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Calendari

ARTS EN VI U

26

28, 29 i 30/4 Performance

Idiorítmies

COL· LECCIÓ, E XPOSICIONS,
VISITES I PUBLICACIONS

4

Del 12 al 14/5 Festival

Acento. Mostra del programa Artistas en
Residencia 2020

Divendres, dissabtes i diumenges

Visites a les exposicions en curs

ED UCACIÓ

15 i 18/5 Jornada de portes obertes

Nit i Dia dels Museus

30

Dimecres 14 i 28/4; 5 i 19/5 De 18 a 20.30 h Tallers

P2P. D’igual a igual

Publicacions

Del 28/6 al 2/7 D’11 a 13 h Curs

PENSAMENT I DEBAT

16

Nova edició del PEI		
Programa d’Estudis Independents
Dijous 8/4 18.30 h Presentació

Amor y revolución (Kollontai) Taula rodona
i projecció de la pel·lícula Love with Obstacles
de Dora García
Dimecres 7, 14, 21 i 28/4 De 18 a 20 h Grup de lectura

Als qui van inspirar-la i no la llegiran: Goytisolo,
el Marroc i l’Altre
9/4, 6/5 i 18/6 19 h Cicle		

Pedagogies artístiques per a educadores i
altres rebels
Dilluns cada quinze dies 18 h Professorat

Grup de treball sobre la Col·lecció
5, 6, 7 i 8/7 De 10 a 14 h Taller

Entre l’acció i l’objecte. Laboratori d’artistes
Dijous fins al 27 de maig 17 h Taller extraescolar

Els nens i les nenes del barri

EN FAMÍLIA

El que pot un llibre

2 – 5 ANYS

Dimarts del 13/4 a l’1/6 De 18 a 20 h Grup d’estudi

BellugantAgitantRemenant!

Gathering with Harriet

Dimecres 26/5; 2, 9 i 16/6 19 h Cicle de conferències		

Felix Gonzalez-Torres. La performance política
Dijous 3/6 19 h Taula rodona

En temps real. Acompanyar, experimentar,
col·leccionar

Dissabtes 10, 17 i 24/4; 1 i 8/5 10.30 i 11.30 h Taller

6 – 1 2 A N YS 		
Diumenges 11, 18 i 25/4; 2 i 9/5 11 i 12 h Taller

Internet respira

		
Dissabte 15/5 D’11 a 13 h

La gran revetlla: Microclimes vibratoris

JOVES

Dilluns cada quinze dies 18 h 		
Grup de treball d’art i accessibilitat		
Divendres 18 h Espai d'educació

Res a veure

36

40

GAME NOT OVER

Online Converses		
Grup d’autoformació

La cuina

Departament exotèric

Activacions		

Mostreig #4. Coses que passen

Dijous 22/4 		

AMICS

Obrim portes
Dijous 10 i 17/6 De 18 a 20 h		

Taller d’infecció de documents

Programa subjecte a canvis en funció de

Dissabte 10/7 12 h		
les restriccions sanitàries vigents. Més

Metanoise party –la cuina de l’arxiu–

informació a macba.cat.

44
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Col·lecció
Permanent

Un segle breu :
COL·LECCIÓ MACBA
02

Visita
virtual

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.

Vista de les sales d’Un segle breu: Col·lecció MACBA © Miquel Coll, 2021 ©
De la imatge: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona
01

Àngels Ribé. 3 punts 2, 1972. Fotografia a les sals de plata. 2 elements:
60,8 x 66,3 cm c/u. Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Obra adquirida
gràcies a Dinath de Grandi de Grijalbo. © Àngels Ribé. Fotògraf: Rocco Ricci
02
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Nova
Exposició

Amb el suport de Henry Moore Foundation
Felix Gonzalez-Torres, «Untitled» (Perfect Lovers), 1987-1990. Wadsworth Atheneum
Museum of Art, Hartford, CT, Estats Units. Donació de la Peter Norton Family
Foundation © Felix Gonzalez-Torres. Cortesia de la Felix Gonzalez-Torres Foundation

Del 23 d’abril al 8 d'octubre de 2021

Comissariat: Tanya Barson

Nova
Exposició

MOSTREIG #4
Coses que passen

FELIX GONZALEZ-TORRES
Política de la relació

Del 26 de març al 12 de setembre de 2021

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 Édouard Glissant (1928-2011),
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.

Exposicions

Amb motiu del 25è aniversari del MACBA,
Enric Farrés Duran ha desenvolupat un
projecte amb l’arxiu històric del museu,
on es conserva, cataloga i difon tota la
documentació que generen les activitats.
A través d’un procés d’investigació, l’artista
proposa revisar els límits de les definicions
d’arxiu per mostrar-ne les entranyes. Sabem
que un arxiu no sols està constituït pels
documents que conté, sinó també per tot
allò que permet que aquests documents
estiguin disponibles, com són els diversos
espais on es conserven, les estructures de
dades en què s’insereixen i les persones que
hi interactuen. Tots aquests elements formen
part de la construcció comuna del significat
del document, un significat en moviment per a
un arxiu que no s’atura. Aquest projecte està
articulat a partir d’un programa d’activitats
que desafia les lògiques de funcionament
de la institució, així com les relacions entre
exposició, arxiu i activitats.
Un projecte d’Enric Farrés Duran amb l’arxiu
històric del museu.

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

EN TEMPS REAL
La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual

Del 13 de maig de 2021 al 9 de gener de 2022

Recentment incorporada al MACBA, la
Col·lecció Rafael Tous és el retrat d’un
moment i d’unes pràctiques artístiques
concretes. Una col·lecció iniciada als anys
setanta, quan Rafael Tous va apostar per
adquirir, en temps real, un art profundament
renovador. Amb els anys, aquesta iniciativa
personal va donar lloc a una destacada
col·lecció d’art conceptual que es presenta
ara al MACBA.
A partir de les obres reunides per Tous, es
mostra un recorregut per les pràctiques
conceptuals a Catalunya dels anys setanta
i vuitanta que, en el context de la Col·lecció
MACBA, ens ha de permetre en un futur
proper obrir noves lectures sobre aquest
període i les seves hibridacions amb
contextos més amplis. Unes actituds i una
generació aplegades en espais alternatius
tant a Barcelona com a Lleida, Sabadell,
Bellaterra o Banyoles, entre d’altres punts
del país. Cal destacar l’espai Metrònom de
Barcelona, creat i programat pel mateix Rafael
Tous, que va fer possible la producció de grans
instal·lacions artístiques.
Comissariat: Antònia Maria Perelló 		
i Claudia Segura
Francesc Abad, Acció (bufant fulles), 1972
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VISITES A LES EXPOSICIONS

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.

En temps real. La Col·lecció Rafael
Tous d’art conceptual
Divendres, 18 h
A càrrec de pli-é collective, grup de recerca i
curadoria format per Eva Paià, Marina Ribot
Pallicer i Angelica Tognetti.

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.

Felix Gonzalez-Torres.
Política de la relació
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.

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.
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LA NIT DELS MUSEUS 2021

VI S ITE S ACC E S S IB LE S

J OR NADA D E PORTES OBE RTES

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 les visites comentades a
la Col·lecció. 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 PP MACBA

Vols fer de la teva visita al MACBA
una experiència única?
Instal·la’t la nostra app i navega pel museu
sense deixar-te'n 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.

13

Nit i Dia dels Museus
Microclimes vibratoris, la gran revetlla familiar
del dissabte al matí, donarà el tret de
sortida a uns dies de portes obertes a les
exposicions Felix Gonzalez-Torres. Política
de la relació; En temps real. La Col·lecció
Rafael Tous d’art conceptual i Un segle breu:
Col·lecció MACBA. S’hi afegirà un programa
de projeccions amb obres seleccionades
del Manual de la Col·lecció MACBA que es
podran visionar a l’Auditori Meier i online.
El 18 de maig, Dia Internacional dels Museus,
amb motiu de la presentació del Manual de
la Col·lecció MACBA, organitzarem tres
taules rodones on debatrem amb artistes
i investigadors que han escrit en el llibre
al voltant d’alguns dels conceptes que s’hi
aborden, com ara les idees d’abstracció, la
performativitat i la memòria. Entre d'altres, hi
participaran Leonor Antúnes, Tanya Barson,
Maite Garbayo, Germán Labrador Méndez i
Melanie Smith.

Dissabte 15 i dimarts 18 de maig,
Jornada de portes obertes. Gratuït.
Consulteu-ne el programa i horaris a
macba.cat.
INFO
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P U B LI CACI O N S

Estética fósil. Imaginarios de la
energía y crisis ecosocial

Fina Miralles.
Soc totes les que he sigut
A partir d’una àmplia selecció d'obres de
Fina Miralles, aquest llibre mostra aspectes
essencials del treball de l'artista: la relació
entre natura i artifici, el llenguatge amb què
ens expressem i les relacions de poder en
la vida quotidiana. Inclou textos de Tamara
Díaz Bringas, Maite Garbayo-Maeztu,
Teresa Grandas i Valentín Roma.

15

L’historiador i crític d’art contemporani Jaime
Vindel analitza l’impacte dels imaginaris de
l’energia que van sorgir amb la Revolució
industrial. L’autor aborda de manera crítica la
vigència d’aquella cosmovisió productivista en
el context del neoliberalisme i en plena crisis
ecosocial. Col·lecció et al. - 7
Preu:

20 €

Preu:

34 €

Amor y revolución (Kollontai)
El llibre inclou una selecció de textos
d'Aleksandra Kol·lontai (Sant Petersburg,
1872 - Moscou, 1952), figura central de la
revolució russa i diplomàtica soviètica, així
com aportacions de Margherita Fabbri, Dora
García, Pol Guasch, Lila Lisenberg, Rina Ortiz
i Andrea Valdés. Col·lecció et al. - 8

Preu:

20 €

PENSAMENT I DEBAT
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N OVA E D I C I Ó D E L P E I

seu temps. Una genealogia alternativa de les
avantguardes estètiques i polítiques. 		
Amb la participació de Dora García, Rina
Ortiz, Pol Guasch, Margherita Fabbri i Andrea
Valdés, moderada per Pablo Martínez.

Programa d’Estudis
Independents
La 8a edició del PEI reforçarà alguns dels
plantejaments i metodologies assajats
en les edicions precedents. El programa
es configura entorn de classes lectives,
tallers, grups de recerca, presentacions i
investigació personal. Entén l’estudi com
una pràctica col·lectiva i per dur-la a terme
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.
A més de les classes lectives i els tallers,
que tenen com a objectiu iniciar projectes
concrets de recerca, el programa inclou
altres formats oberts al públic com ara
seminaris internacionals, cursos monogràfics
i conferències.
Durada: de setembre de 2021 a setembre
de 2022. Inscripció: recepció de sol·licituds del
19 d’abril al 8 de maig de 2021. Més informació
a macba.cat.
INFO

P R E S E N TAC I Ó

Amor y revolución
(Kollontai) 			
Taula rodona i projecció
de la pel·lícula Love with
Obstacles de Dora García
Programa
Debat entorn de la publicació Amor
y revolución (Kollontai), que recull una
selecció de textos d’Aleksandra Kol·lontai
(Sant Petersburg, 1872 – Moscou, 1952),
marxista feminista, refugiada política
i diplomàtica russa. El llibre inclou veus que
busquen l’herència del seu pensament en
diverses experiències artístiques que van
desafiar les lògiques de l’amor i el saber del
18.30 h

19

Projecció de la pel·lícula de Dora García
Love with Obstacles, 2020. Vídeo, color. 60 min.
Versió original en castellà, rus i anglès, amb
subtítols en castellà.
20 h

Dijous 8 d’abril, a les 18.30 h. Auditori
Meier. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.
INFO

G RUP DE LECTUR A

Als qui van inspirar-la i no
la llegiran: Goytisolo, el
Marroc i l’Altre
Aquest grup de lectura proposa un acostament
crític a l’obra teòrica i de ficció de Juan
Goytisolo travessada pel Marroc. Contrastant
la seva ambició de deconstruir la tradició
literària islamòfoba amb les fantasies que
habiten les seves novel·les, abordarem
qüestions com la construcció de la imatge de
l’Altre a Espanya, els fantasmes del projecte
colonial i les tensions inherents a treballs
decolonials desenvolupats per agents culturals
blancs.
A càrrec d’Adrian Schindler, artista. Amb la
col·laboració de Salma Amzian, investigadora
i activista; Núria Gómez Gabriel, investigadora
en l’àmbit de la cultura visual contemporània; i
Iki Yos Piña Narváez, artista i activista.
Dimecres 7, 14, 21 i 28 d’abril, de 18
a 20 h. Parc de la Ciutadella. Gratuït. Les
persones interessades han d’enviar una carta
de motivació a programespublics@macba.cat,
amb l’assumpte Als qui van inspirar-la i no la
llegiran, abans del 29 de març.
INFO

03 Vista de les sales de Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació. MACBA

Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Foto: Miquel Coll, 2021 © De la
imatge: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona
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CICLE

Com i des d’on s’articula aquesta comunitat?
I finalment, com es construeix la comunitat
davant les formes de governabilitat?

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.

Programa
Dv. 9/4

21

A càrrec de Colectiva Reina KingKona (Lucía
Piedra i Ingrid Blanco).
Els dimarts, del 13 d’abril al 22 de
juny, de 18 a 20 h. La Cuina del MACBA i
Llibreria Wanáfrica. Gratuït. Les persones
interessades han d’enviar una carta de
motivació a programespublics@macba.cat,
amb l’assumpte Gathering with Harriet, abans
del 8 d’abril.
INFO

Francesc Ruiz, artista.

Aparicions. Amb Enric Farrés Duran,
artista; Clara Plasencia, cap de Publicacions
del MACBA; i Mela Dávila, assessora
i investigadora independent. Aquesta
presentació forma part del programa
d’activacions de l’exposició Mostreig #4. Coses
que passen.
Dj. 6/5

Nyamnyam, espai i col·lectiu de
pensament crític, pedagogies i curadoria.
Dv. 18/6

A cura d’Anna Pahissa, gestora cultural
especialitzada en publicacions.
Totes les publicacions podran ser adquirides
el dia de la presentació i a la llibreria MACBA
Store Laie.
A les 19 h. Auditori Meier. Gratuït.
Inscripció prèvia a macba.cat. Places limitades.
INFO

CICLE DE CONFERÈ NCIES

Felix Gonzalez-Torres.
La performance política
Aquest seminari situarà l’obra de Felix
Gonzalez-Torres en una genealogia expandida
de la pràctica conceptualista i postminimal
parant atenció a la seva condició migrant. Les
aproximacions dels convidats s'endinsaran
en aspectes del seu treball com són la
posició marxista, la performativitat de la
política en la seva obra o la seva contribució
al desenvolupament d’una estètica queer.
El programa comptarà amb la presència
d’artistes, comissaris i teòrics, en un intent
d’obrir les possibles lectures de l’obra
de Gonzalez-Torres i analitzar-ne les
ressonàncies en el present.

Programa
GRUP D’ESTUDI

Gathering with Harriet
Aquest grup de treball proposa un diàleg
amb col·lectius comunitaris de Barcelona i es
constituirà com un espai per posar en comú
mecanismes i eines que articulen i discuteixen
el concepte de comunitat. Partirem dels
interrogants següents: com es construeix el cos
negre des de la comunitat i en la comunitat?

Dc. 26/5 Tanya Barson, comissària de

l’exposició.
Dc. 2 /6 Joshua Chambers-Letson, investigador.
Dc. 9/6 Cabello/Carceller, artistes.
Dc. 16/6 Pablo Martínez, cap de Programes,

MACBA.
A les 19 h. Auditori Meier. Gratuït.
Inscripció prèvia a macba.cat.
INFO
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TA U L A R O D O N A

INFO

En temps real.
Acompanyar, experimentar,
col·leccionar
Aquesta taula rodona abordarà alguns dels
aspectes més invisibles, però també més
característics, de la col·lecció de Rafael Tous,
com ara les relacions afectives generades
després de dècades de complicitat i treball
compartit entre el col·leccionista i un grup
específic d’artistes. Una conversa sobre els
fils intangibles que sostenen una pràctica
experimental en un lloc i en un moment
determinats –en una Barcelona entre la
dictadura i els Jocs Olímpics– quan gairebé
no hi havia espais que apostessin per l’art
contemporani.
Amb la participació de Francesc Abad i Pere
Noguera, artistes; Rafael Tous, col·leccionista;
moderada per Glòria Picazo, crítica d’art i
comissària independent.
Dijous 3 de juny, a les 19 h. Sala Metrònom.
Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.
INFO

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.

23

Els dilluns cada quinze dies, a les 18 h.
Fins al juny de 2021. Combina sessions online
i presencials. Gratuït. Per formar part del
grup, cal sol·licitar-ho per escrit a
educacio@macba.cat.
Amb el suport de Fundación Repsol

CONVERSES

La cuina
Nou programa de converses en el qual es
parlarà de receptaris de dones i memòria
familiar, de com l’arquitectura i el disseny de
les nostres cuines han condicionat els rols de
gènere, de ciència culinària en femení i de les
diferents formes d’associació entre la cuina i
l’ecofeminisme. També viatjarem a través de
les obres artístiques que han usat la cuina i el
feminisme com a font d’inspiració, expressió i
transformació.
Converses de l’artista Marina Monsonís amb
Carmen Alcaraz, periodista gastronòmica;
Vanesa Freixa, pastora experta en ramaderia
extensiva; Anabela Moreira dos Santos
i Sandra Pereira da Rocha, activistes
transfeministes, antiespecistes i ecologistes;
i Isabel Segura Soriano, historiadora,
investigadora i assagista especialitzada en
història de l’àmbit feminista.
Les converses estaran disponibles en
vídeo a macba.cat. Per formar part del grup de
treball de La Cuina del MACBA, cal sol·licitar-ho
per escrit a ynicolas@macba.cat.
INFO
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AC T I VAC I O N S

Metanoise party 			
–la cuina de l’arxiu–

Mostreig #4. 		
Coses que passen
Obrim portes			
Aquest dia s’obren les portes d’una exposició
on trobarem portes secretes desconegudes,
els elements que han permès la ficció durant
tots aquests anys, forats negres i l’espai
preparat per rebre-hi les coses que passen.
Visita a càrrec d’Enric Farrés Duran, artista i
comissari de l’exposició.

Què significa etiquetar documents? Quines
implicacions polítiques té? La folcsonomia
mola o no serveix de res? Aquestes preguntes
són el motor de l’activitat, que prendrà com a
punt de partida el vocabulari comú de paraules
clau que fa servir l’arxiu històric del museu.
A càrrec de Paloma Gueilburt, Repositori
Digital del MACBA; Elisabet Rodríguez, Fons
històric del MACBA; i Enric Farrés Duran,
artista i comissari de l’exposició.
Dissabte 10 de juliol, a les 12 h. La Cuina
del MACBA. Gratuït. Inscripció prèvia a
macba.cat.
INFO

Dijous 22 d’abril, a les 19 i 20 h. Planta
baixa del CED. Gratuït. Inscripció prèvia a
macba.cat.
INFO

Taller d’infecció de
documents
En aquest taller treballarem sobre la
conservació dels documents com una de les
missions principals de tot arxiu. Un document
infectat està en constant transformació, ja que
es un organisme viu, que realitza intercanvis
amb l’exterior.
A càrrec d’Isabel Ayala, conservadorarestauradora del MACBA, i Enric Farrés Duran,
artista i comissari de l’exposició.
Dijous 10 i 17 de juny, de 18 a 20 h. Auditori
Convent. Gratuït. Les persones interessades
han d’enviar una carta de motivació a
programespublics@macba.cat, amb l’assumpte
Infecció de documents, abans del 3 de juny.
INFO
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ARTS EN VIU

PROGRAMA DE PERFORMANCES,
L A B O R AT O R I I L L E N G U AT G E

F E S T I VA L

IDIORÍTMIES
Idiorítmies és un programa anual centrat en
les pràctiques performàtiques que pretén,
entre altres objectius, reflexionar sobre el
potencial del cos, la ficció i el gest enmig
d’una esfera pública dominada per la paraula
i per la construcció d’identitats fixes. En
aquesta quarta edició, presenta un conjunt
de propostes en què les artistes utilitzen
diverses eines per mobilitzar un cos que
qüestioni qualsevol normalitat imposada.
Des de la coreografia, la paraula, el gest
i la performance, les artistes convidades
analitzen protocols de comportament
reprimit alhora que provoquen relacions
i reaccions que produeixen formes
alternatives de resistència.
Programa comissariat per Ruth Estévez,
directora de l’Amant Foundation (Nova York)
i cocuradora de la Biennal de São Paulo,
i Pablo Martínez, cap de Programes del
MACBA.

Programa
Dc. 28/4 19 h

Evann Siebens. A Lexicon of Gesture LiveStreamed
Antonia Baehr. A selection of Abecedarium
Bestiarium. Portraits of affinities in animal
metaphors.
Dj. 29/4 18 h				

Antonia Baehr i Latifa Laâbissi. Consul i
Meshie
Dv. 30/4 19 h				

Idoia Zabaleta. Tinc temps (de la sèrie 		
Top Mantres)
Jaume Ferrete. Voice is the new touch

Capella MACBA i sala d’exposicions del
Convent. Preu: 5 € per dia. Inscripció prèvia a
macba.cat.
INFO
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Antonia Baehr i Latifa Laâbissi. Consul et Meshie. Foto: Nadia Lauro
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Acento 			
Mostra del programa
Artistas en Residencia 2020
Acento és un festival vinculat a la
convocatòria Artistas en Residencia 2020,
la convocatòria compartida per La Casa
Encendida, CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo i el MACBA, amb la finalitat de
donar suport a la creació i la investigació
centrades en el cos des de les pràctiques
performatives. Durant tres jornades es
faran presentacions d’alguns dels projectes
duts a terme durant les estades del 2020
i es generarà un espai de trobada amb els
artistes de la convocatòria del 2021.
Els artistes seleccionats el 2020 van ser
Pablo Araya Quiros, Luz Broto, Jacobo
Cayetano García Fouz, Clara García Fraile,
Damián Montesdeoca i Amaia Bono, Sofía
Montenegro, Amaranta Velarde, Iniciativa
Sexual Femenina, i Clara Best i Siwar Peralta.

Del 12 al 14 de maig. A La Casa
Encendida (Madrid) i al CA2M (Móstoles).
Més info a www.lacasaencendida.es i a
www.ca2m.org/es/itemlist/
INFO

EDUCACIÓ
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TA L L E R S A M B A R T I S T E S I D O C E N T S

CURS

P2P. D’igual a igual

Pedagogies artístiques per
a educadores i altres rebels

Els tallers P2P proposen compartir pràctiques
artístiques entre creadors i docents per
trastocar-les, posar-les en comú en l’espai
educatiu i retornar-les, transformades per
la interacció dels alumnes a l’aula, a la resta
dels docents i a l’artista. En aquesta quarta
edició, els tallers tenen com a fil conductor les
pràctiques narratives que es desenvolupen a
través de la performance, el vídeo o el format
radiofònic amb la finalitat d’experimentar amb
la veu, el text, l’objecte, la ficció, el so i la música.

Programa
Taller ***, la veu dislocada a càrrec
de Lúa Coderch, artista.

33

Aquest curs planteja una aproximació no
tradicional a la història de l’art i transforma
les col·leccions de tres museus –MACBA,
Museu Nacional d'Art de Catalunya i Museu
del Disseny de Barcelona– en potencials
caixes d’eines per reflexionar i imaginar
altres situacions. Proposem jugar amb les
col·leccions i replantejar-nos l’experiència
pedagògica en el museu. Un dels objectius
principals és acabar el curs amb un kit de
supervivència d’eines relacionades amb els
eixos temàtics que s’hi hauran plantejat.

Dc. 14 i 28/4

Taller L’escolta com a reflex de la
realitat social a càrrec de Laura Llaneli, artista.
Dc. 5 i 19/5

De 18 a 20.30 h. Sala d’exposicions del
Convent. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.
INFO

A càrrec de Víctor Ramírez, investigador. Amb
la participació de makeatuvida, Laura Vila
Cremer i Aimar Pérez Galí.
Amb la col·laboració del MNAC i el Museu del
Disseny de Barcelona.
Del 28 de juny al 2 de juliol, d’11 a 13 h.
Sala d’exposicions del Convent. Gratuït.
Inscripció prèvia a macba.cat.
INFO

Lúa Coderch, No yo, 2018. Cortesia galeria àngels Barcelona. Agraïments
Ikram Bouloum
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P R O F E S S O R AT

TA L L E R

Grup de treball
sobre la Col·lecció

Entre l’acció i l’objecte.
Laboratori d’artistes

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.

La cinquena edició del Laboratori d’artistes
proposa obrir un espai d’investigació
i col·laboració entre artistes i professorat
perquè participin en processos de creació
i reflexió sobre la possibilitat d’introduir l’art a
l’escola. El laboratori se centrarà en qüestions
candents com són la transició ecosocial
i els conceptes de decreixement o de cura
que travessa l'ecofeminisme, a les quals
ens acostarem a través de les pràctiques
artístiques de Tatiana M. Melo i Perejaume.

Adreçat a professorat, educadors i artistes.
A càrrec d’Isaac Sanjuan, coordinador
d’Educació.
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.
INFO
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5, 6, 7 i 8 de juliol, de 10 a 14 h, i el dijous
8 també de 16 a 18 h. La Cuina del MACBA.
Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.
INFO

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
Els dijous, a les 17 h, fins al 27 de maig.
Sala d’exposicions del Convent. Per a nens i
nenes 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.
INFO

EN FAMÍLIA
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2- 5 ANYS

LA G R AN REVETLLA

BellugantAgitantRemenant!

Microclimes vibratoris

Farem petites pràctiques somàtiques i de
dansa que augmentin les nostres sensibilitats
corporals i ens ajudin en la relació amb el
nostre entorn. Ens entrenarem per habitar
les percepcions, sensacions i activacions
d’altres cossos, objectes, espais, obres, dins
del nostre propi cos; bellugant i remenant,
descobrirem les nostres múltiples capacitats
d’estar en moviment.
A càrrec d’Anabella Pareja Robinson,
ballarina, coreògrafa i pop marí.

T’imagines un lloc on puguis escoltar les fulles
que creixen a la primavera i el brunzit dels
insectes tropicals? Un lloc per estirar-te a la
fresca i contemplar la Via Làctia i més enllà?
L’Atri es convertirà en un espai ric i canviant
on aniran apareixent petits paisatges i
microclimes inesperats a través del despertar
sensorial i de la imaginació. Ballarem i
compartirem els nostres moviments i la seva
emoció en un espai que també es mou, amb
una DJ que ens acompanyarà amb les seves
vibracions ondulants.

INFO Dissabtes 10, 17 i 24 d’abril, 		

A càrrec de Bea Fernández i Xavi Manubens,
artistes.

1 i 8 de maig, a les 10.30 i 11.30 h.
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Dissabte 15 de maig, d’11 a 13 h. Gratuït.
Inscripció prèvia a macba.cat.
INFO

6 -12 ANYS

Internet respira
Cada vegada ens comuniquem més a través
d’Internet, un ens eteri i misteriós, que viu
en un núvol digital. Però, què és Internet? On
dorm? De què s’alimenta? Contamina? És una
patata? A partir de pràctiques que tenen a
veure amb el dibuix, la il·lustració i la tipografia,
i gràcies a la potència màgica de la nostra
imaginació, intentarem buscar respostes a
aquests interrogants.
Taller ideat per Irma Marco, artista. A càrrec
de Marco Tondello, comisssari i artista.
INFO Els diumenges 11, 18 i 25 d’abril, 2 i 9 de

maig, a les 11 i 12 h.

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.
INFO PER A TOTS ELS TALLERS

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.
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Foto: Marina Rubio, 2020

JOVES
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JOVES

E S PA I D ’ E D U C AC I Ó

Departament exotèric
Grup d’autoformació

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
Els divendres, de 18 a 19.30 h. Gratuït.
Fins a finals de maig. Per participar-hi ens podeu
contactar a través d’educacio@macba.cat. o
per telèfon al 93 481 33 68.
INFO
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Departament exotèric pot ser entès com un
laboratori en l’àmbit educatiu autogestionat,
que en aquesta edició planteja com desplegar
curatorialment un procés d’aprenentatge
considerant i reformulant els límits del museu.
Vàlvules exigents. Auditoria per a un museu
és una activitat resultat de la recerca duta
a terme en col·laboració amb el Col·lectiu
Punt 6, col·lectiu d’urbanistes, arquitectes i
sociòlogues que plantegen metodologies de
treball amb perspectives de gènere.
A càrrec de Jordi Ferreiro, artista i educador, i
Yolanda Jolis, coordinadora d’Educació.

Per estar informat de les sessions públiques
del grup de Departament exotèric i conèixer de
més a prop el projecte, consulteu:
@Departamentexoteric
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Foto: Eva Carasol, 2015

PROGRAMA ABRIL - JUNY 2021

45

AMICS

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?

A partir
de 18 €
l’any
Coneixes
els avantatges
de ser Amic
del MACBA?

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
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Informació
general

Gràcies!

E NTR ADA G E N E R AL: 11 €

Patrocinador Dissabtes MACBA

Entrada vàlida durant un mes si s’activa a la
recepció del museu.
DIES D’ E NTR ADA G R ATU ÏTA

Dissabtes, de 16 a 20 h 		

Patrocinador d’accessibilitat

E NTR ADA RE D U Ï DA: 8 , 8 0 € – 5 , 5 €

Consulteu macba.cat/ca/preus
E NTR ADA G R ATU ÏTA

Consulteu macba.cat/ca/preus

Patrocinadors d’educació i mediació

Empreses col·laboradores

Vols estar informat
de totes les nostres
activitats?
Inscriu-te a: macba.cat/newsletter

Col·laboradors

GS

Mitjans col·laboradors

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

COBERTA Felix Gonzalez-Torres,"Untitled" (Last Light), 1993. Bombetes,
portabombetes, fil elèctric i transformador. Dimensions variables segons la
instal·lació. Edició de 24, 6 PA. Publicat per A.R.T. Press, Los Angeles i Andrea
Rosen Gallery, Nova York © Felix Gonzalez-Torres. Cortesia de la Felix GonzalezTorres Foundation. Fotògraf: Jordi V. Pou. Col·lecció MACBA. Fundació MACBA.
Dipòsit Brondesbury Holdings Ltd.

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 M U SE U

Dilluns, dimecres, dijous i divendres,
d’11 a 19.30 h
(a partir del 25 de juny, de 10 a 20 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.
CE NTRE D’ ESTU DIS I DOCU ME NTACI Ó
MACBA (CE D)

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 XI U

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

