
 

 

NOTA INFORMATIVA 

El MACBA convoca un concurs públic internacional per 

escollir nou director/a 

 

► El jurat està format per membres reconeguts del sector artístic internacional i 
local: Joan Subirats, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona; Elsa Ibar, 
directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya; Ainhoa 
Grandes, presidenta de la Fundació MACBA; María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo 
de Albornoz, directora general de Belles Arts del Ministeri de Cultura; Chris Dercon, 
president de Réunion des musées nationaux – Grand Palais a París i membre de la 
Comissió Assessora del MACBA; João Fernandes, director artístic de l’Instituto 
Moreira Salles de Rio de Janeiro; Ann-Sofi Noring, curadora en cap del Moderna 
Museet, vicerectora de la Reial Acadèmia Sueca de Belles Arts i presidenta del 
Comitè Suec de Subvencions Artístiques, i un representant dels treballadors/es del 
museu. 

 
► El procés de selecció s’obre avui, 29 de març, i s’acceptaran candidatures per al 

museu fins al 7 de maig. 
 

Barcelona, 29 de març de 2021 – La Comissió Delegada del MACBA ha aprovat i tancat les 
bases del concurs públic internacional previst per a l’elecció del futur director o futura 

directora del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 

El procés de recepció de candidatures s’obre avui, 29 de març, i s’allargarà fins al 7 de maig 

2021. 

El jurat, format per Chris Dercon, president de Réunion des musées nationaux – Grand Palais a 
París i membre de la Comissió Assessora del MACBA; João Fernandes, exsubdirector del Museo 
Nacional Reina Sofía i director artístic de l’Instituto Moreira Salles de Rio de Janeiro; Ann-Sofi 
Noring, curadora en cap del Moderna Museet, vicerectora de la Reial Acadèmia Sueca de 
Belles Arts i presidenta del Comitè Suec de Subvencions Artístiques; un representant de l’equip 
de treballadors i treballadores del MACBA; María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, 
directora general de Belles Arts del Ministeri de Cultura; Joan Subirats, tinent d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona; Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya, i Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació MACBA. 



El candidat o candidata ha de demostrar habilitats de lideratge i capacitat de representar el 
museu en el ventall d’àmbits més ampli i de construir i desenvolupar xarxes de relacions tant 

internes com externes. Ha de garantir que el MACBA mantingui el seu prestigi com a institució 
de referència internacional, desenvolupar una política d’exposicions, activitats i publicacions 
acadèmiques d’excel·lència, i continuar enfortint la col·lecció del museu.  

Les bases del concurs públic internacional estan publicades a: www.macba.cat. 

https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/treballa-al-macba/oferta-publica-ocupaci%C3%B3/concurs-internacional-direcci%C3%B3-art%C3%ADstica

