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Nota Premsa 
 

MACBA  
25 anys 

 

     

 

El 28 de novembre de 1995 el MACBA va obrir les portes per esdevenir un 

espai d'experimentació on es poguessin desplegar noves formes de relació 

amb la història, amb el fet artístic i, sobre tot, amb aquelles persones que li 

donen sentit: els públics. Així doncs, el proper 28 de novembre el MACBA 

celebra el 25è aniversari de la seva inauguració.   

En el difícil context actual, el programa per a la celebració s’ha modificat per tal 
de facilitar a tothom una visita segura i espaiada al museu. El públic hi 
descobrirà relats generats per les obres del fons del museu i capítols 
ineludibles de l’art recent, com l’exposició Acció sobre la performance als anys 
noranta o les mostres dedicades a Fina Miralles i Tony Cokes. També les 
propostes digitals animen els usuaris a descobrir i conèixer amb més 
profunditat el MACBA: tant la seva història i la seva Col·lecció, com les 
persones que n’integren l’equip professional. 
 
25 anys després de la seva inauguració, amb la intensitat del primer dia, 
convidem la ciutadania a celebrar aquest aniversari amb una sèrie de 
propostes que ens permetin, malgrat les circumstàncies, continuar mirant el 
món des de l’art i construint somnis col·lectius. 
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PORTES OBERTES 
 

Dissabte 28 de novembre de 10 a 20 h  
Diumenge 29 de novembre de 10 a 15 h 
Recomanem reserva prèvia d’entrades online 
 
A propòsit del 25è aniversari del MACBA, els dies 28 i 29 de novembre tindrà 
lloc un cap de setmana de portes obertes amb visita gratuïta a les 
exposicions que emmarquen aquesta efemèride:  

 
Un segle breu. Col·lecció MACBA. Un itinerari 
cronològic a través de moltes de les obres més 
icòniques de la 
Col·lecció. 
 
 
 

 
 
 
 
ACCIÓ. Una història provisional dels 90.  
Una selecció d’obres i material inèdit d’un 
centenar d’artistes de diverses generacions 
que centraven el seu treball en la performance. 
 
 

Tony Cokes. Música, text, política. Primera mostra 
de l’artista estatunidenc a l’Estat espanyol. Una 
exploració que subverteix els discursos culturals i 
polítics incrustats en la música pop, l’electrònica, l’art, 
la televisió i el cinema, i qüestiona la manera en què 
consumim tots aquests estímuls. 
 

 
 Fina Miralles. Soc totes les que he sigut. Una 
aproximació als treballs que constitueixen l’eix 
vertebrador de l’obra d’aquesta artista, que 
qüestiona conceptes com la pertinença, l’autoritat, 
el poder i l’ordre establert, des d’una òptica 
feminista. 
 
 

Plaga. Una mostra impulsada pel Grup d’Investigació 
Ecologies Culturals PEI 2019-2020, focalitzada en el 
concepte de plaga i que proposa una mirada crítica 
sobre les diverses formes de gestió de «la natura».  
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Recreació d’Enderroc d’Ignasi Aballí   
 
Conversa entre Ignasi Aballí, Miquel Molins, Ferran Barenblit i Antònia 
Maria Perelló 
Dimecres 25 de novembre, a partir de les 10 h al canal de Youtube del MACBA 
 

En el marc de la celebració del 
25è aniversari del MACBA, el 
museu proposa la recreació de  
l’obra Enderroc (1996) d’Ignasi 
Aballí.  
 
Aquesta instal·lació va formar part 
de l’exposició Mirades (sobre el 
museu) (1996), una de les 
primeres mostres organitzades pel 
MACBA, que va ser comissariada 
per la conservadora i cap de la 
Col·lecció Antonia Maria Perelló. 
La proposta d’Aballí que ara es 
recupera, i que va ser concebuda 
per al mur del fons de l’atri del 
museu, mostra el rastre dels 
interiors domèstics, la memòria 
dels seus antics habitants, que 
emergeix després de l’enderroc 
d’un edifici.  
 
 
 
 

Aquest any, Enderroc passa a formar part de la Col·lecció MACBA, 
gràcies a la generosa donació de l’artista. 
 
Amb motiu d’aquesta recreació, es celebrarà una conversa entre l’artista 
Ignasi Aballí; Miquel Molins, director de la Fundació Banc Sabadell i 
director del MACBA del 1995 al 1998; Ferran Barenblit, director del 
MACBA; i Antònia Maria Perelló, conservadora del MACBA i cap de la 
Col·lecció. Aquesta conversa s’estrenarà al canal de Youtube del MACBA el 
dia 25 de novembre. 
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El MACBA de tu a tu 
 
Com t’imagines el dia 
a dia d’un museu?  
 
Has pensat mai quins 
equips i persones hi ha 
al darrere?  
 
Les vols conèixer?  
 
Què els hi 
preguntaries? 

 
 

Del 25 de novembre al 4 de desembre 
Presencial i online. Inscripció prèvia a: www.macba.cat. 
Més informació a: macba@macba.cat o per telèfon al 93 481 33 68.  
 
 

(*)Convidem la premsa a fer una trobada amb la persona de l’equip que 
desperti l’interès professional i curiositat, els dies 23 i 24 de novembre.  
Contacte: Ariadna Pons apons@macba.cat 
 
Un museu comença amb la seva gent: les persones que hi treballen i les 
persones que li donen sentit visitant-lo, llegint-ne alguna de les publicacions o 
consultant-ne les pàgines del web. Entre el 25 de novembre i el 4 de desembre, 
iniciem «El MACBA de tu a tu», una sèrie de trobades, de tu a tu, amb alguna 
de les persones que formen part de l’equip per satisfer la vostra curiositat sobre 
el funcionament del museu. 
 
Les  persones interessades i encuriosides podeu contactar amb els membres 
de l’equip dels departaments d’Arquitectura, Arxiu – Biblioteca, CED Centre 
d’Estudis i Documentació, Col·lecció, Compres i transparència, Comunicació, 
Conservació – Restauració, Direcció, Exposicions, Educació, Gestió, Gestió - 
Deptm. Persones, Logística i Registre, Mitjans digitals, Premsa, Producció, 
Producció – Sostenibilitat, Programes públics i educació, i Publicacions. 
 
Inscripció prèvia a: www.macba.cat. 
Més informació a: macba@macba.cat o per telèfon al 93 481 33 68.  
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5 ARTISTES / 5 TOTE BAGS  

Mar Arza, Carlos Bunga, Lúa Coderch,  
Regina Giménez i Matt Mullican 

 

 
 
A partir del 27 de novembre  
A la botiga del museu, MACBA Store Laie. Una creació en edició limitada 
 
Per celebrar el seu 25è aniversari, el MACBA ha proposat als artistes Mar Arza, 
Carlos Bunga, Lúa Coderch, Regina Giménez i Matt Mullican la realització 
d’una peça per a la producció d’una edició limitada de tote bags. Cada artista 
ha creat una proposta inèdita per a l’ocasió.  
 
La col·lecció de cinc tote bags, produïdes i confeccionades localment, estarà 
disponible a la MACBA Store Laie a partir del 27 de novembre.  
 
(*) Durant el cap de setmana d’aniversari proposem:  
Tote Bag + 1 MACBA Book (a triar entre 5 MACBA Books) 
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Nova Secció web 25è aniversari 

#25MACBAOnLine 
 
Els continguts digitals ens han acompanyat aquest any en el qual hem treballat 
per fer arribar el MACBA a totes les persones, per més lluny que fossin. Ara 
estrenem noves propostes d’aniversari, nous recorreguts web, noves idees de 
col·leccionables, nous continguts audiovisuals per accedir al MACBA des d’allà 
on siguis:  
 

NOUS RECORREGUTS WEB 
 

• RÀDIO WEB MACBA 

 
Una nova selecció «top ten» amb deu propostes tematitzades:  
 
1- Pensem amb els feminismes... 
Griselda Pollock/Raquel Gutiérrez/Fefa Vila 
  
2- Fem soroll... 
Llorenç Barber/Ben Vida/Chris Cutler 
  
3- Sentim els silencis...  
Elisabeth Lebovici/Kenneth 
Goldsmith/David Levine 
  
4- Juguem amb el llenguatge... 
María Salgado/Frédéric Aquaviva/Roberto 
Jacoby 
  
5- Donem voltes a la crisi sistèmica... 
Mark Fisher/Kristin Ross/Jodi Dean 
 
 
 
 

6- Pensem amb la imatge... 
Isaac Julien/Joan Fontcuberta/Laura 
Mulvey 
  
7- Recuperem l’espai radiofònic... 
Reni Hoffmüller/Maia Urstad/Anna Friz 
  
8- Toquem el cos i el gest... 
Yvonne Rainer/Boris Charmatz/André 
Lepecki/Alma Söderberg 
  
9- Abordem els límits biofísics del 
planeta... 
Emilio Santiago Muiño/Joana Moll/Anja 
Kanngieser 
  
10- Desarmem la racialització... 
Aura Cumes/ Oyèrónké Oyèwùmi/Karo 
Moret 
  

 
 
 

• PUBLICACIONS. 5x5 La selecció dels col·laboradors 
 
Hem volgut recollir l’opinió de diversos col·laboradors dels nostres llibres:  
el fotògraf Marçal Folch, el distribuïdor Joe Portelli, l’artista Xavier Ribas, el 
dissenyador gràfic Filiep Tacq i l’editorial Tenov (Joana Teixidor i Llorenç 
Bonet) perquè cadascun d’ells, des del seu àmbit, ens expliqués quines  
cinc publicacions del MACBA triaria d’aquests 25 anys.  
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• NOU RECORREGUT/EXPOSICIONS:  «Obrint Portes» 

https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/obrint-portes-25-anys 

Recordem la primera exposició del MACBA amb un recorregut web per les 

obres que s’hi van poder veure.   

«S’obre l’edifici del museu al públic: el visiten trenta mil persones. S’hi exposen 
catorze obres dels diversos fons que integren el Consorci MACBA i quatre 
obres de la Fundació ”la Caixa”. Són obres de Sergi Aguilar, Tony Cragg, Ángel 
Ferrant, Günther Förg, Donald Judd, Richard Long, Eva Lootz, Mario Merz, 
Jorge Oteiza, Carlos Pazos, Michelangelo Pistoletto, Robert Rauschenberg, 
Susana Solano i Gilberto Zorio. A continuació destaquem algunes de les obres i 
dels artistes que van estar presents en aquell moment…» 
 

• NOUS COL·LECCIONABLES D’ANIVERSARI 
 

Els col·leccionables son propostes setmanals per apropar-nos a la Col·lecció 

MACBA des de la descoberta.  

Quina va ser la primera obra de Col·lecció?  

Quina ha estat la més viatgera?  

Quines van ser les primeres artistes a exposar al MACBA?  

 

• NOVA VISITA VIRTUAL A LA COL·LECCIÓ MACBA  

Entra a la mostra permanent Un segle breu: Col·lecció MACBA des del teu 

mòbil, tauleta o ordinador. Recorre les sales i atura’t allà on vulguis amb la 

nova visita virtual actualitzada i enriquida amb vídeos, a la qual s’aniran afegint 

continguts i curiositats de la Col·lecció.  

 

• ESTRENA AUDIOVISUAL: «Tres obres i una plaça» 

 
Arran de la restauració efectuada recentment a La ola de Jorge Oteiza i en el 
marc del 25è aniversari, estrenem un nou treball audiovisual centrat en les tres 
obres de la Col·lecció MACBA que s’exposen permanentment a l’exterior del 
museu: La ola (1998) d'Oteiza, el mural Barcelona, G-33 (1998) d'Eduardo 
Chillida i la pintura mural de Keith Haring Tots junts podem parar la sida (1989-
1996) (1998) (2014-). 
 

Aquestes tres peces de la Col·lecció MACBA donen la benvinguda al museu 
des de diferents ubicacions de la plaça dels Àngels, connectant l’activitat del 
museu amb el batec del barri. «Tres obres i una plaça» és un recorregut 
audiovisual per conèixer l’origen d’aquestes obres que trenquen les barreres 
entre l’objecte artístic i un públic que les pot tocar i viure.  
 

https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/obrint-portes-25-anys
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Amb la participació de Zosen Bandido, Montse Guillen, Antònia Maria Perelló, 
conservadora i cap de la Col·lecció, i Ferran Barenblit, director del Macba, entre 
altres. 
 

• A LES XARXES 

Difusió de continguts històrics i curiositats amb #25MACBA als perfils 
d’Instagram, Facebook i Twitter. 
 
#25MACBAQuiz: a Instagram Stories i fil de Twitter i continguts especials amb 
motiu del 25è aniversari. A partir del 23 de novembre.    

 
EN CELEBREM 25! Programa AMICS MACBA/AMIC25 
https://www.macba.cat/ca/suport-museu/amics-macba 
 
Celebrem els 25 anys del MACBA juntament amb les persones nascudes l’any 
1995 i que aquest any també fan 25 anys.  
 
Entre el 16 i el 30 de novembre, els regalem una subscripció al programa 
AMIGA/AMIC MACBA. Així podran accedir al museu tantes vegades com 
vulguin, i gaudir de visites exclusives i de molts altres avantatges durant tot un 
any. Només cal que emplenin el formulari d’inscripció i introdueixin el codi 
AMIC25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
■ 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 

https://www.macba.cat/ca/suport-museu/amics-macba
http://www.macba.cat/
mailto:press@macba.cat

