
Dia i Nit dels  

Museus al MACBA 

18 i 19 de maig de 2018

Accés lliure a totes 

les exposicions i  

un ampli programa 

d’activitats gratuïtes

RevoltA 

eN el CòMiC 

El còmic experimental 

i l’autoedició acampen 

al museu.

PoRtes  

oBeRtes 

Divendres 18,  

d’11 a 19.30 h

Dissabte 19,  

de 16 a 01 h



#bcnésmuseu

Plaça dels Àngels, 1

08001 Barcelona

macba.cat

Fanzines, tallers de còmic  

experimental, lectures, converses, 

concerts, performances i dj fins  

a la matinada.

Activitat comissariada per Francesc Ruiz, en  

el marc de l’exposició Oscar Masotta. La teoria 

com a acció. Amb la participació d’Un Faulduo,  

Mery Cuesta, Martín vitaliti, Fatbottom, 

CCCCC i Máquina total, entre d’altres.

PRojeCCioNs A lA 

FAçANA Del MUseU

(la) Pell del museu 

Ds. 19, a partir de les 21 heXPosiCioNs

BAR-teRRAssA

Dv. 18, de 16 a 22 h

Ds. 19, de 16 a 01 h

A càrrec de

A MÉs A MÉs

MACBA BooKs

Venda especial de publicacions 

del museu al MACBA Store Laie 

a un preu únic de 6 €. 

Del 16 al 21 maig, en horari  

museu.

RevoltA eN el CòMiC

Dv. 18, d’11 a 19.30 h + Ds. 19, de 10 a 01 h

*Suport d’intèrpret en llengua de signes de 19 a 21 h. 

**Visita adaptada per a persones amb discapacitat  

visual a les 17.30 h.

Il·lustració: Irkus

NovA

Dv. 18 

Gaudeix de portes obertes  

a totes les exposicions.

Ds. 19 

Portes obertes a partir de les 16 h  

i visites comentades de 19 a 22 h,  

a cada hora en punt.* 

Un acte de parresia. Visita  

performàtica a l’exposició Arxiu  

desencaixat, a les 20 i 22 h.

Parlem de... Col·lecció MACBA.  

Sota la superfície amb l’artista 

Pep Agut, a les 18.30 h.

Melanie smith. Farsa i artifici

Domènec. Ni aquí ni enlloc 

oscar Masotta.  

la teoria com a acció 

Francesc torres.  

la campana hermètica 

Arxiu desencaixat 

Col·lecció MACBA.  

sota la superfície**


