món 

Llibre o el Barcelona Dibuixa.  

 

2-5 anys 

-Magnetismes +- / ++ 

Dissabtes de gener i febrer. Taller a càrrec d’Experimentem amb l’ART. 

 

-Babum bum bum tic-tac bum bum tucutún  

Dissabtes de gener i abril. Taller a càrrec de Bea Fernández. 

 

-Imitar, inventar, mimitar, mimventar, vivintar, tarvimir, ratimir, miropiar, 

ipiar... Fer-se petita 

Dissabtes de març. Taller a càrrec de Luz Broto i Marc Vives, 

 

6-12 anys 

-Alliberar les màquines 

Diumenges de gener. Taller a càrrec de Lolo & Sosaku. 
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-Mengem-nos les imatges! 

Diumenges de febrer i març. Taller a càrrec d’Ariadna Guiteras. 

 

-Xerrar(nos) pels descosits 

Diumenges de març i abril. Taller a càrrec de Vanesa Varela. 

 

- Taller familiar Flatus Vocis, per a infants amb autismes. 

Dissabtes de febrer a juny. Taller a càrrec de Laia Estruch i Guillem Martí. 

 

 

JOVES 

 

Els nens i les nenes del barri 

Taller estraescolar que té lloc els dijous a la tarda per tercer any consecutiu. 

Enguany, amb Beyond the Spatial, Cristina Fraser proposa un projecte de 

recerca-acció qualitativa per explorar les limitacions i possibilitats del joc en el 

museu i el seu entorn.  

 

A càrrec de Cristina Fraser, artista i Yolanda Jolis, coordinadora d’Educació. 

 

 

Departament exotèric 

El grup d’autoformació i projecte artístic dirigit per Jordi Ferreiro enceta una 

nova convocatòria –la cinquena ja– on participarà durant tot l’any un nou grup 

de joves. Departament exotèric és un projecte artístic i un plantejament 

pedagògic adreçat a estudiants de qualsevol disciplina a partir dels 18 anys. Es 

tracta d’un grup d’investigació 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.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

PROGRAMES EDUCATIUS 2019-2020* 

 

DISPOSEU D’UN QUADERN EDITAT AMB  

TOTA LA INFORMACIÓ AL VOSTRE ABAST DEL 

PROGRAMA EDUCATIU 2019-2020 

https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/programa-educatiu
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ARTS EN VIU 

 

Dansa a fi de mes 

Dissabtes 25 de gener, 29 de febrer i 28 de març 

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 per a aquesta ocasió, 

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 Soliloquios, un projecte ideat per Jon Maya, director de Kukai 

Dantza, amb coreografia estructurada per Cesc Gelabert, amb el qual proposa 

una trobada entre l’espai museístic i la dansa. La proposta està interpretada per 

tres ballarins: els mateixos Maya i Gelabert, i Andrés Marín.  

 

Dissabtes MACBA  

Gratuït gràcies a Uniqlo 

 

PROGRAMA 

 

Dissabte 25 de gener 

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. 
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Dissabte 29 de febrer 

19. 30 h. Conferència Charlotte Posenenske. L'escultura a 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. 

 

Dissabte 28 de març  

19.30 h. Jon Maya, Cesc Gelabert i Andrés Marín. Soliloquios.  

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. 

 

 

Festival SÂLMON< 

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. 

 

Dissabte 8 de febrer, 18.30 h 

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

museu. 

 

Dissabte 15 de febrer, 19 h 

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

museu. 

 

Diumenge 16 de febrer, de 17 a 21 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. 
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Idiorítmies 

Programa de performances, música, poesia, laboratori i text 

21, 22, 23 i 24 de maig 

El 1977 Roland Barthes inicia una sèrie de conferències al Collège de France 

que més tard publicarà amb el títol Comment vivre ensemble. En aquest curs, 

Barthes hi explora el concepte d’idiorítmia, que serveix d’eix per a aquest 

programa anual que el 2020 arriba a la quarta edició. Amb el terme d’idiorítmia, 

Barthes presenta la seva proposta utòpica de comunitat i explora la manera en 

què aquesta es podria configurar mitjançant la combinació del temps personal i 

el de la vivència col·lectiva. Per dur-ho a terme, es basa en una idea de ritme 

anterior a la de Plató: un ritme no numèric que aspira més a la fluïdesa que a 

l’ordenació.  

Aquest concepte serveix de punt de partida per a Idiorítmies, un programa de 

performance que ens ajuda a interrogar-nos sobre què és el que convoca un 

públic i, d’una manera més precisa, què és el que el configura com a tal. Una 

reflexió crítica sobre el paper que exerceix i pot exercir la institució en la seva 

capacitat d’«instituir» pràctiques, de dibuixar límits disciplinaris i establir les 

regles del joc, així com la seva responsabilitat com a garant de la trobada entre 

l’artista i el públic. En aquesta edició, comptarem, entre d’altres, amb treballs 

d’Antonia Baehr, Alexandra Bachtzetis i Latifa Laâbissi. 

 

Programa comissariat per Ruth Estévez i Pablo Martínez. 

 

 

Lorem Ipsum. Música 

2, 9, 16, 23 i 25 de juliol 

Lorem Ipsum persisteix en la idea de donar espai a les moltes veus que sovint 

es queden amb un peu fora dels circuits musicals, prenent consciència clara de 

qui, com i des d'on parlem. En la seva quarta edició, centra la mirada en 

aproximacions des dels marges a l’univers musical i el lúdic: ja sigui per 

qüestions estètiques –desdibuixant disciplines, inserint la investigació i els 

processos en els projectes mateixos–, ja sigui des d'una lectura política, obrint 

el seu merescut espai a cossos racialitzats, dissidència sexual, artistes 

femenines emergents i trajectòries vitals fora de focus. 

 

Comissariat per Alicia Escobio i Anna Ramos. 

Amb la col·laboració del Festival Grec. 
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CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ 

 

El CED reforçarà l’activació dels continguts de l’Arxiu i de la Biblioteca a través 

de noves mostres dels seus fons i col·leccions. Durant el 2020, el Programa de 

Suport a la Investigació s’ampliarà per acollir grups de recerca que vulguin 

reflexionar sobre les pràctiques artístiques de manera col·laborativa. Per 

compartir aquestes reflexions, s’iniciarà una sèrie de publicacions relacionades 

amb la investigació, i es mantindrà la programació d’activitats vinculades al 

CED.  

 

 

 

GRUPS D’ESTUDI 

 

Grup de treball Res a veure II, amb Mabel Palacín  

Fins al juny 

Volem seguir avançant des del punt on ens ha dut el treball de tot un curs amb 

Ignasi Aballí, tenint en compte que hem arribat, paradoxalment, a un cert límit, 

abisme o cul-de-sac. En aquells gestos artístics que alguns, i no sense raó, 

qualifiquen de final, autosupressió o fins i tot «suïcidi» de l’art visual, nosaltres 

hi hem descobert una porta d’entrada singular a l’art, una en la qual res 

substitueix a la imatge, i per tant, la ceguesa dialoga en igualtat amb la imatge, 

o fins i tot s’avança a la mirada. Volem avançar mantenint-nos immòbils en 

aquest punt, en aquest llindar o frontera, no per casualitat invisible, entre un art 

que vol seguir sent visual, però que esgota la imatge fins a la extenuació, i un 

art que ja l’ha abandonada del tot per esdevenir una «espècie d’espai», un 

concepte, poesia o escriptura. 

 

En aquesta segona edició, el grup treballa de la mà de l’artista Mabel Palacín, 

per apropar-se a les dimensions de la narrativa visual, de la construcció de la 

imatge en moviment i dels modes de percepció que implica. 

 

 

 «Tenia coses adormides…» Grup de treball 

Aquest grup està conformat per persones del Servei de Rehabilitació 

Comunitària de Ciutat Vella. Durant tot el curs duran a terme un treball al 

voltant de la programació expositiva del MACBA, endinsant-se en algunes 

exposicions, «posant-les en pràctica», treballant-les des d’itineraris i interessos 

particulars però generats conjuntament. L’objectiu és traçar una experiència 

col·lectiva i alhora autònoma, sense guions o ritmes preestablerts, atents a allò 
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que es desperta en cadascú i en el grup, dins i fora del museu. L’objectiu també 

és compartir l’experiència amb d’altres, fer dels hostes amfitrions: després 

d’indagar en una exposició, en un artista i en les qüestions que s’hagin generat 

al seu voltant, el grup acollirà visitants d’altres centres o entitats per convidar-

los a descobrir el museu d’una manera particular. 

 

Amb la col·laboració del Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Ciutat 

Vella. 

 

  

Grup de treball sobre la Col·lecció 

Els dilluns cada quinze dies, 18 h  

El grup de treball sobre la Col·lecció reflexiona sobre què és una col·lecció 

d’art. Es reuneix periòdicament i la seva metodologia combina diverses 

aproximacions: des de càpsules teòriques que permeten l’autoformació del 

grup, fins a visites internes a espais del museu que el vinculen amb les formes 

de treball de la institució. 

En aquesta tercera edició, el grup continuarà desenvolupant les diverses línies 

de treball encetades el curs anterior, a partir de conceptes relacionats amb la 

investigació del museu com la radicalitat, les pedagogies en trànsit, l’escriptura 

i l’educació com a pràctica estètica.  

 

Adreçat a professorat, educadors i artistes. 

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

 

 

La cuina 

Els dijous, d’11 a 14 h  

La cuina segueix concentrant cada dijous al matí reunions públiques, 

intercanvis, tallers i converses entre veïns, organitzacions, persones dedicades 

o interessades en la transformació política i social, nens, joves, gent gran i 

artistes. Ha esdevingut un espai autònom per reflexionar sobre la sobirania 

alimentària com a possibilitat per parlar del canvi climàtic i de la recuperació 

dels sabers tradicionals, així com un espai intergeneracional porós davant 

l’inesperat i flexible respecte a les necessitats que van sorgint. S’obre a 

negociar i produir sabers que estableixin un contínuum entre qüestions 

generacionals, polítiques, culturals, espirituals, rituals, socials i econòmiques de 

la ciutat i la gestió dels problemes de la vida quotidiana.  

 

A càrrec de Marina Monsonís, artista, i Yolanda Nicolás, coordinadora de 

Programes públics. 
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ACCESSIBILITAT 

 

En el seu compromís amb l’accessibilitat universal, el MACBA efectua una 

revisió contínua per a la millora de les seves instal·lacions, així com dels seus 

principis conceptuals. Pel que fa als programes, genera un conjunt d’activitats 

que afavoreixin l’aproximació als continguts del museu i incorpora recursos 

adaptats a les diverses necessitats dels públics. Entenent la diversitat com un 

element d’experimentació i aprenentatge col·lectiu, es vol fer possible que 

tothom pugui gaudir dels espais, de les activitats i de les experiències 

estètiques proposades. 

 

Des del convenciment que l’art ha d’actuar com a motor de reflexió i 

transformació social, el MACBA impulsa un programa d’accessibilitat no sols 

amb la voluntat de promoure l’accés de tots els col·lectius a l’art contemporani, 

sinó també amb el desig d’acollir i articular nous debats i conjuntures crítiques 

en l’àmbit de l’art i la diversitat funcional.  

 

Programació prevista 

-Suports d’accessibilitat en els tallers EN FAMÍLIA. 

-Visites comentades amb suports d’accessibilitat.  

-Visites dinamitzades per a persones amb discapacitat intel·lectual.   

-Projectes de col·laboració amb grups de persones en processos de salut 

mental.  

 

 

Amassar amb cura 

Taller a La cuina per a persones amb discapacitat intel·lectual 

Proposem un taller a La cuina del MACBA. No per aprendre a cuinar, sinó més 

aviat per experimentar què pot créixer col·lectivament entre els fogons. Fins i 

tot si partim de tres ingredients molt simples, es poden barrejar i activar 

innombrables elements: sabers, experiències biogràfiques, emocions i relacions 

socials. Aquest taller proposa una senzilla pràctica de cuina amb persones amb 

discapacitat intel·lectual. L’objectiu és generar una dinàmica en què es puguin 

traçar experiències personals en el context del menjar, les relacions de grup i 

les cures, així com reflexionar sobre aspectes socials i ambientals en un entorn 

pròxim i quotidià, sempre amb un lloc a taula per als inesperats. 

 

Taller a càrrec de Juan David Galindo. 
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■ MÉS INFORMACIÓ A macba.cat i @MACBA_Barcelona 

■ MACBA: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, 

■ HORARIS: dilluns, dimecres, dijous i divendres d’11 a 19.30 h dissabtes de 10 a 20 h; diumenges i festius de 10 a 15 

h; dimarts no festius, tancat. 

■ ENTRADA VÀLIDA DURANT UN MES                                                            

 

 
 

Premsa MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat 

 

 

http://www.macba.cat/
mailto:press@macba.cat

