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Nota premsa  

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 
24h oberts a la web 

 
El dilluns 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, i el MACBA presenta 
una sèrie de propostes per celebrar aquesta data, en una jornada de portes 
obertes virtual. 
 
Al llarg de tot el dia es podrà visualitzar en obert la pel·lícula Singularity, del 
cineasta Albert Serra, que serà l’inici del cicle «Pantalla oberta. Vídeos de la 
Col·lecció MACBA», així com una peça de la vídeoinstal·lació Deaf Ears obra 
de l’artista Antoni Abad. 
 
També amb motiu del Dia Internacional dels Museus i responent al lema triat 
per l’ICOM (Consell Internacional de Museus), «Museus per la igualtat: 
diversitat i inclusió», us proposem una conversa oberta entre Ferran 
Barenblit, Cristina Bonet i l’artista Antoni Abad a l’entorn de la diversitat, 
així com el recorregut «Res a veure», un itinerari en línia pel museu que no 
es pot veure. 
 
 
PROPOSTES: 

 

"SINGULARITY" d’Albert Serra. 24h en obert a la web del MACBA . 
Inici del cicle PANTALLA OBERTA. Vídeos de la Col·lecció MACBA  
 

 
 

“Singularity” d’Albert Serra (2015) Col·lecció MACBA 

 
L’obra Singularity, del cineasta Albert Serra, estrenarà el cicle «Pantalla oberta. 
Vídeos de la Col·lecció MACBA»*. Singularity –una instal·lació de cinc 
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pantalles presentada al pavelló català de la 56a Biennal de Venècia de 2015– 
és una nova adquisició de la Col·lecció MACBA. 
 
Presentada al pavelló català de la Biennal de Venècia del 2015, Albert Serra va 

generar una projecció d’una gran complexitat temàtica i formal que el visitant 

recorria segons el seu propi criteri. Un viatge visual de llarga durada que, a 

través dels entorns foscos de la mineria i la prostitució, aborda la noció de 

«singularitat». Un terme procedent de la matemàtica que, en mans del 

cineasta, li serveix per repensar la relació contemporània dels humans amb les 

màquines i la mateixa idea de civilització. Com en el cinema de Serra, a la 

manca d’un relat tancat i la lentitud de les escenes cal sumar-hi la bellesa 

atmosfèrica de les imatges, la ironia i l’element misteri.  

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus el film d’Albert Serra inicia 

«Pantalla oberta», el nou cicle de cinema i vídeo del MACBA. En aquesta 

primera presentació de l’obra al MACBA, es publicarà a la nostra pàgina web la 

introducció o «la primera pantalla», com diu el mateix artista, acompanyada 

dels comentaris del cineasta enregistrats per a aquesta ocasió. 

"SINGULARITY" d’Albert Serra. 24h en obert a la web del MACBA . 
Es podrà veure des del dilluns 18 de maig a les 00:00 h fins a les 00:00 h del dimarts 
19 de maig. (El cicle «Pantalla oberta. Vídeos de la Col·lecció MACBA» continuarà 
amb freqüència quinzenal.) 
 

 
 “DEAF EARS” d’Antoni Abad. 24h en obert a la web del MACBA . 
A les 18 h: Conversa oberta entre Ferran Barenblit, director del MACBA, 
Cristina Bonet, curadora adjunta i l’artista Antoni Abad. 
 

       
 
                                          “Deaf Ears” de Antoni Abad (2019) 

 
 
En aquest marc de diversitat i inclusió, Antoni Abad presentarà la seva darrera 
obra, Deaf Ears, 2019*. Aquesta instal·lació, en el seu format original, consta 
de tres videoprojeccions simultànies en les quals catorze participants sords 
dialoguen sobre una sèrie de temes de la seva elecció en llengua de signes 
catalana. L’artista ha triat una de les peces d’aquestes videoprojeccions per 
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presentar-la en obert a macba.cat, que estarà disponible durant tot el dia 18 de 
maig.  
 
El mateix dilluns 18 de maig, a les 18 h, l’artista conversarà en directe amb 

Ferran Barenblit, director del MACBA, i amb Cristina Bonet, curadora adjunta 

del MACBA. La conversa, oberta a la participació del públic, es podrà seguir en 

streaming al canal YouTube del MACBA i Zoom. 

*Deaf Ears, 2019 és una obra realitzada gràcies a la Beca Multiverso a la 
creació en videoart 2018, Fundación BBVA - Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
en col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la 
Fundació Phonos i la Universitat Pompeu Fabra. 
 
*Activitat organitzada en el marc de la crida “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió” 
de l’ ICOM (International Council of Museums) amb motiu del Dia Internacional dels 
Museus. 
 
“DEAF EARS” d’Antoni Abad. 24h en obert a la web del MACBA . 
Es podrà veure des del dilluns 18 de maig a les 00:00 h fins a les 00:00 h del dimarts 19 de 
maig. La conversa en obert entre Ferran Barenblit, Cristina Bonet i Antoni Abad tindrà lloc 
Dilluns 18 de maig a les 18h al canal Youtube del MACBA i Zoom 
Aquesta conversa serà subtitulada simultàniament en l’idioma original (català) i interpretada en 
llengua de signes catalana.  

 

 
 
«RES A VEURE», un itinerari en línia pel museu que no es pot veure 
Recorregut amb obres de  Derek Jarman, Pep Agut, Perejaume. Dieter Roth. 

Pistoletto,  Ignasi Aballí, Mabel Palacín, Luz Broto. Jordi Colomer i Yoko Ono, 

entre altres 

 

 
 

Mabel Palacín. "La distancia correcta" ("La distància correcta"), 2002-2003. 

Projecció de vídeo doble canal, color, so, 8 min 30 s. Col·lecció MACBA. Fotògraf: Tony Coll 

 

http://imd.icom.museum/information-regarding-international-museum-day-on-may-18/
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Des del 2018, i dins dels seus programes educatius i d’accessibilitat, el MACBA 
duu a terme una investigació sobre art i visualitat. Us oferim un recorregut per 
diferents continguts del museu que proposen una reflexió sobre la visualitat i 
qüestionen la centralitat de la mirada i de la «presència» de l’obra d’art, amb 
obres de Derek Jarman, Pep Agut, Perejaume, Dieter Roth, Pistoletto, Ignasi 
Aballí, Mabel Palacín, Luz Broto, Jordi Colomer i Yoko Ono, entre altres. 
 
Un museu que no es pot veure 
 
En el marc de la primera edició de «Res a veure», amb l’Ignasi Aballí, vam fer 
una temptativa de «visita guiada» a les sales del museu que estaven tancades 
al públic entre el final d’una exposició i la inauguració de la següent. 
 

Què significa veure una obra d’art? Què ens dona a veure l’art contemporani, i 

què no ens deixa veure? I com ens ho fa veure? Què significa veure, en 

general? Com veiem el que no es pot veure? «Res a veure» és el nom que rep 

una línia de recerca dins dels programes educatius i d’accessibilitat del 

MACBA, centrada en el règim de visualitat de l’art contemporani i, més 

concretament, en un gest que travessa moltes obres i pràctiques artístiques: el 

qüestionament del privilegi, del sentit i dels límits de la percepció visual.  

«Res a veure» es concreta en una activitat adreçada a persones amb diversitat 

visual i públic en general, guiada per un grup de treball en el qual diferents 

artistes proposen una aproximació i un treball col·lectiu al voltant d’aquesta 

dimensió del «res a veure» des de les seves diferents pràctiques i itineraris 

artístics. 

Un museu que no es pot veure 

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, el museu resta 

tancat al públic. Llums apagats, sales buides, obres cobertes… tot un museu 

que no es pot veure. Però ¿no és cert que sempre hi ha un museu que no es 

pot veure, un museu que se sostreu a la mirada en allò que il·lumina, mostra i 

exposa? No són pocs els artistes que han tractat de convertir en obres d’art els 

diferents espais i temps d’un museu invisibles al públic. En el marc de la 

primera edició de «Res a veure», amb l’Ignasi Aballí, vam fer una temptativa de 

«visita guiada» a les sales del museu que estaven tancades al públic entre el 

final d’una exposició i la inauguració de la següent. 

*Activitat organitzada en el marc de la crida “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió” 
de l’ ICOM (International Council of Museums) amb motiu del Dia Internacional dels 
Museus . 
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