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Flatus Vocis

ADREÇAT A FAMÍLIES AMB INFANTS  
AMB DIVERSES CONDICIONS D’AUTISME*

Es podria crear un espai de ressonància entre 
el treball artístic i la forma-de-ser cos i veu d’in-
fants amb autismes? Més enllà de la seva funció 
com a instrument de comunicació, farem servir 
la veu com a objecte de gaudi, d’exploració, de 
reverberació i mal·leabilitat del propi cos i dels 
cossos dels altres. La veu com una inter-ferència 
o alter-acció dels subjectes, i per tant, com una 
forma de con-tacte en la incomunicació.

Taller a càrrec de Laia Estruch

Els dissabtes, del 2 de febrer a l’1 de juny 

INFO Gratuït 

* Grup conformat prèviament en col·laboració 
amb entitats i associacions d’autisme.

FLIC Festival

PER A TOTS ELS PÚBLICS

El 23 de març, el MACBA acull FLIC Creació, el 
format del festival en què convidem les famílies 
a viure en primera persona els processos crea-
tius dels artistes que ens acompanyen en l’àmbit 
del còmic, el text i l’audiovisual, amb el tema de 
«paisatges literaris». 

La novena edició del FLIC Festival, que té lloc 
a Barcelona del 2 al 23 de març, proposa ex-
periències literàries, creació amb artistes, arts 
escèniques, cinema i molta literatura.

Creació amb Anna Dot (Paraula), Andrea  
Ganuza (Còmic) i Pere Ginard (Audiovisual).

Dissabte 23 de març, de 10.30 a 13.30 h  
i de 15.30 a 18 h 

INFO 15 €.  
Compra d'entrades a flicfestival.com.

IMPORTANT!  
Els nens i nenes assistents han d’anar  
sempre acompanyats d’un adult.

L’onada màgica

D’on sorgeix una peça d’art? Com arriba fins a un 
museu? I quan hi arriba, com troba el seu lloc? Les 
famílies visitants són les protagonistes d’un conte 
fet a mida per a aquesta activitat que permet ob-
servar les obres des de perspectives poc habituals, 
fins a olorar-les, tocar-les, vestir-les i tenir-ne cura. 
Una bona manera de fer la primera descoberta del 
museu per als nens i nenes que no hi han estat mai, 
i una descoberta molt diferent per a les famílies ha-
bituals del MACBA.

Taller a càrrec de Núria Clemares i Marga Socias

Dissabtes 2, 9, 16 i 30 de març, d'11 a 12.30 h

INFO 3 € per participant (tant adults com infants). 
Gratuït amb carnets Família i Amic.

Però això és art?

Pintures guerxes, escultures per terra, vídeos ben 
bojos i sons estrafolaris... N’esteu segurs, que això 
és art contemporani? En aquest taller veurem i 
aprendrem què és l’art contemporani visitant la 
Col·lecció MACBA d’una altra manera, més par-
ticipativa, lúdica i divertida. A més d’observar, 
crearem una obra tots junts. 

Taller a càrrec de Jordi Ferreiro

Diumenges 17, 24, 31 de març i 14 d'abril,  
a les 11.30 h

INFO 3 € per participant (tant adults com infants). 
Gratuït amb carnets Família i Amic.

Dur com la pressa

La velocitat ens atrapa amb un aspre soroll, una 
vibració insistent que ens demana constantment 
resposta. «De pressa, de pressa!», ens diu. Però 
nosaltres ens revoltarem contra la seva duresa! 
Ho aconseguirem? Dependrà de tots nosaltres 
aturar el temps una estona, tornar-lo elàstic, tou, 
convertir-lo en fum, aconseguir que sigui un ma-
terial més i poder-lo olorar i escoltar. 

Taller a càrrec d’Experimentem amb l’ART

Dissabtes 12, 19 i 26 de gener, d'11 a 12.30 h

INFO 3 € per participant (tant adults com in-
fants). 2 € per participant acreditant situació de 
discapacitat. Gratuït amb carnets Família i Amic. 

TALLER ACCESSIBLE PER A FAMÍLIES  
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Informació i reserves dels serveis d'accessibilitat: 
educacio@macba.cat

Iuuuupi! Com si totes les cèl·lules  
de tots els cossos fessin una festa...

Durant quatre dissabtes seguits, i amb el mateix 
grup de famílies, practicarem un estar que se situa 
en el lloc de la incertesa per encomanar-nos els uns 
als altres la capacitat de mirar, d’escoltar, de dir i de 
fer des de l’experiència comuna. Treballarem amb la 
materialitat del cos, trencarem les jerarquies entre 
corporalitats i posarem en joc les dimensions afec-
tives que s’inscriuen en tota la matèria (humana i 
no humana).

Taller a càrrec de Bea Fernández

Dissabtes 2, 9, 16 i 23 de febrer, de 10.30 a 12.30 h 

INFO 10 € per participant (tant adults com infants). 
La inscripció és per a tot el cicle, inclou els quatre 
tallers. Gratuït amb carnets Família i Amic.

Moure els sentits

Pot ser que un número tingui color, un quadre 
ritme i un so gust. D’una escultura en podria sor-
tir un ball i de les parets del museu, una veu. En 
aquest taller proposem investigar diversos camins 
per captar, processar i traduir estímuls des d’òr-
gans de percepció diferents. Ens volem allunyar 
del sentit dominant de la vista per relacionar-nos 
i moure’ns des d’altres llocs, ballant imatges, pin-
tant sensacions o sonoritzant objectes. 

Taller a càrrec d’Amaranta Velarde

Diumenges 13, 20 i 27 de gener, d'11.30 a 13 h

INFO 3 € per participant (tant adults com infants). 
2 € per participant acreditant situació de disca-
pacitat. Gratuït amb carnets Família i Amic.

Espiga-llengua

Espiga-llengua proposa convertir el museu en un 
camp ple de paraules, ple de sons per collir i espigar. 
Escoltarem l’entorn i en recollirem mots i sons, i com 
en un joc de cadàver exquisit, farem que tot el que 
espiguem es transformi en lletres. Aquestes lletres 
aniran variant en diferents suports, per construir-se 
un altre cop en noves paraules.

Taller a càrrec de Clàudia Pagès 

Diumenges 3, 10, 17, 24 de febrer i 3 de març,  
a les 11.30 h

INFO 3 € per participant (tant adults com infants). 
Gratuït amb carnets Família i Amic.



#MACBAenfamilia
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona

Més informació a
macba@macba.cat / 93 481 33 68
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Flatus Vocis  Dissabtes del 2 de febrer a l'1 de juny

FLIC Festival  Dissabte 23 de març

Allez! Dissabte 16 de març a la plaça del MACBA 
Més informació a allez.macba.cat

Díptic il·lustrat per Marria Pratts, artista i autora  
de la imatge de MACBA EN FAMÍLIA 2019.
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