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EDUCACIÓ

Dilluns cada quinze dies  De 17.30 a 19.30 h  Professorat 

Grup de treball sobre la Col·lecció 

Dijous a partir del 14/10 17 h  Taller extraescolar
Els nens i les nenes del barri 

Dissabtes del 23/10 al 27/11  D’11 a 13 h    
Segona edició del curs virtual d’històries de l’art

Jugant amb la Col·lecció MACBA 

Dimecres del 3/11 a l'1/12  18 h  Grup de treball
Ara que encara tenim cos...

EN FAMÍLIA

2 –  5  A N Y S

Dissabtes 13, 20 i 27/11; 4, 11 i 18/12 11 h Taller

Onades, aletes, tentacles i ballarugues

6 –  12  ANYS   
Dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30/10; 6/11  11 h  Taller 

Què és això?

PER  A TOTES LES EDATS
Diumenge 24/10  10 h  Tallers 

BCN Dibuixa 
Camioners. Taller d’imaginació tecnològica 
Casa-Cos-Parla 
Trinxat

JOVES

AMICS

Calendari

COL·LECCIÓ, EXPOSICIONS, 
VISITES I PUBLICACIONS   

Divendres, dissabtes i diumenges
Visites a les exposicions en curs

Publicacions

PENSAMENT I DEBAT
 
Parlem de... 

Dijous 7 i 14/10, 4 i 11/11  A les 18.30 h Converses 

Parlem d’En temps real. La Col·lecció Rafael 

Tous d’art conceptual

Dijous 25/11, 2 i 9/12  A les 18.30 h Converses  
Parlem de Panorama 21. Apunts per a un 
incendi dels ulls

Divendres  15/10, 19/11 i 17/12  De 19 a 20.30 h  Cicle

El que pot un llibre

Dissabte 8/10  19 h  Activacions 
La sessió de la cessió. La ficció documental a 
l’arxiu històric

Dissabtes 20/11 i 18/12  Activacions  
Assaigs oberts d’Ocells perduts de   
l’artista Laia Estruch

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

ARTS EN VIU

Dijous 11 i divendres 12/11  20 h Performances  
Dissabte 13/11  12 h Conferència  

MONUMENT 0.7: M/OTHERS. Eszter Salamon 

4

20

28

36

42

46

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 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. A partir de l’àmbit 
dedicat als anys vuitanta, hi trobaràs obres 
procedents de la Col·lecció de Rafael Tous, 
que ja integrades a la Col·lecció MACBA, 
completen el recorregut d’aquest segle breu. 
T’hi esperem, el museu és un espai segur.
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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) fins a l'1 de novembre  i a la sala Metrònom (carrer 
Fusina, 9) fins al 24 d’octubre de 2021. Entrada gratuïta. Més 
informació a macba.cat.03 Vista detall de les sales de l’exposició En temps real. La Col·lecció Rafael 

Tous d’art conceptual. Foto: Miquel Coll, 2021

Exposicions

03
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Panorama és una nova sèrie projectes 
transdisciplinaris centrats en les pràctiques 
artístiques contemporànies en el context de 
Barcelona i el seu entorn. 

La primera edició, Apunts per a un incendi 
dels ulls, 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)

Exposicions
Nova

Exposició
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Una proposta d’exposició expandida que 
mira al passat de certes formes d’autoedició 
col·lectives i experimentals, amb la finalitat 
d’atendre les urgències del present entorn 
de l’autogestió dels recursos i l’emergència 
climàtica. 

La investigació parteix de l’impacte de 
l’arquitecte, inventor i utopista Buckminster 
Fuller sobre les formes alternatives d’habitar 
l’espai des de les premisses del «fes-ho-
tu-mateix» i el «més-amb-menys», i de 
publicacions com Whole Earth Catalog o New 
Woman’s Survival Catalog, dos repertoris de 
recursos alternatius generadors de xarxes 
de col·laboració autogestiva ecològiques 
i feministes. També es fixa en projectes 
comunitaris com Drop City, The Farm o 
Christiania i en l’ús de la música ambient i els 
sintetitzadors en meditacions sonores per al 
canvi de consciència. Es tracta d’una mirada 
a l’ús recurrent de les publicacions gràfiques 
i sonores com a estructures lleugeres i 
resistents en un món d’obsolescències i 
virtualitats.

Comissariat: Magui Dávila i Maite Muñoz

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

Exposicions
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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.

Últims
dies

Nova
Exposició
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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  

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 i entrar en 
diàleg amb les propostes dels artistes i de les 
seves obres.

En temps real. La Col·lecció Rafael 
Tous d’art conceptual
Divendres, a les 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, a les 18 h
A càrrec d’Avalancha, col·lectiu d'investigació 
artística i educativa, actualment format per 
blanca arias, Elena Blesa Cábez, María 
Bendito, Loli Acebal i Víctor Ramírez Tur.

Panorama 21. Apunts per a un 
incendi dels ulls
Diumenges, a les 12 h
A càrrec de pli-é collective, grup de recerca i 
curadoria format per Eva Paià, Marina Ribot 
Pallicer i Angelica Tognetti.

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.

V I S I TA  C O M E N TA D A 

Coses que passen
Amb motiu del 25è aniversari del MACBA, 
Enric Farrés Duran ha desenvolupat el 
projecte Coses que passen amb l’arxiu 
històric del museu. A partir d’un procés 
d’investigació, l’artista s’ha deixat travessar 
per l’arxiu, revisant els límits de les seves 
definicions, per mostrar-ne les entranyes 
específiques. En aquesta exposició hi 
trobarem portes secretes desconegudes, els 
elements que han permès la ficció durant tots 
aquests anys, forats negres i l’espai preparat 
per rebre aquestes coses que passen.

A càrrec d'Enric Farrés Duran, artista.

INFO Divendres 8 d'octubre, a les 18 h. CED. 
Gratuït. Inscripció prèvia a  macba.cat. Places 
limitades.

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. 

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/accio-historia-provisional-dels-90
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
http://macba.cat
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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

A P P  M A C B A

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. 
Disponible per a iOS i Android.

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

Ser artista 
Conceptualisme, land art, feminisme o 
minimalisme. Quan s’adscriuen els artistes 
a determinats moviments, sovint no es té 
en compte l’amplitud i la complexitat de les 
seves propostes. 

Fina Miralles, Carlos Pazos, Àngels Ribé i 
Benet Rossell es reivindiquen més enllà de 
les etiquetes. La següent és una selecció 
d’artistes que es poden veure a l’exposició 
En temps real. La Col·lecció Rafael Tous 
d’art conceptual, dels quals el MACBA n’ha 
fet una publicació amb motiu de les seves 
exposicions monogràfiques.

Fina Miralles 
Soc totes les que he sigut
«Ser artista no és una vocació, ni una devoció 
ni una professió; no ho saps, però tot t’hi 
empeny i et porta a ser qui ets.» 

https://www.macba.cat/ca
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/accessibilitat
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Paral·lel Benet Rossell 
«Cal triar: descansar o ser lliure.»  
(Jean-Clarence Lambert: Benet Rossell, artor. 
 O com i per què ens vam trobar a París fa 
gairebé trenta anys)

En el laberint
Àngels Ribé 1969-1984
«És un intent d’entendre l’obra com una cosa 
no necessàriament perdurable; de traspassar 
la qualitat de l’objecte artístic al que és no 
material o efímer».

Publicacions disponibles per a consulta a la 
biblioteca del museu i a la venda al MACBA 
Store Laie.

Més informació a macba.cat/ca/publicacions

Carlos Pazos
No em diguis res
«No soc artista vocacional, ni dotat. Soc 
artista per voluntat, soc artista per decisió, 
per entossudiment de convertir-me en 
algú amb una certa idea de risc, en algú 
radicalment inútil.»

http://macba.cat/ca/publicacions
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C O N V E R S E S

Parlem de... 
El programa Parlem de... vol generar espais 
de debat, a partir de les exposicions del 
museu, entre diferents agents i artistes de 
la ciutat i el públic que ens visita. És un espai 
de trobada que entén les exposicions com 
a poderosos dispositius activadors de la 
imaginació i generadors de discursos que 
sovint excedeixen les lectures previstes per 
la institució o preconcebudes per l’equip 
curatorial.

Parlem d’En temps real.  
La Col·lecció Rafael Tous d’art 
conceptual

Programa

Dj. 7/10  Pensar en volum. Una conversa entre 
Àngels Ribé, artista, i David Armengol, 
director artístic del Centre d’Art La Capella i 
comissari independent.

Pensar en volum se centra en el pensament 
escultòric d'Àngels Ribé. Tot i la seva forta 
vinculació a l’art d'acció, així com a la 
fotografia com a registre performatiu, la 
seva obra sempre ha explorat la incorporació 
del volum –a vegades mínim, fugaç, d'altres 
poderós, monumental– dins de la relació 
entre natura i artifici que ha definit el seu 
treball durant més de cinquanta anys.

Dj. 14/10  Veure la llum. Una conversa entre 
Eugènia Balcells, artista, i Alexandra Laudo, 
comissària independent.

Balcells i Laudo conversaran i revisaran 
alguns dels treballs més destacats de 
l'artista, des dels inicis de la seva carrera fins 
a l'actualitat. Parlaran sobre la intersecció 
entre art i ciència, sobre la llum i els 
espectres, sobre el consum d'imatges i les 
formes de mirar, i sobre la virtualitat i les 
pantalles.

03 Laia Estruch, en col·laboració amb l’estudi de disseny Setanta: «Braç de 
vent», Ocells perduts, 2021. 

Dj. 4/11  Assajar una conversa entre Francesc 
Abad i Enric Farrés Duran, artistes.

Francesc Abad i Enric Farrés Duran, situats 
al laberint −pàtria dels que dubten–, s'han 
proposat no parlar de res d'abans.

Dj. 11/11  Maièutica d'acció. Una conversa entre 
Pere Noguera i Marc Larré, artistes.

Noguera i Larré buscaran la ressonància 
que les obres exposades tenen en les 
preocupacions de moltes artistes d’avui dia. 
S'evitarà la mirada historicista per situar les 
obres en un marc d'actualitat. Finalment, 
es farà un recorregut per una vessant poc 
coneguda de la pràctica de Pere Noguera: 
el seu interès per la pedagogia, entesa en el 
sentit extens de deixar (permetre) fer, proper 
al concepte de maièutica.

INFO  A les 18.30 h. Atri del museu. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat. Places limitades. 
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Parlem de Panorama 21.  
Apunts per a un incendi dels ulls

Programa

Dj. 25/11  Apunts per a Apunts. A càrrec de 
Latitudes (Max Andrews i Mariana Cánepa 
Luna) i Hiuwai Chu, comissaris de l’exposició.

Una visita guiada en la qual s’abordaran les 
temàtiques de l’exposició i la manera en què 
dialoguen entre elles a través d’explicacions 
de les obres. A més, es compartirà el procés 
de treball portat a terme per a la preparació 
de l’exposició.  

Dj. 2/12  Parlem de cabaret. A càrrec d’Antoni 
Hervàs, artista. El recorregut continuarà fora 
del museu i es tancarà davant del Teatre Arnau.

Pintada com una porta, ha irromput en 
el museu amb una d'aquelles entrades 
que només poden fer les grans estrelles. 
Tothom s’ha presentat puntual a la cita. Hi 
ha qui diu que la seva imponent presència 
a la sala només pot significar que ha vingut 
a transportar-nos a la història d'aquells 
locals on es va forjar una trencadora 
escena de l'espectacle que va enlluernar tot 
Barcelona. D'altres, en canvi, pensen que 
no hem d’oblidar que és cabaret, així que és 
impossible saber del cert el que pot passar.

Dj. 9/12  Anecdotes to be forgotten. A càrrec 
d’Arash Fayez, artista.

En conjunció amb la seva instal·lació Apolis 
en el marc de Panorama 21, Fayez presentarà 
un recorregut performatiu titulat Anecdotes 
to be forgotten. L’artista se servirà de l’espai 
del museu com a escenari i de la instal·lació 
(fotografies, documents i diapositives) 
com a decorats. Durant la performance, 
Fayez explicarà una sèrie d’anècdotes 
interrelacionades sobre l’espera, la 
suspensió i el fet de ser als llimbs.

INFO  A les 18.30 h. Sales de l’exposició. 
Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat. Places 
limitades. 

C I C L E

El que pot un llibre
El que pot un llibre és un cicle de trobades 
amb artistes, editors i persones del context 
artístic més proper que escriuen llibres i 
que ens donaran a conèixer el que s’amaga 
o es pot arribar a amagar rere les seves 
publicacions. Prendrem els artefactes 
–llibres– com a punts de partida; com a 
cossos que es relacionen amb altres cossos 
i espais porosos per generar noves formes 
i situacions, múltiples i infinites. El llibre 
també és un cos que es resisteix a esdevenir 
normatiu.

Parlarem més de pràctica que de llibres, 
de la pràctica artística de fer llibres. 
I l’emmarcarem en el cos del treball i 
l’imaginari dels seus autors. I en el de l’arxiu 
del MACBA. També parlarem de comunitat, 
dissidència, situacionisme, performativitat, 
immaterialitat, lectura, distribució, traducció, 
economies, construccions i afectes. I més. 
Perquè de fet ningú, fins ara, ha determinat el 
que pot un llibre.

A càrrec d'Anna Pahissa, gestora cultural, 
editora i especialista en publicacions 
d’artista.

Programa

Dv. 15/10  El que pot un llibre #15. Óscar Dasí, 
director artístic de La Caldera, i Itxaso Corral 
Arrieta, artista performativa, investigadora i 
educadora.

Dv. 19/11  El que pot un llibre #16. Jordi Mitjà, 
artista i editor. 

Dv. 17/12  El que pot un llibre #17. Radial Radiant 
(Silvia Renda i Erica Volpini), col·lectiu artístic 
híbrid i transdisciplinari.

INFO  A les 19 h. Auditori Meier. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat. Places 
limitades. 
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AC T I VAC I O N S

La sessió de la cessió. 
La ficció documental a 
l’arxiu històric
A l’exposició Coses que passen hi han 
passat coses i hem generat documents. 
Elucubracions, converses, presentacions, 
exposicions, reunions privades, programes 
de ràdio, fotografies i intercanvis casuals 
de tota mena formen part d’aquest fons 
documental. Pel fet de ser generats pel 
museu-productor, aquests documents han 
de ser conservats, catalogats i visibilitzats 
dins l’arxiu històric. Sembla inevitable que 
les coses que passen acabin comportant-se 
com una mena d’arxiu-riu que desemboqui 
en el sistema que relata, barrejant-se amb tot 
el que l’envolta. En aquesta activitat haurem 
de decidir sobre el futur. Què guardem i 
què llencem a la brossa? Quines coses que 
passen seran les que formaran part de l’arxiu 
històric? Algun investigador-xafarder voldrà 
llegir aquestes línies l’any 2500?

A càrrec d’Enric Farrés Duran, artista.

INFO  Divendres 8 d'octubre, a les 19 h. Planta 
baixa del CED. Gratuït. Inscripció prèvia a 
macba.cat. Places limitades. 

AC T I VAC I O N S

Assaigs oberts d’Ocells 
perduts de l’artista Laia 
Estruch
En aquestes performances enlairades a les 
sales del museu, Laia Estruch desplega una 
sèrie de veus d’ocell amb l’articulació del seu 
cos i la seva veu mentre transita l’escenografia-
escultura creada a partir de les xarxes que 
s’utilitzen per estudiar ocells en els períodes de 
migració. 

En el marc de l'exposició Panorama. Apunts per 
a un incendi dels ulls

INFO  Dissabtes 20 de novembre i 18 de 
desembre, a les 18 h. Sales de l’exposició. 
Gratuït gràcies a UNIQLO.

G R U P D ’ E S T U D I

La cuina
Reprenem aquest espai de trobada i 
autoformació, obert a tothom, per compartir 
coneixements i experiències al voltant de 
la cuina. El final de les energies fòssils, 
l’esgotament dels recursos, el canvi climàtic, 
la sobirania alimentària, el model actual 
de conreu i consum i l’impacte de la crisi 
sanitària a les nostres vides s’aborden des 
de la reflexió, la paciència i la lentitud, perquè 
l’emergència i la crisi reclamen precisament 
aturar-se, canviar de ritme i trobar 
alternatives que ens permetin imaginar un 
altre futur possible.

Mitjançant l’intercanvi de sabers entre els 
participants es desplega un coneixement 
col·lectiu i sense jerarquies. Les respostes 
a què volem aprendre i què volem ensenyar 
articulen el contingut de les sessions. Des 
del present i abordant els reptes de futur, es 
revisa la tradició per trobar què s’adapta de 
forma tàctica a cada context i què resisteix 
els canvis; en definitiva, aprofitem la saviesa 
que conté el fons de cada recepta. Per això 
el hackeig i l’experimentació formen part 
d’aquesta pràctica. 

A càrrec de Marina Monsonís, artista, amb 
l’acompanyament de Yolanda Nicolás, 
coordinadora de Programes Públics.

INFO Els dijous, d’11 a 14 h. Gratuït.Inscripció 
prèvia a macba.cat. Es fan sessions per 
explicar el projecte. Per a més informació, 
contacteu amb ynicolas@macba.cat.

mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
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MONUMENT 0.7:  
M/OTHERS. Eszter 
Salamon
Les relacions humanes són punts radicals 
de resistència. Uns quants dels treballs 
d’Eszter Salamon se centren en subjectivitats 
femenines, genealogies feministes i relacions 
multigeneracionals. M/OTHERS explora la 
relació mare-filla mitjançant el treball amb 
l’acció, el sentiment i la percepció. La peça obre 
un temps intersubjectiu i fa aparèixer un espai 
singular amb traces i estats d’unió propis. 

Aquesta és la segona vegada que l’artista 
demana a la seva mare, Erzsébet Gyarmati, que 
actuï amb ella. El duet destil·la empatia, cura 
i compassió i, mitjançant l'atenció sensual, 
experimenta amb un teixit poètic de significat 
oscil·lant. Aquesta convivència i reconfiguració 
constant de l'entrellaçament dels seus cossos 
es converteix en un procés de desfer i refer la 
identitat, i crea un moment de coemergència 
per estar i estar amb, i per presenciar el temps 
i l'espai més enllà de la identitat.

En el marc del cicle Hacer historia(s) vol. 5, 
organitzat per La Poderosa.

INFO Performances: dijous 11 i divendres 12 
de novembre, a les 20 h. Capella MACBA. 
Entrada: 5 €. Places limitades.
Conferència: dissabte 13 de novembre,   
a les 12 h. Auditori Meier. Gratuït. Reserva 
prèvia a macba.cat. Places limitades.

04  M/OTHERS d'Eszter Salamon. Foto: Alain Roux. 04
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P R O F E S S O R AT

Grup de treball 
sobre la Col·lecció 
Aquest grup de treball, integrat per docents, 
educadors, equip del museu i persones 
interessades en l’educació, es troba cada 
quinze dies per reflexionar sobre què és 
una col·lecció d’art. En aquesta cinquena 
edició es vol potenciar l’autogestió del grup 
i crear espais d’autoformació amb un diàleg 
en què es posin en valor les experiències i 
aproximacions de tots els participants. 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.  

El grup s’ha format per compartir 
coneixements, trobar interessos comuns 
i generar continguts propis en relació amb 
la Col·lecció. En la mesura que calgui, pot 
incloure sessions teòriques, que potenciïn la 
reflexió conjunta, i visites a la Col·lecció i les 
exposicions del museu per crear vincles amb 
la institució. 

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

INFO  Els dilluns, de 17.30 a 19.30 h. A partir del 
5 d’octubre. Una trobada cada quinze dies, amb 
activitats complementàries que es programen 
al llarg del curs. Gratuït. Es fan sessions per 
explicar el projecte. Per a més informació 
contacteu amb isanjuan@macba.cat.

TA L L E R E X T R A E S C O L A R

Els nens i les nenes del barri 
Els nens i les nenes del barri és un espai 
permanent en què els nens i les nenes de 9 
a 12 anys del barri poden experimentar amb 
un artista. Es tracta de viure una experiència 
col·lectiva en una zona elàstica, oberta a la 
imaginació i amb ganes de trencar normes. 

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. En aquesta investigació seran els 
nens i nenes els referents clau per identificar i 
recollir les necessitats del seu grup d’edat. 

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

Amb el suport de la Fundación Jesús Serra

INFO Els dijous, a les 17 h. Del 14 d’octubre 
de 2021 al 26 de maig de 2022. 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.

05  Foto: Dani Cantó, 2021

mailto:isanjuan%40macba.cat?subject=
mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
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G R U P D E  T R E B A L L 

Ara que encara tenim cos... 
Amb aquest espai d'intercanvi, acció i 
pensament, volem propiciar un temps per 
pensar en l’educació des del cos. En un temps 
en què la presencialitat no sempre s’ha pogut 
garantir, s’ha fet més evident la necessitat 
d’obrir espais per a la pràctica, la lectura i la 
conversa per teixir maneres d’estar dins l’aula. 
No pensem en el cos únicament vinculat a una 
forma d’expressió artística, sinó també en el 
cos social de mestres, educadors i alumnat: 
una amalgama de gestos, temps, sabers i 
espais encarnats que cal viure i compartir per 
rastrejar noves experiències en els contextos 
educatius.

Tota acció educativa ressona i vibra en figures 
singulars i concretes, i cal cultivar una pràctica 
educativa que ens ajudi a estar presents. I 
això –en els marcs de treball educatius actuals 
menys propers a la cura i al reconeixement 
de l’ofici de mestre– no és tan evident. Amb 
humilitat creem aquest espai per propiciar 
un temps suspès, escoltar el coneixement 
col·lectiu entre docents i recollir punts de vista 
i maneres del pensar des del cos.

Aquest grup de treball parteix de 
l’acompanyament de dues artistes vinculades 
a les arts del moviment i l’educació, i està 
obert a les derives dels integrants del grup.

A càrrec d’Itxaso Corral Arrieta, artista 
performativa, investigadora i educadora, 
i Àngela Peris, ballarina, coreògrafa i 
educadora.

INFO Els dimecres, del 3 de novembre a l’1 de 
desembre, de 18 a 19.30 h. Gratuït. Inscripció 
prèvia a macba.cat. 

S E G O N A E D I C I Ó D E L C U R S  V I R T U A L 
D ’ H I S T Ò R I E S D E L’A R T

Jugant amb la   
Col·lecció MACBA
La pandèmia ha demostrat que l’art és una 
finestra cap a altres mons i altres maneres 
de viure. Així mateix, les circumstàncies 
viscudes ens han animat a reflexionar sobre 
qüestions pedagògiques fonamentals i sobre 
les possibilitats i la potència de la docència 
en línia. És possible plantejar altres formes de 
vida des de la pràctica artística en una trobada 
virtual amb altres docents? Com podem 
aprendre i estudiar pràctiques creatives que 
giren al voltant del cos i el moviment a través 
d’una pantalla? Com podem repensar, des 
de l’art contemporani, aquest lloc domèstic 
que hem hagut d’afrontar durant hores? Què 
apunten els artistes de les últimes dècades 
sobre les dinàmiques de vigilància i control de 
l’espai públic?

A partir de diverses sessions temàtiques, 
aquest curs teoricopràctic planteja maneres 
diferents de rellegir l’art contemporani 
utilitzant sis eixos com a guia: pedagogia, 
política, exploració urbana, cos i moviment, 
espai domèstic, i comunitats. D’acord amb 
aquests conceptes, invocarem les obres 
del MACBA i les portarem a l’actualitat amb 
exercicis pràctics per jugar amb els seus 
continguts. Malgrat la varietat d’enfocaments, 
totes les sessions responen a una mateixa 
pregunta: de quina manera podem utilitzar 
l’art com a element transformador a l’aula i a 
la vida?

A càrrec de Julia Ramírez-Blanco i Víctor 
Ramírez, investigadors.

INFO  Els dissabtes, del 23 d’octubre al 27 
de novembre, d’11 a 13 h. Online. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat. 
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2 - 5 A N Y S 

Onades, aletes,   
tentacles i ballarugues
De vegades el teu cos et sembla limitat i 
llavors fantasieges amb respirar sota l’aigua, 
o et preguntes com seria tenir vuit tentacles 
en comptes de dos braços i dues cames; o 
amb quins entrenaments et podries fer créixer 
una aleta a l’espina dorsal per nedar per 
diferents aigües; o encara millor, com podries 
desenvolupar l’habilitat de convertir-te en 
oceà...

Aquests imaginaris fascinants inspiren les 
petites pràctiques de dansa i ecosomàtiques 
que durem a terme per augmentar les nostres 
sensibilitats corporals i que ens ajudaran a 
produir una relació més curiosa amb el nostre 
entorn. Entrenarem per poder habitar les 
percepcions, sensacions i activacions d’altres 
cossos, objectes, espais, dins del nostre propi 
cos; onejant, aletejant, tentaclejant i fins i tot 
nedant, descobrirem les nostres múltiples 
capacitats d’estar en moviment.

A càrrec d’Anabella Pareja Robinson, 
ballarina, coreògrafa i pop marí.

INFO Dissabtes 13, 20, 27 de novembre i  4, 11, 
18 de desembre, a les 11 h. 

06  Foto: Dani Cantó, 2021

6 - 1 2 A N Y S 

Què és això?
Cada dia transitem per superfícies plenes 
de coses, els contorns de les quals es 
desdibuixen quan ens parem per fer-nos 
preguntes. Quina és la línia que separa això 
de la matèria que ho envolta, i de la matèria 
de la qual està fet? Això és natural o és 
artificial? Respira? És inert? En aquest taller 
pensarem amb els objectes i experimentarem 
amb la tècnica escultòrica de l'assemblatge, 
interrelacionant tota mena d'elements per 
imaginar i crear alguna cosa que siguem 
incapaces de classificar.

A càrrec de Marina Rubio, artista.

INFO Dissabtes 2, 9, 16, 23, 30 d’octubre i 6 de 
novembre, a les 11 h. 

INFO PER ALS TALLERS    

Preu: 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. Aforament 
limitat, s'aconsella reservar prèviament.

Més informació a macba.cat o 93 481 33 68. 

mailto:educacio%40macba.cat?subject=
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P E R A T O T E S L E S E DAT S

BCN Dibuixa
El diumenge 24 d’octubre el MACBA s’uneix, 
un any més, al Barcelona Dibuixa, que en 
aquesta edició té per lema Menja't el món. 
Antonio Gagliano, Estel Boada i Violeta Ospina 
duran a terme els seus tallers a les entitats 
convidades del Raval, l’associació Diàlegs de 
Dona i l'AEI Raval, que se sumen al MACBA 
com a espais d’experimentació amb el dibuix.

Camioners. Taller 
d’imaginació tecnològica
A The Nome Trilogy, Terry Pratchett relata 
el procés migratori d’un conjunt d’éssers 
diminuts. La trilogia detalla tant la trobada 
dels protagonistes amb una altra comunitat de 
gnoms que viu dins d’un hipermercat –i que no 
coneix l’existència del sol o la lluna i es divideix 
en clans segons la secció que habita (fruiteria, 
merceria, etc.)– com l’abordatge d’una nau 
estranya on hi ha un aparell capaç de produir 
qualsevol tipus d’aliment barrejant les seves 
partícules elementals.

Com imaginem que seran les tecnologies 
alimentàries d’aquí a molts anys? En aquest 
taller farem servir diverses consignes 
creatives per començar a inventar-nos i a 
posar en el domini públic aparells inèdits 
per produir menjar, procurant no destruir el 
planeta en l’intent.

A càrrec d’ Antonio Gagliano, artista.

INFO Diumenge 24 d’octubre, de 10 a 19 h. Atri 
del museu. Gratuït. Sense inscripció prèvia.

Casa-Cos-Parla
En aquest taller durem a terme entre totes una 
casa-cos-parla modular i situada al Raval, amb 
exercicis de retrat absurds i sobre models 
tridimensionals senzills d’armar i pensar. 
Exercicis de dibuix com per exemple «retrat de 
la teva llengua amb el tacte i els ulls tancats»; 
«retrat per parelles amb el dit gros unit per un 
fil»; «retrat reivindicant una necessitat bàsica 
del barri, com l’alimentació i la vivenda», i 
molts d’altres més! 

A càrrec de Violeta Ospina, artista.

INFO Diumenge 24 d’octubre, de 10 a 19 h. 
Diàlegs de Dona. Gratuït. Sense inscripció 
prèvia. 

Trinxat
Taller que proposa entrar en diferents 
dinàmiques vinculades amb el món del menjar 
i la restauració que canalitzarem a través del 
dibuix, activant el cos i l’espai en blanc. D’una 
col i una patata en pots fer un bon plat. Tant 
és que sàpigues dibuixar o et pensis que no en 
saps! Vine, que trobarem la manera de cuinar i 
servir una bona obra.

A càrrec d’Estel Boada, artista.

INFO Diumenge 24 d’octubre, de 10 a 19 h. AEI 
Raval. Gratuït. Sense inscripció prèvia. 
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Departament exotèric 

Grup d’autoformació
És un projecte artístic que s’adreça a persones 
de més de 18 anys. Pot ser entès com un 
laboratori autogestionat en l’àmbit educatiu 
o com un grup de treball resident en el museu 
que investiga sobre l’art i el pensament 
contemporanis a partir de l’autoaprenentatge. 

Aquest plantejament propicia l’horitzontalitat i 
l’autogestió entre participants, i crea un espai 
d’intercanvi de coneixements i experiències. El 
projecte es desenvolupa a partir de sessions 
mensuals tancades i sessions –online o 
presencials– obertes a tothom, que configuren 
en la seva interrelació el propi procés 
d’investigació.

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

INFO  D’octubre de 2021 a juny de 2022.  
Per estar informats de les sessions 
explicatives del projecte i saber-ne més, 
consulteu:

  @Departamentexoteric

Grup de joves 
És un espai de llibertat expressiva, treball de 
col·laboració i trobada amb altres adolescents 
a partir de 12 anys. El grup busca noves 
maneres d’imaginar i habitar el museu amb 
una varietat de formes per entrar-hi en relació 
des de l’acció, la pràctica, el cos i la conversa. 
A través de l’intercanvi d’idees, afectes i 
experiències, s’obre un diàleg i una escolta 
entre la vida dels joves, la pràctica artística 
contemporània i el museu.

La proposta l’acompanyen artistes que, 
mitjançant la seva pròpia pràctica i el 
coneixement del context artístic de la ciutat, 
recullen i vinculen els interessos del grup amb 
diverses pràctiques artístiques, així com amb 
visites a exposicions i activitats del museu. Es 
tracta d’iniciar un camí obert a l’inesperat del 
procés creatiu i a la perplexitat i la incertesa 
que ens provoca la pràctica artística. És una 
proposta que demana compromís i atenció 
sense estar renyida amb el lleure. 

A càrrec de Las Ácaras (Gala Gabaldón, 
Marcos G. Barker i Alvie Gual-Cibeira), 
col·lectiu de treball artístic amb joves.

INFO Els divendres a la tarda. Adreçat a joves a 
partir de 12 anys. Gratuït. Per a més informació 
contacteu amb educacio@macba.cat.

07  Foto: Dani Cantó, 2021

https://www.instagram.com/departamentexoteric/
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Descobreix tots els beneficis dels Amics  
i descomptes en el carnet categoria Amic 
MACBA 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

mailto:amics%40macba.cat?subject=


PROGRAMA OCTUBRE -  DESEMBRE 2021 49

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,   
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.

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

MACBA BAR
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i diumenges,
de 12 h a mitjanit
Divendres i dissabtes, de 12 h a 1 de la matinada

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
http://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.

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.



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

Inscriu-te a: macba.cat/newsletter

Vols estar al dia de 
totes les nostres 
activitats?

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