
6 – 12 ANYS

Treure’s un espectacle de la butxaca. 
Una acció en 6 parts

Antoni Hervàs converteix els espais en escenaris 
on passen coses i on els protagonistes som tots 
nosaltres. En aquest taller visitarem amb l'artista 
l'exposició Poesia Brossa i explorarem el museu 
d’una manera diferent, des de la màgia i la teatra-
litat. El públic entra en una sala buida. Hi apareix 
un personatge amb una sabata a la butxaca, d'on 
treu un joc de cartes on hi ha dibuixat un teló. 
N'alça una: s'aixeca el teló. Com si fos un truc de 
màgia, n'apareix un de nou; i així fins a cinc vega-
des. No sabem si estem somiant desperts... 

Diumenges 8, 22 i 29 d’octubre, 5 i 12 de  
novembre, 12 h 

Caluca, taller de veus imaginàries

En aquest taller amb Laia Estruch proposem un 
viatge per trobar i reconèixer les veus imaginàries 
que viuen en cadascú de nosaltres; és un taller 
per descobrir altres veus i treballar d’una manera 
coral. Partint de la pregunta: quantes veus podem 
crear?, l’artista ens convida a escriure partitures 
per oralitzar les veus i posar-les en escena, explo-
rant els racons del museu com a espais d’intimi-
tat i de descoberta de cossos sonors. 

Diumenges 19 i 26 de novembre, 3, 10 i 17 de 
desembre, 12 h

I N FO

Sales del museu i Espai Taller. 3 € per participant 
(tant adults com infants). Gratuït amb carnets 
Família i Amic. Recomanem la compra anticipada 
a www.macba.cat.Inventem objectes! 

Taller de Nadal 

Un artista ha pintat un quadrat blanc amb típex. 
Què s’hi amaga, sota aquesta esmena? És un qua-
dre sense imatge, però potser hi podem escriure 
al damunt, fer-hi un nou dibuix. I aquesta biblio-
teca que només en veiem el rastre, quins llibres 
guardava? En aquest taller proposem investigar 
la representació del temps i la seva empremta, la 
relació inseparable entre realitat i aparença, els 
límits entre el que és animat i l’inanimat. A través 
de la reutilització de materials i elements de la 
vida quotidiana, transformarem objectes per des-
contextualitzar-los i alterar-ne l’escala habitual. 

27, 28, 29 de desembre de 2017 i 3, 4, 5 de 
gener de 2018

2 – 5 ANYS

En què m’he convertit?

Durant quatre dissabtes seguits i amb el mateix 
grup de famílies, Mar Medina i Tirso Orive ens 
conviden a compartir una aventura mentre expe-
rimentem amb el moviment dels nostres cossos i 
de l’entorn, tan físic com virtual. Mitjançant l’ús de 
dispositius digitals i a partir de la manipulació de di-
versos objectes, crearem materials per interactuar 
amb elements gràfics i sonors. Potser així desco-
brirem que les mans poden convertir-se en varetes 
màgiques, i que movent el cap podem moure boles 
del món. 

Dissabtes 4, 11, 18 i 25 de novembre,  
de 10.30 a 13 h 

És veí qui s’aveïna

En aquest taller, Ariadna Rodríguez ens convida 
a reduir la velocitat tot explorant el temps «lliure» 
des de diferents escales d’acció: des de la micro 
i particular, passant per un «nosaltres» en una 
escala mitjana, fins a l’escala macro, que pot 
contenir la nostra ciutat, tot l’univers o més enllà! 
Què passaria si de cop el MACBA es convertís 
en el nostre espai quotidià? Si ens hi estiguéssim 
temps com fem a l’escola, a casa o al parc? 

Dissabtes 7, 14, 21 d’octubre i 9, 16 i 23 de 
desembre, 11 h 

 
 

I N FO

10 € per participant (tant adults com infants).
Gratuït amb carnets Família i Amic. Inscripció 
(per al cicle sencer) a www.macba.cat. 20 places 
disponibles.

I N FO

Sales del museu i Espai Taller. 3 € per parti-
cipant (tant adults com infants). Gratuït amb 
carnets Família i Amic. Recomanem la compra 
anticipada a www.macba.cat.

MACBA en família proposa un  
acostament al museu com a espai de 
creació i d'exploració col·lectiva.

Un lloc de descoberta i de 
joc, de temps per compartir, 
per aprendre, per investigar.

Visites a exposicions, concerts,  
performances, tallers de creació  
i cicles de tallers experimentals.
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#MACBAenfamilia
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona

Més informació a
macba@macba.cat / 93 481 33 68
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En què m'he convertit? Caluca, taller de veus imaginàries

Inventem objectes!

Experiències  
que apropen  
petits i grans a l’art
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