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ARTS EN VIU

Dissabtes 29/1 i 26/2  18 h  Activació
Assaigs oberts d’Ocells perduts de l’artista 
Laia Estruch

Dissabte 12/3  17 h  Dansa
Díptic del desert. Gaston Core

EDUCACIÓ

Dilluns cada quinze dies  De 17.30 a 19.30 h  Professorat 

Grup de treball sobre la Col·lecció 

Dimecres 9 i 23/2; 9 i 30/3 18 h    
Tallers amb artistes i docents

P2P. D’igual a igual

EN FAMÍLIA  

P E R  A T O T E S L E S E DAT S

27, 29, 30 i 31/12/2021; 3, 5 i 7/1  11 h  Taller de Nadal 
Comportar-se 

Dissabtes 5/2, 5/3, 2/4, 7/4 i 4/6  11 h  Taller
Flatus Vocis

2 –  5  A N Y S
Dissabtes 26/2; 5, 12, 19 i 26/3; 9/4 11 h Taller

Les illes de l’Oto

6 –  12  ANYS   
Dissabtes 15, 22 i 29/1; 5, 12 i 19/2  11 h  Taller 

Com acaricien les pedres?

JOVES

AMICS

Calendari

COL·LECCIÓ, EXPOSICIONS I 
VISITES   

Divendres, dissabtes i diumenges
Visites a les exposicions en curs

PENSAMENT I DEBAT
 
Parlem de... 
Dijous 13/1  A les 18.30 h  Converses   

Parlem d’Apunts per a un incendi dels ulls

Sonem... 
Dijous 10 i 17/2; 3/3  A les 19 h  Activacions sonores 

Sonem... Manuals de reparacions i sons 
còsmics. Autoedicions per guarir l’univers 
sencer

Divendres  28/1, 18/2 i 25/3  De 19 a 20.30 h  Cicle

El que pot un llibre

Dilluns 7/2  19 h  Conferència

De la resiliència a l’antifragilitat. Transgredir 
fronteres a través de l’esforç col·lectiu  
Ana Dević/WHW

17 i 18/3  Seminari 
Ser fulla, ser pedra, ser terra. Desviaments i 
interrupcions en el conceptualisme català

Dissabte 29/1  11 h  Trobada  
Sistematúrgia de A quatre potes

Dijous  D'11 a 14 h  Grup de treball  

La cuina

Trobades internes  Grup de treball  

RWM

4

16

30

34

38

42

26

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 Apunts per a un incendi dels ulls.
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 mostra un recorregut per 
l’art dels segles xx i xxi a través d’una àmplia 
tria d’obres que t'acompanyen  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. 
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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

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

Exposicions
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Vista detall de les sales de l’exposició Apunts per a un incendi dels ulls.  
Foto: Miquel Coll, 2021 
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Panorama és una nova sèrie de 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
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Properament
Exposicions
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Teixir com a codi obert presenta el treball 
de Teresa Lanceta (Barcelona, 1951) a 
través d’una selecció d'obres que és la més 
àmplia realitzada fins avui. L'acte de teixir 
proporciona a l’artista un codi primigeni i 
universal capaç de traspassar fronteres 
físiques, temporals i culturals. Tapissos, 
teixits i teles, però també dibuixos, fotografies 
i pel·lícules, tramen una complexa proposta 
narrativa duta a terme en diàleg amb una sèrie 
de còmplices creadors com ara Pedro G. 
Romero, Olga Diego, Leire Vergara, Nicolas 
Malevé, Xabier Salaberria o Virginia García 
del Pino. Conjuntament transcendeixen la 
materialitat de l'obra de Lanceta i s'endinsen 
en la seva capacitat performativa i relacional. 
De l’Atles Mitjà al Raval, el seu univers 
particular es desplega a través d'un recorregut 
visual, sonor i hàptic que ens recorda que 
l’«altre» és sempre plural. El treball de Lanceta 
és un treball memorable: el seu potencial crític 
resideix en la capacitat per construir memòria.

Una coproducció del MACBA i l'IVAM.

Comissariat: Nuria Enguita i Laura Vallés

Exposicions
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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.

Teresa Lanceta. Cuadrados en La Palma, 1994. Teixit de llana i cotó 
 220 x 175 cm. Foto: García-Bautista
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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.

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.

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.

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

A P P  M A C B A

Vols descobrir tots els detalls darrere les 
obres i els artistes? Gaudeix de les audioguies 
de la mostra permanent i de les exposicions 
temporals amb la nostra app i navega pel 
museu sense deixar-ne escapar ni un sol detall.
Gratuïta. Disponible per a iOS i Android.

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
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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.

Programa 

Parlem d’Apunts per a un  
incendi dels ulls

Dj. 13/1  Parlem de Passió i cartografia per a un 
incendi dels ulls amb Gabriel Ventura, poeta, i 
Pere Martínez, cantant.  

A través d'un poema que es descompon en 
una pluralitat de veus i punts de vista, Gabriel 
Ventura dibuixa una cartografia textual 
l'exposició. Un mapa en moviment de versos 
que el cantaor Pere Martínez interpretarà 
al llarg de les sales del museu, amb una 
dramatúrgia sòbria i intuïtiva. 

INFO  A les 18.30 h. Sales del museu. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat. 

AC T I VAC I O N S S O N O R E S

Sonem... Manuals de 
reparacions i sons 
còsmics. Autoedicions per 
guarir l’univers sencer
Manuals de reparacions i sons còsmics és 
una proposta d’exposició expandida que mira 
cap al passat de certes formes d’autoedició 
col·lectives i experimentals. L’exposició 
presenta projectes que inclouen, a més de 
les edicions en paper, edicions sonores. 
Per aquesta raó, i en el marc de Sonem..., es 
convida diversos artistes a fer-ne una activació 
sonora i reinterpretar-la a través de les seves 
pròpies pràctiques.

Programa 

Dj. 10/2  Sonem amb h waas (Helga Juárez), 
músic i artista visual. 

Mitjançant ambients de guitarres, múltiples 
capes de textures i harmonies corals, la 
música d'h waas transporta l’oient a paisatges 
eteris envoltats d’intuïcions i emocions, 
inspirats per la natura i la recerca de la bellesa. 

Dj. 17/2  Sonem amb Draft, col·lectiu musical. 

Aquesta activació plasmarà la diversitat de 
trajectòries i rerefons musicals a través del 
fil conductor que els guia: DIY, underground i 
buscar sempre originalitat en la proposta.

Dj. 3/3  Sonem amb Molero, músic i productor. 
Audiovisuals: Aina Climent.

La ficció tropical de Molero és com 
submergir-se al mar amb Jürgen Müller, 
explorar Alpha Centauri amb Tangerine 
Dream o construir nous exòtics a través de la 
lent de Mike Cooper.

INFO  A les 19 h. Auditori Meier. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat. 
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C I C L E

El que pot un llibre
Aquest cicle proposa trobades mensuals 
amb artistes, editors i persones del context 
artístic per parlar de la pràctica artística de 
fer llibres. Parlarem de comunitat, dissidència, 
situacionisme, performativitat, immaterialitat, 
lectura, distribució, traducció, economies, 
construccions, afectes i d’altres coses que no 
podem imaginar. Perquè de fet, fins ara, ningú 
ha determinat el que pot un llibre.

Programa

Dv. 28/1  FerranElOtro, dissenyador i editor.

Dv. 18/2  Maite Muñoz i Magui Dávila, 
comissàries de l’exposició Manuals de 
reparacions i sons còsmics. Autoedicions per 
guarir l'univers sencer. 

Dv. 25/3  Oliver Mancebo i Marta Postigo, 
editors de Mancebía Postigo. 

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

INFO  A les 19 h. Auditori Meier. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat.  

C O N F E R È N C I A 

De la resiliència a 
l’antifragilitat. Transgredir 
fronteres a través de 
l’esforç col·lectiu   

Ana Dević/WHW
En aquesta conferència compartirem 
les experiències de la WHW Akademija, 
un programa d’estudis independent, 
interdisciplinari i de matrícula lliure per a 
artistes emergents a Zagreb. Va ser fundat el 
2018 pel col·lectiu curatorial What, How & for 
Whom/WHW, en relació amb la programació 
cultural en temps de restriccions arran de 
la pandèmia i de l’ús de formats oberts en 
l’educació experimental. 

Durant la pandèmia, les condicions inestables 
han esdevingut un paradigma prevalent 
en el paisatge cultural.  La conferència 
analitzarà de quina manera els processos 
d’autoorganització, reciprocitat, adaptabilitat, 
col·lectivitat, antifragilitat i cures mútues que 
la WHW Akademija intenta nodrir poden ser 
rellevants en una escala més àmplia.

INFO  Dilluns 7 de febrer, a les 19 h. Auditori 
Meier. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.  
Places limitades. Aquesta activitat s’emetrà 
en streaming.

Aquesta activitat forma part d’Education from 
Below, un projecte amb el suport del programa 
Europa Creativa de la Unió Europea. 
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S E M I N A R I

Ser fulla, ser pedra, 
ser terra. Desviaments 
i interrupcions en el 
conceptualisme català
Com podem llegir, des d’allò que ens 
afecta i preocupa en el present, aquelles 
pràctiques artístiques que s’han definit 
historiogràficament com a «conceptuals» en 
aquest context? Aquest seminari proposa 
relectures i actualitzacions que incideixin 
i tergiversin el relat de la història de l’art 
contemporani a Catalunya i a l’Estat espanyol.

Per exemple, es parlarà dels efectes de 
pensar les pràctiques d’artistes com Fina 
Miralles, Eulàlia Grau, Àngels Ribé o Carlos 
Pazos des dels feminismes o el pensament 
queer. O de com llegir la importància 
del component matèric en moltes de les 
propostes del conceptual català, quan el relat 
del conceptual s’ha centrat en l’axioma de la 
desmaterialització.

Comissariat per Maite Garbayo. Amb la 
participació d’Andrea Valdés, Pilar Bonet, 
Fernando Davis i El Palomar. 

INFO Dijous 17 i divendres 18 de març. Auditori 
Meier. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.
Places limitades. Aquesta activitat s’emetrà 
en streaming.

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

T R O B A DA

Sistematúrgia de   
A quatre potes 
Una trobada entorn del projecte A quatre 
potes, del col·lectiu artístic nyamnyam i 
l’artista Pedro Pineda, sobre gestió forestal, 
el disseny com a eina d’investigació i els límits 
del museu.

Amb la participació de Lídia Guitart 
(enginyera forestal), Curro Claret 
(dissenyador industrial), Ingrid Guardiola 
(assagista, investigadora cultural i directora 
de Bòlit, Centre d’Art Contemporani), els 
artistes, l’equip curatorial de l’exposició i el 
grup de participants.

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

INFO Dissabte 29 de gener, a les 11 h. Sales del 
museu. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat. 
Places limitades.

Aquesta activitat forma part d’Education from 
Below, un projecte amb el suport del programa 
Europa Creativa de la Unió Europea.
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G R U P  D E T R E B A L L

La cuina
Un espai de trobada i autoformació per 
compartir coneixements i experiències al 
voltant de la cuina, i reflexionar sobre el 
context de crisi alimentària actual. Mitjançant 
l’intercanvi de sabers entre els participants es 
va desenvolupant 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, aprofitant la saviesa que conté 
el fons de cada recepta; però el hackeig i 
l’experimentació també formen part de la 
nostra 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.

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

G R U P D E  T R E B A L L

RWM
Sorgit l’any 2016 com una senzilla proposta 
a l’equip més proper del projecte RWM per 
passar temps junts, es va plantejar com una 
trobada mensual per cuinar i coincidir una 
estona. I abans, durant i després, compartir 
manies i metodologies, pensar en veu alta 
i ensenyar-se mútuament. Després el grup 
va començar a pensar col·lectivament i 
políticament en l’edició sonora –què, qui, 
com i per què fem servir les tisores– i a 
imaginar llibreries de so pròpies com a eines 
d’aprenentatge distribuït a partir del que tenim 
a l’abast. Tot just ara torna a mirar cap enfora 
amb tallers puntuals i una residència a Phonos, 
prevista per al primer semestre de 2022.

Els membres del Grup de treball acostumen 
a ser: Loli Acebal, Ricardo Cárdenas, André 
Chêdas, Antonio Gagliano, Roc Jiménez de 
Cisneros, Violeta Ospina, Tiago Pina, Quim 
Pujol, Anna Ramos, Txe Roimeser, Matías 
Rossi, Núria Rodríguez, Anna Irina Russell i 
Albert Tarrats.

INFO Trobades internes. Per a més informació, 
contacteu amb aramos@macba.cat.

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

mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
mailto:aramos%40macba.cat.?subject=
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AC T I VAC I Ó 

Assaigs oberts d’Ocells 
perduts de l’artista Laia 
Estruch
En aquestes performances enlairades, 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 Apunts per a un 
incendi dels ulls.

INFO Dissabtes 29 de gener i 26 de febrer,  
a les 18 h. Sales de l’exposició. Gratuït gràcies 
a UNIQLO.

DA N S A

Díptic del desert  
Gaston Core
The Very Last Northern White Rhino 

A través d’una investigació sobre diversos 
estils de dansa urbana, aquesta peça  
presenta la dansa com a excés: ballar fins a 
l’esgotament, fins al final, perquè potser ja no 
hi ha res més a fer. 

Autor i director: Gaston Core. Intèrprets: Nicol 
Yao Dapre AKA Oulouy. Música: Jorge da 
Rocha.

Chorus

Inspirada en la tragèdia d’Èsquil Les suplicants, 
aquesta peça parteix de la deconstrucció de 
la dansa kathak per recuperar la figura del cor 
grec. Un viatge entre l’univers mitològic i la 
societat actual que busca construir una imatge 
de la col·lectivitat.

Autor i director: Gaston Core. Intèrprets: 
Shreyashee Nag, Alba Lopez, Diana Aguirre, 
Margaux  Celdran, Karina Nathani, Cristina 
Jiménez, Paroma Basu, Riya Nathani, Simran 
Menghani, Anna Foglietta, Anita Deb i 
Anoushka Dasgupta. Música: Shreyashee Nag.

Col·laboració amb Dansa Metropolitana

INFO Dissabte 12 de març, a les 17 h. Convent 
dels Àngels. Gratuït. Aforament limitat. 
Entrades a macba.cat.

04  Detall dels assaigs oberts d'Ocells Perduts. Foto: Miquel Coll, 2021
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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, reflexiona sobre 
què és una col·lecció d’art. En aquesta 
cinquena edició es vol potenciar l’autogestió 
del grup i crear espais d’autoformació. Alguns 
dels temes treballats fins ara han sigut: el fons 
no exposat de la Col·lecció, el llenguatge que 
s’utilitza en l’art o el mercat i el valor de l’art.

Adreçat a professorat, educadors i artistes.  

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

INFO  Programació contínua: una trobada 
cada quinze dies. Gratuït. Es fan sessions 
per explicar el projecte. Per a més informació 
contacteu amb isanjuan@macba.cat.

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 

P2P. D’igual a igual
Aquests tallers plantegen compartir pràctiques 
artístiques entre artistes i docents per 
trastocar-les (primera sessió), posar-les en 
comú a l’espai educatiu de l'aula (segona 
sessió) i retornar-les, transformades per la 
interacció dels alumnes a l’aula, a la resta dels 
docents i a l’artista (tercera sessió). 

Després del treball dels cursos anteriors sobre 
cos, percepció sensorial, memòria i ciutat i 
experimentació sonora, en aquesta sisena 
edició de P2P els tallers aborden pràctiques 
de la materialitat i recuperació de sabers 
tradicionals. 

Programa

Dc. 9 i 23/2  P2P a càrrec de Marc Larré, artista.

Dc. 9 i 30/3  P2P a càrrec de Teresa Lanceta, 
artista.

INFO  A les 18 h. Gratuït. Inscripció prèvia a 
macba.cat. Places limitades.

05  Foto: Dani Cantó, 2021

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

Comportar-se   
Taller de Nadal 
En aquest taller farem un recorregut sensible a 
través del cos i la transformació de la nostra
imatge per trobar altres potencialitats del 
que som. Viatjarem juntes a través de la 
pràctica de la performance, descobrirem 
quins cossos, quines formes volem construir 
i com ho podem fer explorant les possibilitats 
d’aventura dins d’un museu.

A càrrec de Symphony of the seas, artista, 
coreògrafa i performer.

INFO 27, 29, 30, 31 de desembre i 3, 5, 7 de 
gener, a les 11 h. Sales del museu.

Flatus Vocis
Flatus Vocis proposa a les famílies amb 
infants amb autisme un seguit de sessions 
per experimentar a partir de la pràctica 
performàtica de Laia Estruch al voltant de la 
veu com un material lúdic, escultòric, poètic i 
relacional.

A càrrec Laia Estruch, artista, i Guillem Martí, 
consultor i educador d’accessibilitat.

INFO Un dissabte al mes, de febrer a juny, a 
les 11 h. 5 de febrer, 5 de març, 2 d’abril, 7 
de maig, 4 de juny. Sessions d’una hora de 
durada. Auditori Convent. Gratuït. Inscripció 
prèvia a macba.cat.

06   Foto: Neus Frigola, 2021

2 - 5 A N Y S 

Les illes de l’Oto
A través del so, el moviment i uns quants 
objectes sorprenents, planejarem un espai
expandit de joc i connexions inesperades. 
Un recorregut sensorial entre diferents 
illes d’experimentació on podrem explorar 
sonoritats, sensibilitzar els nostres cossos 
en transformació i expandir l’espai que ens 
envolta i els nostres imaginaris. Viatgem?

A càrrec de Park Keito (Kotomi Nishiwaki i 
Miquel Casaponsa), artistes.

INFO Dissabtes 26 de febrer, 5, 12, 19, 26 de 
març i 9 d’abril, a les 11 h. Auditori Convent. 

6 - 1 2 A N Y S 

Com acaricien les pedres?
Un traç finit ens ajuda a explicar un secret o a 
xiular, però també a atrapar, com una
teranyina. Amb els punts podem deixar un 
rastre, caminar de puntetes o il·luminar un 
racó... Jugarem a observar en detall com a 
motor per imaginar, i farem servir el dibuix per 
explorar narratives i les seves poètiques, a més 
de construir ponts cap a la pròpia intimitat.

A càrrec de Neus Frigola, artista.

INFO Dissabtes 15, 22, 29 de gener i 5, 12, 19 
de febrer, a les 11 h. Aula 0. Dissabte 12 de 
febrer, gratuït en el marc de la festivitat de 
Santa Eulàlia 

INFO PER ALS TALLERS    

Preu: 3 € per participant (tant adults com 
infants). Gratuït amb carnets Família i Amic. 
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. 
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Departament exotèric 

Grup d’autoformació
És un projecte artístic que s’adreça a persones 
de més de 18 anys (a qui no es demana haver 
cursat estudis específics d’art). 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. 
El projecte es desenvolupa a partir de sessions 
mensuals tancades i sessions –online o 
presencials– obertes a tothom.

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

INFO  D’octubre de 2021 a juny de 2022.  
Per a més informació, trobareu sessions 
explicatives del projecte a:

  @Departamentexoteric

Grup de joves 
Un espai de llibertat expressiva, treball de 
col·laboració i trobada amb altres adolescents 
a partir de 12 anys. Amb l’objectiu de provocar 
noves maneres d’imaginar i habitar el museu, 
el grup explora una varietat de camins per 
relacionar-s’hi des de l’acció, la pràctica, el 
cos i la conversa. Es tracta d’acollir l’intercanvi 
d’idees, afectes i experiències per tal d’obrir un 
diàleg i una escolta entre la vida dels joves, la 
pràctica artística contemporània i el museu. 

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

A
M

IC
S

Foto: Miquel Coll, 2021

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 ,50 € 

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, 
d’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.

COBERTA: Akaal / Selene \ Uluru, 2021. Rosa Tharrats. Vistes d'Apunts per a 
un incendi dels ulls. 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 al dia de 
totes les nostres 
activitats?

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