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Experiència canyera. Taller de  
construcció amb fibres vegetals

Taller de vacances d’hivern adreçat a nens i nenes 
de totes les edats i al públic adult.

Un espai per aprendre, compartir i experimen-
tar amb un material natural com és la canya i 
conèixer la seva transformació en element cons-
tructiu. Obert a tots els públics i edats, construi-
rem diferents tipus d’estructures lleugeres i efí-
meres, d’escala i qualitats diverses i amb diversos 
graus de complexitat per tal que s’adaptin a totes 
les edats. 

Taller a càrrec de Voltes, cooperativa d’arquitectura.

INFO 23, 27 i 30 de desembre de 2019; 2 i 3 de 
gener de 2020, de 10.30 a 13.30 h

Hi ha l'opció d’assistir a una sessió puntual o a 
les cinc sessions. 

Sales d’exposició i terrassa del Convent dels Àn-
gels. 3 € per participant (tant adults com infants) 
per una sola sessió i 10 € per participant per cinc 
sessions. Gratuït amb carnets Família i Amic.

Barcelona Dibuixa  
La festa del dibuix al MACBA

El diumenge 20 d’octubre el MACBA s’uneix, per 
segon any, a Barcelona Dibuixa. En aquesta edició, 
Alba Feito dirigeix el taller Viscós però saborós. Di-
buix com a matèria a l’atri del museu: dibuixarem, 
des de les sensacions o el record, el que és tou, 
dur, rígid o rugós. Rocío Quillahuaman proposa Re-
trata!, un taller per retratar-nos i retratar els altres, 
al Casal d’Infants del Raval. I Tinta Fina condueix 
La cosa important. Segur que aquesta última set-
mana alguna dona t’ha dit una cosa important, 
pol’Associa ció Diàlegs de Dona l’Associació Diàlegs 
de dona. Una jornada per compartir espais d’expe-
rimentació amb el dibuix.

Organitzat pel Museu Picasso i l’Institut de Cultu-
ra de Barcelona.

INFO Diumenge 20 d’octubre, d'11 a 19 h  
Atri del museu. Gratuït.

CONCERT D'ANY NOU

Reserveu-vos la data del divendres 3 de gener a 
les 18 h per al concert d’Any Nou a càrrec de Za!

INFORMACIÓ PER A TOTS ELS TALLERS

Sales del museu

Inscripció a macba.cat. 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 escrivint a educacio@macba.cat. 
Preu: 2 € per participant (tant adults com infants)  
acreditant situació de discapacitat i  8 € els 5 dies  
del taller d’hivern.

Com sona un museu? 

Tots els sons són aquí, al voltant nostre, però si no 
parem l’orella, sembla que no existeixin.  Propo-
sem un recorregut en família per descobrir, amb 
el cos, d’on venen els sons que habiten el museu: 
n’hi ha que són lliures com una cascada i d’altres 
que canten concentrats, com els que s’amaguen a 
la casa quadrat, a la casa triangle i a la casa cercle. 
En identificar les formes geomètriques, tot l’edifici 
del museu esdevindrà una gran partitura per ser 
ballada.

Taller a càrrec d’Àngela Peris, ballarina, coreò-
grafa i educadora, i Jorge Horno, artista plàstic, 
coreògraf i educador.

INFO Dissabtes 28 de setembre, 5, 19 i 26 d’octu-
bre, 2, 9 i 16 de novembre de 2019, d’11 a 12.30 h

Magnetismes + - / + +

Les persones, com qualsevol ésser viu, necessitem 
energia per poder viure. Aquesta força d’acció està 
en constant transformació i genera moviments. 
Entre l’atracció i la resistència, com afecta l’energia 
a les relacions humanes? Des del fer i la incerte-
sa, proposem accions col·lectives per experimen-
tar interrelacions entre els cossos, com si fóssim 
càrregues elèctriques positives i negatives, assajant 
maneres d’estar junts i posant en joc altres orienta-
cions espacials entre el dins-fora i el nord-sud. Ens 
hi arrisquem?

Taller a càrrec d’Experimentem amb l’ART.

INFO  Dissabtes 23 i 30 de novembre, 7, 14 i 21 
de desembre de 2019, d’11 a 12.30 h

El programa familiar és un espai-temps  
que assaja maneres d'estar junts al museu  
i que en repensa continguts i funcionament.

Radia el museu!

Imaginem que el museu és un gran transmissor de 
ràdio... O una antena que rep interferències del ca-
rrer i de la vida del Raval cada diumenge al matí... 
O millor: un canal que ens desperta els sentits, ens 
activa el cos i deixa els nostres judicis en suspens. 
Ara que el museu és una ràdio, podríem fer una 
emissió sense paraules? Podríem fer que el museu 
escoltés veus no escoltades, veus marginades? 
Aconseguiríem estovar les parets blanques del 
museu amb la nostra pràctica radiofònica? Ajun-
tem totes aquestes preguntes, fiquem-les dins una 
bossa i disposem-nos a radiar! 

Taller càrrec de Violeta Ospina, artista que treba-
lla entre les arts visuals i les arts en viu.

INFO Diumenges 6, 13 i 27 d’octubre, 3, 10, 17 i 
24 de novembre i 1 de desembre de 2019, d’11.30 
a 13 h

Alliberar les màquines

Buscar una forma, un moviment, un so... I en el 
camí d’aquesta recerca, perdre’s i deixar-se portar 
per la intuïció.

Les màquines es mouen amb dificultat enmig de 
l’espai, sense destinació aparent.

Una màquina pot ser una obra d’art? I pot crear 
un obra?

Taller a càrrec de Lolo & Sosaku, artistes.

INFO  Diumenges 8, 15 i 22 de desembre de 
2019, d’11.30 a 13 h



#MACBAenfamília
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona

Més informació a
macba@macba.cat / 93 481 33 68

Novembre

Desembre Gener

Octubre

Díptic il·lustrat per Marria Pratts, artista i autora  
de la imatge de MACBA EN FAMÍLIA 2019.
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Com sona un museu?

Magnetismes + - / ++

Experiència canyera

Barcelona Dibuixa

Concert d'Any Nou

Radia el museu!

Alliberar les màquines

Feu-vos Amic Família!
Tindreu accés gratuït a tota la 
programació familiar del MACBA, 
a més de les exposicions i altres 
activitats. Quota anual: 35 €.*

*Inclou 2 adults i els fills del titular 
menors de 18 anys.


