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Dissabte  6/3  19.30 h  Dansa 
I AM (T)HERE

Dissabte 13/3  20 h  Dansa 

Soliloquios

EDUCACIÓ

Dilluns cada quinze dies  18 h  Professorat 

Grup de treball sobre la Col·lecció

Dissabtes 13 i 20/3  10.30 h  Professorat 

Tecnologies mundanes. Jocs, aules i 
interrogants

Dijous fins al 27 de maig  17 h  Taller extraescolar
Els nens i les nenes del barri 

EN FAMÍLIA

2 –  5  A N Y S

Dissabtes D’11 a 12.30 h Taller

House of the Seas 

Dissabtes D’11 a 12.30 h Taller

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

6 –  12  ANYS 

Diumenges  D’11.30 a 13 h  Taller 

Xerrar(nos) pels descosits

Diumenges  D’11.30 a 13 h  Taller 

Coses, cossos... acció!

JOVES

Divendres  18 h   Espai d'educació 

GAME NOT OVER

Dues tardes cada mes, fins al juny de 2021  
Grup d’autoformació 
Departament exotèric

AMICS

Calendari

COL·LECCIÓ, EXPOSICIONS   
I VISITES   

Divendres, dissabtes i diumenges
Visites a les exposicions en curs 

Dijous

Parlem de... les exposicions en curs

PENSAMENT I DEBAT  

Dimecres 20/1; 3 i 17/2; 3/3  Cicle de cinema online 
Pantalla oberta de Plaga. Obres de la 
Col·lecció MACBA

Dilluns  15/2   17 h  Taller 
Escombraries vives

Recorregut 
Cotorres urbanes.
Sortida ornitològica amb audioguia

Recorregut 
Ruta de les Plantes Aliades

Divendres  15/1, 19/2 i 19/3  De 19 a 20.30 h  Cicle

El que pot un llibre

Dijous  D’11 a 14 h  Grup d’estudi 
La cuina

Dilluns cada quinze dies  18 h    
Grup de treball d’art i accessibilitat 
Res a veure

ARTS EN VIU

Dissabte 23/1  18.30 i 20 h  Performance
Emissions del present. Una altra «pel·lícula 
amb forats»?

Ds. 30/1  19 h   Acció a fi de mes 
Concert Macromassa

Dissabte  6/2  18 h   Presentació performativa 
Circo Interior Bruto. El futur

4

18

24

38

34

40

30

Programa subjecte a canvis en funció de 
les restriccions sanitàries vigents. Més 
informació a macba.cat. 

https://www.macba.cat/ca
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01  Vista de les sales de Fina Miralles. Soc totes les que he sigut. © Miquel Coll, 
2020 © De la imatge: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona

02  Evru/Zush, Kaenia II (detall), 1972. Col·lecció MACBA. Dipòsit de la 
Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art. Antiga Col·lecció 
Salvador Riera © Evru/Zush, VEGAP, Barcelona © De la imatge: MACBA 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Foto: Rocco Ricci

Col·lecció

La Col·lecció MACBA actualitza la seva mostra 
permanent, que podeu veure a la planta 1. Un 
segle breu suposa un recorregut per l’art dels 
segles XX i XXI a través d’una àmplia mostra 
d’obres de la Col·lecció. Obres destacades per 
acompanyar-te en un viatge cronològic des de 
l’any 1929 fins avui, explicat des de Barcelona 
i el seu context immediat. El 1929 la ciutat va 
acollir l’Exposició Internacional de Barcelona, 
que la va projectar al món. Des de llavors, nou 
dècades de modernitat han cosit art i ciutat 
fins als nostres dies. Quin va ser l’art de la 
República? Com es va articular la modernitat 
durant el franquisme? Què van portar les 
revolucions del 1968? Quins són els secrets 
del pop? I els feminismes? Quines han estat les 
derives socials del capitalisme global? A quins 
reptes s’enfronta el segle XXI? 

T’ho expliquem en una exposició àgil que 
mostra la pluralitat d’encaixos de la Col·lecció i 
l’enorme capacitat de l’art per donar respostes. 
El feminisme de Dara Birnbaum i la mirada 
crítica de l’artista basc Jon Mikel Euba són 
algunes de les noves propostes que hi podràs 
veure. T’hi esperem, el museu és un espai segur. 
L’art t’acompanya.
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Acció. Una història provisional dels 90 fixa 
l’atenció en l’escena de la performance a 
Espanya al llarg d’aquella dècada. Uns anys en 
què, en una fèrtil relació intergeneracional, es 
va tornar a les pràctiques ja experimentades 
pels artistes conceptuals dels seixanta i 
els setanta com una manera de superar els 
convencionalismes i la desmemòria a la qual 
s’havia abocat una bona part de la cultura de 
l’època. Gràcies a l’activitat que es produïa 
en algunes facultats de belles arts, festivals 
i espais independents, es va anar gestant 
en el conjunt de l’Estat espanyol una escena 
protagonitzada per artistes que compartien 
la voluntat d’allunyar-se del mercat i 
qüestionaven moltes de les normalitats 
assumides en el món de l’art. Potser el 
seu  llegat principal va ser el de tota una 
generació: les intenses relacions personals 
que van resultar en xarxes autogestionades i 
autònomes que reclamaven l’art com un espai 
de reflexió crítica.

Comissariat: Ferran Barenblit

Exposició coorganitzada amb L’Internationale

Esther Ferrer. Mallarmé revisé o Malarmado revisado, 1968. Festival 
Polyphonix, 1992. Centre Georges Pompidou. Foto: Jean-Pierre Solonet 

Exposicions
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Tony Cokes (Richmond, Virgínia, 1956) 
aplega en la seva obra material textual teòric 
i popular; cita figures tan diverses com Paul 
Gilroy, Louis Althusser, Malcolm X, David 
Bowie, Public Enemy, Morrissey i Donald 
Trump, i les combina per confegir una crítica 
social i política del capitalisme. Inventant 
un nou estil de videoassaig, aquestes obres 
ofereixen una manera radicalment nova 
d’explicar històries, d’entendre les imatges i 
d’experimentar el so. Ens donen l’oportunitat 
d’observar la nostra resposta emocional 
davant d’aquests elements.

Cokes es considera un editor o mesclador, i 
treballa en col·laboració explorant el concepte 
de dub (doblar). La seva pràctica s’alinea amb 
l’apropiació: sampleja, versiona i mescla, 
com un DJ. Ens obliga a reescoltar, remirar 
i repensar el flux d’informació que rebem a 
través de les pantalles, les pàgines i els espais 
públics i privats, a l’era de les notícies falses, 
la postveritat i els «fets alternatius».

Comissariat: Anna Cerdà i Callís

Black Celebration, 1988. Vídeo, b/n, estèreo, 17:11 min. Cortesia de Greene Naftali, 
Nova York; Hannah Hoffman, Los Angeles, i Electronic Arts Intermix, Nova York

Prorrogada
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Soc totes les que he sigut planteja una 
aproximació al treball de Fina Miralles a través 
d’algunes de les seves accions, fotografies, 
instal·lacions i pintures. La reflexió sobre 
la natura i l’artifici no només subverteix les 
convencions de la nostra relació amb l’entorn 
on vivim i ens desenvolupem com a individus; 
també ens fa replantejar la idea del que és 
artístic, quins són els valors que sustenten 
l’art i què és el que li confereix sentit. Nascuda 
a Sabadell el 1950, Fina Miralles va estudiar 
belles arts, però aquesta experiència li va 
suscitar un rebuig dels criteris academicistes 
i convencionals apresos. Els seus treballs 
qüestionen conceptes com la pertinença, 
l’autoritat, el poder i l’ordre establert. Les 
nocions d’art, d’artista i d’espectador es 
capgiren constantment en aquestes obres. El 
seu potencial crític, desnaturalitzador en molts 
casos, així com les diferències i els conflictes 
que evidencien, posen de manifest que la imatge 
poètica també pot tenir un contingut polític.

Catàleg de l’exposició disponible a MACBA 
Store Laie. El llibre inclou textos de Tamara 
Díaz Bringas, Maite Garbayo-Maeztu, Teresa 
Grandas i Valentín Roma, així com una àmplia 
selecció d’obres de l’artista.

Comissariat: Teresa Grandas
Fina Miralles, Translacions. Dona-arbre [Documentació de l'acció realitzada el 
novembre de 1973 a Sant Llorenç de Munt], 1973. Col·lecció MACBA. Dipòsit 
de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art  i donació de l'artista 
©Fina Miralles

Exposicions

P
L

A
G

A
Fin

s al 2
 d

’ab
ril d

e 2
0

21

El concepte de plaga assenyala una relació 
entre vida i territori. Ser una plaga implica ser 
categoritzat com a agent que desequilibra un 
sistema de relacions normalitzat. La plaga és 
una noció matemàtica i de matriu econòmica: la 
quantitat d’individus considerats problemàtics 
per a un determinat funcionament econòmic 
en un territori. A l’Estat espanyol hi ha prop 
de cinquanta milions de porcs i un milió de 
senglars. Els primers formen part de l’economia 
de vida i mort del capitalisme contemporani; 
els segons són considerats una nosa per a 
l’avanç de l’especulació immobiliària sobre els 
boscos. Malgrat que tots dos són de la mateixa 
espècie, els porcs es consideren animals de 
criança i els senglars, una plaga. Vides per 
produir i vides per eliminar, respectivament. 
L’exposició trena sobre el concepte de plaga les 
formes de categorització de l’existent i proposa 
una mirada crítica sobre diverses formes de 
gestió de «la natura» que tenen lloc avui dia.

Comissariat: Grup d’Investigació Ecologies 
Culturals PEI 2019-2020, coordinat per Alberto 
Berzosa i Jaime Vindel. 

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

Aquesta exposició forma part d’Education from Below, un 
projecte amb el suport del programa Europa Creativa de la 
Unió Europea.

Francisco Centol, El bosque y el agua. Filmoteca española, 1961

http://maxomatic.net/
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Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació 
constitueix la primera gran retrospectiva 
de l’obra de l’artista a l’Estat espanyol en 
els últims vint-i-cinc anys. L’exposició situa 
l’obra de Gonzalez-Torres dins les històries 
connectades d’Espanya i el continent americà, 
especialment  en la mesura que incideix 
en qüestions com el postcolonialisme, la 
memòria, l’autoritat, la llibertat, la identitat 
nacional i l’estètica queer. Tanmateix, la 
presentació de l’obra no s’ajusta a una 
narrativa biogràfica, sinó que examina 
críticament la idea de lloc (ja sigui en relació 
amb la cultura o amb la colonialitat) i en 
complexifica les lectures essencialistes. 
Seguint el pensament de l’escriptor i filòsof 
martiniquès Edouard Glissant, l’exposició 
remarca la idea d’opacitat per damunt de la 
transparència total o la llegibilitat instantània 
i, per tant, fa l’obra susceptible de noves 
interpretacions derivades del moment 
present. L’obertura conceptual de l’obra de 
Gonzalez-Torres és comparable amb la posició 
de Glissant per l’èmfasi que posen tots dos 
en la mutabilitat, així com per la dinàmica i la 
poètica de la relació, un concepte que es pot 
fer extensiu a la política de la relació.

Comissariat: Tanya Barson

Felix Gonzalez-Torres, Untitled, 1990. © The Felix Gonzalez-Torres 
Foundation / Cnap

Nova
Exposició



COL·LECCIÓ, EXPOSICIONS I  VISITES 15PROGRAMA GENER -  MARÇ 2021

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

Dirigides per artistes i investigadors, 
aquestes visites us permetran conèixer en 
profunditat el contingut de les exposicions i 
de la mostra permanent de la Col·lecció. Una 
bona oportunitat per descobrir, entendre i 
gaudir dels artistes i de les seves obres. 

Un segle breu: 
Col·lecció MACBA
Dissabtes, 18 h
A càrrec de Loli Acebal, historiadora de l’art, i 
Eva Paià, curadora i investigadora independent.

Fina Miralles. 
Soc totes les que he sigut
Divendres, 18 h
A càrrec d’Eva Paià, curadora i investigadora 
independent, i Linda Valdés, investigadora.

Acció.
Una història provisional dels 90
Diumenges, 12 h
A càrrec de Loli Acebal, historiadora de l’art, i 
Antonio Gagliano, artista.

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.

De moment, les visites comentades no 
estan actives. Instal·la’t la nostra app 
gratuïta i tindràs accés a audioguies i fitxes 
explicatives.

Si vols visitar-nos, et recomanem comprar 
les entrades online. Pots resoldre els teus 
dubtes a la secció de preguntes freqüents i 
consultar les mesures que estem aplicant per 
garantir la higiene i la seguretat.

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

A P P  M A C B A

Vols fer de la teva visita al MACBA 
una experiència única? 

Instal·la’t la nostra app i navega pel museu 
sense deixar-ne escapar ni un sol detall. 
Podràs gaudir d’audioguies i fitxes explicatives 
de la mostra permanent i de les exposicions 
temporals, i moltes coses més. Gratuïta.

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/accio-historia-provisional-dels-90
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/accessibilitat
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/visites/visites-accessibles
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C O N V E R S E S

Parlem de...

Visites, converses i videocàpsules conduïdes 
per artistes, comissaris i agents culturals 
a partir de les exposicions del museu. 
Presencials i/o online.

Programa

Un segle breu: 
Col·lecció MACBA
Auditori Meier   
Parlem d’Accidents polipoètics 2020 amb 
Xavier Theros. Recital polipoètic. 

Inscripció prèvia a macba.cat. Aforament 
limitat.

Tony Cokes. Música, text, política
Parlem d’Una estiba d’imatges amb Olivier 
Marboeuf, comissari independent. 

Videocàpsula   
Parlem de Les paraules no són teves. Ni el 
house, ni el soul, ni Aretha Franklin amb Sally 
Fenaux Barleycorn, guionista i directora de 
cinema.

Videocàpsula   
Parlem d’Intertextos de la identitat 
afrodescendent amb Diego Falconí Trávez, 
advocat i doctor en Teoria de la Literatura i 
Literatura Comparada. 

Fina Miralles. 
Soc totes les que he sigut
Auditori Meier   
Presentació del llibre Germinal. Amb la 
participació de Pilar Bonet, professora 
d’Història de l’Art de la UB; Lluïsa Faxedas, 
professora d’Història de l’Art Contemporani 
de la UdG, i Montserrat Ribes, professora de 
Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF. 

Inscripció prèvia a macba.cat. Aforament 
limitat.

Online     
Parlem d’Arbres, persones i d’altres animals 
amb Amelia Jones, historiadora de l’art, i 
Teresa Grandas, comissària de l’exposició 
Fina Miralles. Soc totes les que he sigut.

Videocàpsula      
Parlem de Paraules fèrtils. L’obra és una 
llavor amb Maia Creus, professora d’art 
contemporani i investigadora. 

Museu d’Art de Sabadell   
Parlem de Si t’uneixes a la vida com un ésser 
viu amb Tamara Díaz Bringas, investigadora 
i curadora independent, i Maia Creus, 
professora d’art contemporani i investigadora. 

En col·laboració amb el MAS. Inscripció: 
escriviu a mas@ajsabadell o truqueu al 
telèfon 93 725 77 47. Aforament limitat.

INFO Gratuït. Més informació a macba.cat. 

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca
mailto:mas%40ajsabadell?subject=
https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/visites/parlem
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TA L L E R 

Escombraries vives
Taller de fabricació de criatures amb les 
escombraries de l’espai expositiu, amb petits 
motors elèctrics, politges i sistemes mecànics 
simples.

INFO Dilluns 15 de març, a les 17 h. Auditori 
Convent. Gratuït. Inscripció prèvia a  
macba.cat. Places limitades. 

R E C O R R E G U T 

Cotorres urbanes. Sortida 
ornitològica amb audioguia
Recorregut pel Raval per observar cotorres, 
els seus nius i altres punts d’interès. En el camí 
es desenvoluparà una presentació ficcional-
investigativa sobre certs individus-ocells que 
campen per la ciutat.

INFO Recorregut lliure. Gratuït. Inscripció 
prèvia a macba.cat. Places limitades. Punt de 
trobada: planta baixa del CED.  

R E C O R R E G U T 

Ruta de les Plantes Aliades
Les plantes aliades van aflorar entre l’asfalt 
de la ciutat durant la pandèmia. Aquest 
passeig, seguint el protocol sanitari del 
primer confinament el març de 2020, es 
desenvoluparà en un radi d’un quilòmetre al 
barri del Poblenou. Començarà i s’acabarà en 
el lloc de confinament d’una de les artistes 
responsables del projecte.

INFO App disponible properament a  
macba.cat. 

C I C L E D E C I N E M A O N L I N E

Pantalla oberta de Plaga. 
Obres de la Col·lecció 
MACBA 
En el marc de l’exposició Plaga, programem 
el cicle de cinema «Pantalla oberta de Plaga. 
Obres de la Col·lecció MACBA», que us 
convida cada dos dimecres a gaudir en obert 
de les obres de la Col·lecció. Durant 24 hores 
podeu mirar a la nostra web pel·lícules i vídeos 
seleccionats dels artistes Carlos Motta, The 
Otolith Group, Ibon Aranberri i Joan Jonas.

Programa

Dc. 20/1  Carlos Motta, Nefandus, 2013  
Nefandus aborda qüestions relacionades amb 
el llegat colonial a l’Amèrica Llatina i els efectes 
de l’explotació dels recursos naturals i culturals 
sobre els cossos dissidents de la regió.

Dc. 3/2 The Otolith Group, Hydra Decapita, 2010  
Hydra Decapita consisteix en una investigació 
sobre un regne subaquàtic imaginat pel duo de 
música electrònica Drexciya. L’obra connecta 
temes com la globalització, el capitalisme i el 
canvi climàtic amb les massacres contra les 
persones esclavitzades al segle XVIII.

Dc. 17/2  Ibon Aranberri, (Ir. T. n. 513) zuloa, 2007 
(Ir. T. n. 513) zuloa documenta una intervenció 
desenvolupada en un emplaçament d’alt 
interès científic on l’artista va tapiar l’entrada 
d’una cova, cosa que va afegir nous significats 
al paisatge local.

Dc. 3/3  Joan Jonas, Wind, 1968  
Wind és una coreografia en la qual els cossos 
es mouen en un ball conduït en part per 
la força de vent. Les obres es connecten 
mitjançant diversos fils conductors: les 
travessies oceàniques, el «salvatge», la 
intervenció en el paisatge i el vent.

INFO Cada dos dimecres, del 20 de gener al 3 
de març, a partir de les 9 h. Online. Disponible 
24 h.

03  Foto: © MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/pantalla-oberta-plaga
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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. 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 un llibre.

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

Programa

Dv. 15/1  Enrique Doza Romero, artista, editor, i 
responsable de Tiendaderecha. 

Dv. 19/2  Lluc Mayol, artista, docent i activista 
cultural.

Dv. 19/3  Irma Marco, artista i investigadora.

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

INFO  Divendres, a les 19 h. Auditori Meier. 
Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat. Places 
limitades. 

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. 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 amb nous models 
de cultiu i consum alimentari, atès el caràcter 
insostenible dels models actuals. 

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

INFO Els dijous, d’11 a 14 h. Gratuït. Per formar 
part del grup, cal sol·licitar-ho per escrit a 
ynicolas@macba.cat.

G R U P D E T R E B A L L D ’A R T I 
AC C E S S I B I L I TAT

Res a veure
Res a veure pretén qüestionar l’hegemonia del 
règim visual en l’art contemporani i investigar 
tot allò que, sense ser imatge, la configura, 
la produeix i la fa visible. Seguint el fil del que 
seria una «mutació de la fotografia»  (en el 
cinema, el vídeo i els formats digitals), l’artista 
Mabel Palacín proposa una reflexió i un treball 
col·lectiu sobre els elements invisibles (marc, 
narrativa, data, so, veu, etc.) que construeixen 
la realitat visual. 

A càrrec de Mabel Palacín, artista.

Adreçat a persones amb diversitat visual i 
públic en general.

INFO Els dilluns cada quinze dies, a les 18 h, 
a partir del 25 de gener. Sala d’exposicions 
del Convent. Gratuït. Fins al juny de 2021. Per 
formar part del grup, cal sol·licitar-ho per escrit 
a educacio@macba.cat.

Amb el suport de Fundación Repsol

https://www.macba.cat/ca
mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/trobades-el-que-pot-llibre
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/res-veure-0
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/cuina-2
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P E R F O R M A N C E

Emissions del present. 
Una altra «pel·lícula amb 
forats»?
Dispositiu audiovisual i performatiu complex 
especialment concebut per a la Capella 
MACBA, amb encreuaments sorprenents de 
textos, moviments, imatges i sons, autors, 
personatges i espectadors, que creen un joc 
estrany entre directe i diferit.

Amb Olga Mesa i Francisco Ruiz de Infante. 
Cia Hors Champ / Fuera de Campo. 

Aquest programa és una extensió de la 
Constel·lació Olga Mesa al Mercat de les Flors.

INFO Dissabte 23 de gener, dos passis: a les 
18.30 h i 20 h. Capella MACBA. Preu: 5 €. 
Compra prèvia a macba.cat. Aforament 
limitat. 

AC C I Ó A F I  D E M E S

Concert Macromassa
Macromassa és un projecte d’experimentació 
sonora i musical –ampliat a l’àmbit literari, 
la performance i la instal·lació– fundat a 
Barcelona per Juan Crek i Víctor Nubla el 
1976. 

En el marc de l’exposició Acció. Una història 
provisional dels 90

INFO Dissabte 30 de gener, a les 19 h. Capella 
MACBA. Dissabtes MACBA. Gratuït gràcies 
a UNIQLO. Inscripció prèvia a macba.cat. 
Aforament limitat.

P R E S E N TAC I Ó N P E R F O R M AT I VA 

Circo Interior Bruto   
Presentació de la sèrie  
El futur
Es presenta la sèrie produïda per Circo Interior 
Bruto El futur, una sèrie audiovisual realitzada 
en el marc de l’exposició Acció. Una història 
provisional dels 90. Es tracta del resultat del 
treball processual dut a terme pels artistes 
a la sala de l’exposició a partir del congrés 
performatiu i del laboratori de creació que 
ha comptat amb la complicitat d’un grup 
d’artistes locals. Amb aquesta sèrie de vuit 
capítols, el Circo obre un canal d’exhibició més 
enllà de l’exposició.

Activitat coproduïda amb L’internationale

INFO Dissabte 6 de febrer, a les 12 h. Auditori 
Meier. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.  
Aforament limitat.

04  Foto: Emissions del present. Una altra pel·lícula amb forats

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/emissions-present
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/concert-macromassa
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/futur-laboratori-circo-interior-bruto
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DA N S A 

I AM (T)HERE 
Espectacle de dansa d’Aurora Bauzà i 
Pere Jou que investiga la relació entre el 
cos i la veu. La peça explora noves formes 
d’interacció entre aquests dos elements que 
s’allunyen de les servituds que els imposa la 
tradició musical clàssica. 

Creació, direcció i composició musical: 
Aurora Bauzà i Pere Jou
Interpretació: Aurora Bauzà i Pere Jou
Ull extern: Alessandro Sciarroni

Amb el suport de: In Teatro - Marche Teatro 
(IT), Graner Centre de Creació, Can Gassol 
Centre d’Arts Escèniques de Mataró, Festival 
Escena Poblenou, Festival Off Liceu, La 
Lleialtat Santsenca.

Aquesta activitat forma part de Dansa 
Quinzena Metropolitana.

INFO Dissabte 6  de març, a les 19.30 h. Capella 
MACBA. Dissabtes MACBA. Gratuït gràcies a 
UNIQLO. Inscripció prèvia a macba.cat. 
Aforament limitat.

DA N S A

Soliloquios 

En aquesta peça, Jon Maya, Cesc Gelabert 
i Andrés Marín ballen dispersos per tres 
sales del museu mentre el públic les recorre 
en un viatge. Tres trajectòries personals 
i tres mirades cap a l’art convergeixen en 
un mateix espai i temps, esquitxat per la 
instal·lació sonora de Luis Miguel Cobo, que 
proposa una contaminació acústica constant 
i simultània.

Idea original: Jon Maya
Concepció coreogràfica: Cesc Gelabert
Ballarins: Cesc Gelabert, Jon Maya, Andrés 
Marín
Creació musical: Luis Miguel Cobo
Disseny d’il·luminació: David Bernués
Producció: Kukai Dantza (Jon Maya, Doltza 
Oararteta, Nagore Martínez)

Aquesta activitat forma part de Dansa 
Quinzena Metropolitana.

Soliloquios és un projecte desenvolupat a 
partir de diverses residències artístiques al 
Museu Universitari de Navarra.

INFO Dissabte 13 de març, a les 20 h. Edifici 
Meier. Dissabtes MACBA. Gratuït gràcies 
a UNIQLO. Inscripció prèvia a macba.cat. 
Aforament limitat.

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/i-am-there
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/dansa-fi-mes-soliloquios
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TA L L E R E X T R A E S C O L A R

Els nens i les nenes del barri 
En aquest curs continuem amb Cristina 
Fraser i la seva proposta Beyond the Spatial, 
un projecte de recerca-acció que explora les 
limitacions i possibilitats del joc en el museu 
i el seu entorn. Després de l’experiència del 
confinament, busca entendre què ha canviat en 
l’espai públic i els llocs lúdics. 

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

Amb el suport de la Fundación Jesús Serra

INFO Els dijous, a les 17 h, fins al 27 de maig. 
Sala d’exposicions del Convent. Per a 
joves del barri de 9 a 12 anys. Gratuït. Amb 
inscripció prèvia. Per formar part del grup, cal 
sol·licitar-ho per escrit a yjolis@macba.cat.

P R O F E S S O R AT

Grup de treball 
sobre la Col·lecció 
Aquest grup, integrat per docents, educadors, 
equip del museu i persones interessades 
en l’educació, reflexiona sobre què és una 
col·lecció d’art. En aquesta quarta edició 
es vol potenciar l’autogestió del grup i crear 
espais d’autoformació. Alguns dels temes 
treballats fins ara han sigut: el fons no exposat 
de la Col·lecció, el llenguatge que s’utilitza en 
l’art o el mercat i el valor de l’art.  

Adreçat a professorat, educadors i artistes.

A càrrec d’Isaac Sanjuan, coordinador 
d’Educació. 

INFO Programació contínua: els dilluns 
cada quinze dies, a les 18 h, amb activitats 
complementàries que es programaran al llarg 
del curs. Gratuït. Per formar part del grup, cal 
sol·licitar-ho per escrit a isanjuan@macba.cat.

P R O F E S S O R AT

Tecnologies mundanes
Jocs, aules i interrogants
A partir de dues experiències pedagògiques 
que es van assajar a l’aula fa mesos dins 
del programa En Residència, aquestes 
dues sessions amb docents es proposen 
des de la pràctica artística i la investigació. 
L’experiència col·lectiva del joc ofereix 
una zona d’atenció a les relacions amb 
tecnologies mundanes (cultures materials, 
tècniques diverses, imaginaris immediats, 
infraestructures quotidianes). Mitjançant 
l’experiència del joc i el seu procés de 
creació, es generarà un espai per compartir 
referències i preguntes. 

INFO Dissabtes 13 i 20 de març, a les 10.30 h. 
Convent dels Àngels. Gratuït. Inscripció prèvia 
a macba.cat. Places limitades. 

05  Els nens i les nenes del barri. Foto: Cristina Fraser, 2020

mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
mailto:isanjuan%40macba.cat?subject=
http://www.macba.cat
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/els-nens-i-nenes-barri-curs-2020-2021
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/tecnologies-mundanes
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/grup-treball-sobre-colleccio-2
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2 - 5 A N Y S 

House of the Seas 
Proposem un recorregut sensible a través 
del cos i la reconfiguració de la nostra imatge 
per trobar les potencialitats del que som. 
Pensarem juntes, a través de la pràctica 
de la dansa i la performance, quin és el cos 
que volem construir i com ho podem fer en 
comunitat.

A càrrec de Xavier Manubens, artista. 

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, 
inventarem maneres híbrides de comunicar-
nos entre grans i petites, i així ens anirem fent 
les unes a les altres.

A càrrec de Luz Broto i Marc Vives, artistes. 

6 - 1 2 A N Y S 

Xerrar(nos) pels descosits 
Canviarem l’escala manual de la costura 
per intervenir una gran superfície de tela i 
fer-hi aparèixer una altra cartografia sobre 
la manera de fer juntes. Amb tècniques 
diverses –tallant, brodant, teixint, mitjançant 
el collage…– anirem desfilant les nostres idees 
preconcebudes sobre el tèxtil i les seves 
possibilitats expressives i comunicatives.

A càrrec de Vanesa Varela, artista.

06  Foto: Marina Rubio, 2020

6 - 1 2 A N Y S 

Coses, cossos... acció! 
Us convidem a experimentar amb les infinites 
possibilitats de mutació de la matèria a través 
del tacte, un dels nostres sentits més vitals. 
Construirem una sèrie de coses tangibles 
a les quals posarem noms inventats i les 
conservarem per crear un arxiu material que 
formarà part de la Col·lecció del museu. 

A càrrec de Marina Rubio, artista.

De moment, el programa MACBA en 
família no està actiu, ateses les restriccions 
sanitàries actuals. No obstant, podeu venir al 
museu en família. Us hi esperem!

INFO PER A TOTS ELS TALLERS Dissabtes 
i diumenges. Informació sobre horaris 
i inscripció prèvia 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.cat o 93 481 33 68.

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/house-seas
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/imitar-inventar-mimitar-mimventar-vivintar-tarvimir-ratimir
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/coses-cossos-accio
http://www.macba.cat
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca
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GAME NOT OVER
Un espai d’educació artística informal per 
a nois i noies d’entre 12 i 16 anys amb una 
vocació pedagògica i experimental. Treballarem 
per trencar amb l’estereotip o els prejudicis que 
les adolescents tenen envers els museus i els 
museus envers les adolescents.

A càrrec de Las Ácaras.

Amb la col·laboració d’Espacio 12@16

INFO Els divendres, de 18 a 19.30 h. Gratuït. 
Inscripció prèvia a educacio@macba.cat. 
Places limitades. 

Departament exotèric 

Grup d’autoformació
Departament exotèric és un projecte artístic 
i un plantejament pedagògic adreçat a 
estudiants de tots els àmbits a partir de 18 
anys. Es tracta d’un grup de treball resident en 
el museu 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.

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

INFO Dues tardes cada mes, fins al juny de 
2021. Gratuït. Es demana un compromís per a 
tot l’any. 

Per estar informat de les sessions públiques 
del grup de Departament exotèric i conèixer de 
més a prop el projecte, consulteu:

  @Departamentexoteric

mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.instagram.com/departamentexoteric/
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/game-not-over
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/departament-exoteric
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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?

Coneixes
els avantatges 

de ser Amic 
del MACBA?

A partir
de 18 €

l’any

https://www.macba.cat/ca
mailto:amics%40macba.cat?subject=
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Patrocinador Dissabtes MACBA

Patrocinador d’accessibilitat

Patrocinadors d’educació i mediació

Empreses col·laboradores

Col·laboradors

Mitjans col·laboradors

COBERTA  Relacions. Relació del cos amb elements naturals. El cos cobert de 
palla (detall) [Documentació de l’acció realitzada el gener de 1975 a Sabadell], 
1975. Col·lecció MACBA. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art ©Fina Miralles

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 ,5 € 

Consulteu macba.cat/ca/preus

ENTR ADA G R ATUÏTA

Consulteu macba.cat/ca/preus

Programa subjecte a canvis en funció de 
les restriccions sanitàries vigents. Més 
informació a macba.cat. 

Inscriu-te a: macba.cat/newsletter

Vols estar informat 
de totes les nostres 
activitats?

GS

https://www.macba.cat/ca/visita
https://www.macba.cat/ca/visita
https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/es/newsletter


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.

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 i festius, de 10 a 15 h
Venda d’entrades fins a 30 minuts abans que 
tanqui el museu.

Divendres 12 i dissabte 13 de febrer:
Jornada de portes obertes. 
Festivitat de Santa Eulàlia  

CENTRE D’ESTU DIS I DOCUMENTACIÓ 
MACBA (CED) 
Exposició i sala d’estudi col·lectiu*
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h
*La sala d’estudi col·lectiu romandrà tancada 
fins a nou avís.

HOR ARIS BIBLIOTECA 
De dilluns a dijous, de 10 a 14.30 h
Per a consultes a la Biblioteca, cal concertar 
cita amb una antelació mínima de 48 hores a 
biblioteca@macba.cat. Aforament limitat.

HOR ARIS AR XIU
De dilluns a dijous, de 10 a 14.30 h
Per visitar l’Arxiu, cal sol·licitar cita prèvia a 
arxiu@macba.cat.

mailto:biblioteca%40macba.cat?subject=
mailto:arxiu%40macba.cat?subject=
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