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EDUCACIÓ

Del 28/6 al 2/7  D’11 a 13 h  Curs
Pedagogies artístiques per a educadores i 
altres rebels 

12, 13, 14 i 15/7  De 10 a 14 h  Taller
Entre l’acció i l’objecte. Laboratori d’artistes

Del 28/6 al 30/7 i del 30/8 al 10/9  10 h  Taller d’estiu
Mapejar el barri a través del cos

Del 5 al 30/7 i del 30/8 al 10/9  10.30 h  Visita taller 

Produir coses que ningú no demanava

AMICS

Calendari

COL·LECCIÓ, EXPOSICIONS, 
VISITES I PUBLICACIONS   

Divendres, dissabtes i diumenges
Visites a les exposicions en curs

Publicacions

PENSAMENT I DEBAT
 
Dissabte 18/9  12 h  Activacions  
Mostreig #4. Coses que passen  
Metanoise party –la cuina de l’arxiu–

8a edició del PEI   
Programa d’Estudis Independents

ARTS EN VIU

Grec 2021. Festival de Barcelona 

Dijous 8, 15, 22 i 29/7   
Lorem Ipsum. Músiques situades 

17 i 18/7    
Dissabte, a les 18.30, 19.30 i 20.30 h; diumenge, a les 12 i 13 h 
iBall. Steven Cohen

26 i 27/7  20 h 
Ultraficción n. 2 / Los buenos modales.   
El Conde de Torrefiel

4

14

18

29

23

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 detall de les sales de l’exposició En temps real. La Col·lecció Rafael 
Tous d’art conceptual. Foto: Miquel Coll, 2021

02  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

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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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.

Comissariat: Tanya Barson

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
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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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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

L’exposició continua a la Capella MACBA (carrer dels 
Àngels, 7) i a la sala Metrònom (carrer Fusina, 9) fins a l’1 
de novembre de 2021. Entrada gratuïta. Més informació a 
macba.cat.

Vista detall de les sales de l’exposició En temps real. La Col·lecció Rafael 
Tous d’art conceptual. Foto: Miquel Coll, 2021
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Panorama és una nova sèrie d’exposicions 
periòdiques centrades en les pràctiques 
artístiques contemporànies en el context de 
Barcelona i el seu entorn. 

La primera edició, Apunts per a un incendi dels 
ulls, no segueix una tesi dominant, sinó que 
presenta obres que entreteixeixen temàtiques 
diverses i interconnectades sorgides de les 
visites als estudis i de les converses dels 
comissaris amb la comunitat artística. Entre 
d’altres aspectes, s’aborden els mecanismes 
de representació, les nocions de pertinença, 
la dissidència de gènere i la nostra relació amb 
la vida no humana. Com suggereix la paraula 
«apunts» del títol, el propòsit de l’exposició és 
d’anotar, perfilar i connectar sense pretendre 
fixar cap lectura definitiva.

Amb la participació d’Ana Domínguez, El 
Palomar, Laia Estruch, Arash Fayez, Antoni 
Hervàs, Rasmus Nilausen, Nyamnyam amb 
Pedro Pineda, Claudia Pagès, Aleix Plademunt, 
Marria Pratts, Stella Rahola Matutes, Eulàlia 
Rovira, Ruta de autor, Adrian Schindler, Rosa 
Tharrats, Gabriel Ventura i Marc Vives.

Comissariat: Hiuwai Chu i Latitudes (Max 
Andrews i Mariana Cánepa Luna)

Properament
Exposicions
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V I S I T E S  A  L E S  E X P O S I C I O N S  

Realitzades 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 ens voleu visitar, us recomanem que 
compreu les entrades online. Podeu resoldre 
els vostres dubtes a la secció de preguntes 
freqüents i consultar-hi 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 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

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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P U B L I C A C I O N S

«Una invitació a agafar   
el museu amb les mans» 
El Manual és un projecte editorial coral que 
va néixer amb la voluntat de donar pistes 
sobre què és el MACBA i què el defineix. 
A partir d’una àmplia selecció d’obres i un 
repertori de 52 conceptes clau, es recorren 
les diverses línies de pensament del museu. 
Hi han participat una cinquantena  d’autors, 
en bona part de la plantilla del MACBA, però 
també artistes, pensadors i activistes que hi 
col·laboren habitualment.

Preu:
19,90 €

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-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.
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AC T I VAC I O N S 

Mostreig #4.   
Coses que passen 

Metanoise party    
–la cuina de l’arxiu–
El metanoise fa referència a metadades 
considerades irrellevants. És present en els 
sistemes que no tenen un vocabulari controlat 
i pren forma de faltes d’ortografia, etiquetes de 
broma o termes que només entenen una petita 
comunitat de persones. Però, què significa 
etiquetar documents? Quines implicacions 
polítiques té? La folcsonomia mola o no 
serveix de res? Descrivint el món l’estem fent? 
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.

INFO Dissabte 18 de setembre, a les 12 h. La 
Cuina del MACBA. Gratuït. Inscripció prèvia a 
macba.cat. 

03 Vista detall de les sales de l’exposició Mostreig #4. Coses que passen.  
Foto: Elisabeth Rodríguez, 2021

8 a E D I C I Ó 

Programa d’Estudis 
Independents
Comença la 8a edició del PEI, que aposta 
per un pensament que susciti noves formes 
d’imaginació en relació amb la crisi ecosocial. 
Des d’aquest desig s’organitzen les línies de 
recerca, experimentació pràctica i estudi 
del programa, que tenen com a finalitat 
principal elaborar un pensament situat, 
capaç d’analitzar les condicions materials i 
culturals donades i provocar una activació 
de la imaginació, a partir de conceptes i 
aportacions teòriques rellevants tant per al 
present com per al món que ha de venir.

INFO Durada: de setembre de 2021 a setembre 
de 2022. Més informació a macba.cat. 

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca
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G R E C 2 0 2 1 .  F E S T I VA L D E  B A R C E LO N A

Lorem Ipsum 
Músiques situades
Reprenem la quarta edició de Lorem Ipsum, 
planejada per al 2020 i cancel·lada a causa 
de la pandèmia. La repensem i l’abordem 
ara, encara amb restriccions però amb més 
ganes de reunir-nos que mai, i persistim en 
el desig d’obrir aquest espai a veus, cossos i 
pràctiques summament personals, cuidades 
i complexes. Amb una consciència cada cop 
més clara de qui, com i des d’on parlem, en 
aquesta nova entrega de Lorem Ipsum tornem 
a centrar la mirada en aproximacions des dels 
marges de la música i allò ludic. I ho fem a 
partir de diversos vectors i sensibilitats: tant 
pot ser per raons estètiques, fent un esforç per 
desdibuixar disciplines i inserir la investigació 
i els processos en les seves presentacions en 
públic, com des d’una lectura amb una agenda 
política més o menys explícita, que actualitza i 
revisa des del present les lògiques i violències 
(encara vigents) del colonialisme i l’esdevenir 
negre des del Mediterrani.

Programa comissariat per Alicia Escobio i 
Anna Ramos. 

Programa
Dj. 8/7  De 10 a 20 h

Anna Irina Russell + Roc Jiménez 
de Cisneros Mànegues, llum i so en 
una proposta immersiva i site-specific 

Dj. 15/7  20.30 h     

DeForrest Brown, Jr. i RRUCCULLA   
Poliritme que es mou i que es veu 

Dj. 22/7  22 h    
Invernomuto i STILL   
Colonialisme i diàspora vistos des del 
sud d’Europa 

Dj. 29/7  22 h    
Sukitoa o Namau i Aho Ssan    
Carta blanca al col·lectiu Jokkoo 

INFO Sala d’exposicions del Convent i 
exteriors del museu. Preu: 5 € (Convent i 
exterior), gratuït el 8 de juliol.

Programa coproduït per El Grec.

04  Lorem Ipsum. Músiques situades. Il·lustració de Violeta Ospina, 2021.
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G R E C 2 0 2 1 .  F E S T I VA L D E  B A R C E LO N A

iBall. Steven Cohen
Mirar i ser mirat. Aquesta és l’essència d’un 
acte performatiu que passa dins d’una bola 
transparent. L’art és, de vegades, premonitori. 
Aquest espectacle, creat el 2015, va predir 
sense voler-ho l’època pandèmica iniciada 
el 2020. Distanciament social, restriccions 
de moviment, comunicacions mitjançant 
les eines tecnològiques: en aquest context, 
l’art, la cultura i, en concret, l’acte creatiu han 
esdevingut un símbol de resistència. Tancat 
dins d’una gran bola de plexiglàs, purpurina 
i llum col·locada sobre un suport, com una 
d’aquestes velles màquines de xiclet, Steven 
Cohen convoca tot d’éssers vius a un acte 
conjunt per celebrar la vida.

 
INFO Dissabte 17 de juliol, a les 18.30, 19.30 i 
20.30 h; diumenge 18 de juliol, a les 12 i 13 h. 
Auditori Meier. Preu: 8 € per sessió. Venda 
anticipada a macba.cat. En el marc de 
Dissabtes MACBA, gràcies a Uniqlo.

G R E C  2 0 2 1 .  F E S T I VA L D E  B A R C E LO N A

Ultraficción nr. 2 /   
Los buenos modales.   
El Conde de Torrefiel
Un avançament de la pròxima peça, que 
s’estrena el 2022, d’un col·lectiu amb una 
proposta radicalment innovadora que trenca 
en les seves creacions la relació entre el text i 
les imatges plàstiques generades en escena.

En aquesta recerca, El Conde de Torrefiel parteix 
de la hipòtesi que l’art del nostre temps ha 
experimentat una colonització sistemàtica del 
seu territori semàntic per part de les categories 
d’allò que és real. Cada vegada més, la ficció és 
un aliment produït, precuinat i consumit a gran 
escala i de manera constant. I no es produeix 
només des del camp de l’art. La creació artística 
sembla haver estat alliberada de la necessitat de 
produir ficcions i s’enfronta a dues possibilitats: 
documentar els mecanismes de la ficció o 
bé negar-la. Aquest projecte vol activar una 
especulació, fer un salt amb possible caiguda 
mortal en les aigües amorfes d’una ulterior 
possibilitat que distingim com a ultraficció.

INFO Dilluns 26 i dimarts 27 de juliol, a les 20 h. 
Sala d'exposicions del Convent. Preu: 5 € per 
sessió. Entrades a macba.cat.

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca
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P R O F E S S O R AT

Entre l’acció i l’objecte. 
Laboratori d’artistes
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. Amb aquest fi ens situem 
col·lectivament en un procés de treball 
que busca tensar els límits, conviure amb 
la incertesa i l’estranyament, i activar 
la imaginació per valorar el que l’art pot 
aportar a l’aula pel que fa a pràctiques i 
metodologies d’aprenentatge. El laboratori 
se centrarà en qüestions candents com 
són la crisi i la transició ecosocial, les 
pràctiques ecofeministes, i els conceptes de 
decreixement i de cures, entre d’altres.

A càrrec de Tatiana M. Melo i Asunción 
Molinos Gordo, artistes.

INFO  12, 13, 14 i 15 de juliol, de 10 a 14 h,  
i el dijous 15 també de 16 a 18 h. Sales 
d’exposicions i La Cuina del MACBA. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat. 

Amb el mecenatge educatiu de Fundación 
Banco Santander

P R O F E S S O R AT

Pedagogies artístiques per 
a educadores i altres rebels
El curs planteja una aproximació no 
tradicional a la història de l’art i transforma 
les col·leccions de tres museus en potencials 
caixes d’eines per reflexionar i imaginar 
altres situacions. Així, el disseny es pot 
utilitzar com una eina reflexiva i crítica per 
construir espais comunitaris i sostenibles; 
la pintura medieval catalana pot servir per 
reformular les vivències d’identitats que han 
sigut tradicionalment rebutjades, i els mapes 
o la maqueta transparent de la col·lecció 
d’un museu d’art contemporani poden ser 
una invitació a la rebel·lia. 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. 

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.

INFO  Del 28 de juny al 2 de juliol, d’11 a 13 h. 
Sala d’exposicions del Convent. Gratuït.
Inscripció prèvia a macba.cat. 

Amb el mecenatge educatiu de Fundación 
Banco Santander

05  Mapejar el barri. Foto: Jorge Horno, 2021

https://www.macba.cat/ca
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TA L L E R D ’ E S T I U 

Mapejar el barri a través  
del cos
Activitat adreçada a casals d’estiu per a 
infants de 3 a 12 anys. 

En aquest taller canviem el nom dels carrers, 
donem veu a les experiències afòniques, 
imaginem les escenes que s’han produït allà on 
trepitgem ara. Posem en valor el fet de transitar 
com una eina per generar espais polifònics 
capaços de donar-nos una visió real del món 
que vivim. Una bateria de preguntes ens 
explota al cap quan intentem entendre aquest 
concepte. Transitar deixa empremta? Quina 
imatge tenim quan pensem en «transitar»? 
Hi cabem tots i totes? Quin mapa podem 
dissenyar que ens doni una situació de conjunt? 
La nostra realitat està en constant evolució. Per 
què pensem que és una i inamovible? Per què 
unes persones es pronuncien i d’altres queden 
ocultes? Qui decideix estar dins i fora del món 
que habitem?

A càrrec de Jorge Horno, artista plàstic, 
coreògraf i educador, i Àngela Peris, ballarina, 
coreògrafa i educadora.

INFO De dilluns a divendres (excepte els 
dimarts), del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 
d'agost al 10 de setembre, a les 10 h. Sala 
d'exposicions del Convent. Preu: 80 euros per 
grup. Inscripció prèvia a macba.cat.

V I S I TA  TA L L E R P E R A J OV E S

Produir coses que ningú  
no demanava
Activitat adreçada a casals d’estiu per a joves.

Prenent com a títol una cita d’Eugènia 
Balcells, artista de l’exposició En temps real. 
La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, 
proposem un exercici per experimentar i 
desbordar els límits tradicionals entre la visita 
i el taller. Aquesta proposta situa els sabers 
del cos i l’experiència en el centre per tal de 
compartir noves maneres de viure l’exposició.

La mostra ens ofereix el marc idoni per 
aproximar-nos a les pràctiques d’alguns 
artistes catalans dels anys setanta que han 
exercit una clara influència en generacions 
posteriors, amb unes maneres de fer 
experimentals i d’investigació que posaven en 
tensió la relació entre l’art i el mercat. Temes 
com la percepció dels fenòmens físics, les 
poètiques de la natura i el paisatge, l’acció, la 
denúncia, l’art crític o l’interès per la paraula en 
són eixos vertebradors. La proposta educativa 
també es preguntarà sobre la figura de Rafael 
Tous i el paper decisiu del col·leccionista 
en la visibilització i consolidació d’unes 
determinades formes d’expressió artística i uns 
imaginaris culturals. 

A càrrec de Cris Celada i Marc Larré, artistes.

INFO De dilluns a divendres (excepte els 
dimarts), del 5 al 30 de juliol i del 30 d'agost 
al 10 de setembre, a les 10.30 h. Sales del 
museu. Preu: 80 euros per grup. Inscripció 
prèvia a macba.cat.

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/ca


AMICS 33PROGRAMA JULIOL -  SETEMBRE 2021

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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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

ENTR ADA PER A G RU PS

Consulteu macba.cat/ca/visita

AMICS DEL MACBA: Entrada gratuïta

Entrada il·limitada a partir de 18 € l’any.
Consulteu macba.cat.

ARTICKET: 35 €

1 tiquet / 6 museus. Els millors museus de 
Barcelona en una sola entrada.
articketbcn.org

HOR ARIS MUSEU
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, 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

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.

MACBA STORE
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, 
de 11  a 14  h i  de 15.30 a 19.30 h
Dimarts, tancat
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 15.30 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h

SALA METRÒ NOM - ACCÉ S LLIU RE
Dijous i divendres, de 15.30 a 19.30 h
Dissabte, de 11 a 19.30 h
Diumenge, de 11 a 15 h

ACCESSIBILITAT

TR ANSPORTS

En bicicleta
Estació de Bicing (59) i aparcaments 
de bicicletes al voltant del museu

En metro
L1 (Catalunya o Universitat) 
L2 (Universitat) 
L3 (Catalunya o Liceu) 

En autobús
7, 22, 24, 47, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 
120, V13, V15, H12, H16, D50, L94, 
L95, Aerobús i Bus Turístic 

En tren
Plaça de Catalunya (FGC i RENFE)

En cotxe 
Aparcament de la plaça dels Àngels 

https://www.macba.cat/ca/visita
https://www.macba.cat/ca/visita
mailto:biblioteca%40macba.cat?subject=
mailto:arxiu%40macba.cat?subject=


Patrocinador Dissabtes MACBA

Patrocinador d’accessibilitat

Patrocinadors d’educació i mediació

Empreses col·laboradores

Col·laboradors

Mitjans col·laboradors

Gràcies!

GS

Coneixes el nou 
MACBA Bar?
El lloc ideal per compartir unes tapes o prendre 
alguna cosa abans o després de la visita. 
Amb l’entrada del museu, tindràs un 10% de 
descompte.

Macba

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.

COBERTA  Vista detall de les sales de l’exposició En temps real. La Col·lecció 
Rafael Tous d’art conceptual. Foto: Miquel Coll, 2021



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?

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