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Es Baluard és un equipament institucional balear enclavat en un lloc privilegiat de la 
badia de Palma i es constitueix com a un complex cultural al voltant de la muralla 
històrica i els espais annexos. 
 
Més enllà de la seva ubicació física, el projecte s'estén com a concepte i mediador 
vers al radi proper a partir del treball en xarxa i cap a d'altres àmbits geogràfics i 
culturals amb projectes similars amb els quals troba sintonia i les sinergies del qual 
poden complementar-se. 
 
Entre el compromís social, l'esforç intel·lectual i l'oci, entenem que la missió del 
museu a més de la tasca patrimonial és oferir als seus diversos interlocutors les eines 
crítiques adequades per conèixer i reconèixer les pràctiques artístiques 
contemporànies. 
 
 
Programacions i destí dels espais 
 

 Col·leccions permanents (Planta 1). Tota la planta baixa mostra de forma 
contínua la presentació de les col·leccions d'Es Baluard a través de diferents 
diàlegs oberts a interpretacions curatorials o carte blanche sobre aquestes o 
altres col·leccions complementàries. 

 
 Exposicions temporals (Planta 0). La programació es basa en una línia 

d'exposicions col·lectives, historiogràfiques, de tesi o investigació per al 
coneixement de l'art modern i contemporani marcada per la direcció del 
museu. En aquesta sala, amb l'objectiu de fomentar l'anàlisi històrica i 
contextualitzar el que ha passat artísticament en el passat recent, el museu 
manté des de 2013 una convocatòria oberta al foment de línies d'investigació i 
difusió sobre creadors o col·lectius de les Illes Balears. Més informació a: 
http://www.esbaluard.org/ca/agenda/572/proyectoshistoriograficos-
convocatoria-abierta  

 
 Aljub (Planta 0). La programació de l'Aljub es desenvolupa a partir dels 

criteris exposats a continuació: 
 

A/ Projectes vinculats a les dinàmiques pròpies del museu: el seu 
programa d'art actual centrat en la col·lecció, les àrees 
desenvolupament educatiu i acció cultural així com artistes 
internacionals en sintonia amb la programació concebuda per la 
direcció. 

 
B/ Propostes dels col·lectius associats al museu i creadors en 
residència (entenem els projectes associats com col·lectius privats o 
públics sense ànim de lucre amb una programació regular d'activitats o 
accions enfocades al desenvolupament de la creació i/o acords amb 
l'esdevenir i pulsió de la societat contemporània en permanent 
evolució). 

 
C/ Lloguers d'entitats, empreses, fundacions o festivals que sentin el 
seu ús com l'aportació a un projecte cultural museístic singular. 
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 Intermedi (Planta 0). És un Hub, un espai d'interconnexions entre col·lectius, 
ciutadans i entitats que troben aquí un lloc de trobada per compartir, 
treballar o divulgar idees, pensaments i fórmules col·laboratives en sintonia 
amb la filosofia i fonaments del museu. 

 
 Gabinet (Planta 2). Zona de la planta superior que serveix d'espai per a la 

presentació de projectes arrelats a la col·lecció d'Es Baluard, artistes les 
obres dels quals formen part del museu o corrents artístics i culturals 
vinculats als mateixos. La selecció pot partir de les pròpies obres del museu o 
nous fils que sorgeixen de la pràctica artística dels seus creadors, amb la 
finalitat última de documentar, donar a conèixer i promoure la investigació 
dels continguts vinculats al museu. 

 
 Observatori (Planta 2). Àrea oberta al coneixement i la presentació 

transdisciplinar de les pràctiques contemporànies i a la col·laboració amb 
altres entitats. Aquest espai basat en la presentació de processos i noves vies 
de coneixement es diversifica i muta en funció de les necessitats de cada 
moment, especialitzat en l'emergent i en processos orgànics de productors, 
investigacions, residències artístiques, col·lectius o creadors de diferents 
disciplines. 

 
 Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya (Planta 2). Concebut a través d'un 

workshop d'arquitectura efímera iniciat el desembre de 2014 i finalitzat a 
l'abril de 2015 sota la direcció de Nerea Calvillo (C+arquitectos) i Andrés 
Jaque (Office for Political Innovation) amb la col·laboració de Juana Canet 
(COAIB) i els participants del taller Natalia Escudero, Selina Feduchi, Gádor 
Luque, Noemí Martínez, Marina Moner, Alba Peña, Miguel Ros, Eva Seijas, 
Carmen Soler, Maria Tirón. És un espai que atén les noves demandes d'accions 
mediadores i pedagògiques de l'Àrea de Desenvolupament educatiu, formació 
i programes públics d'Es Baluard. 

 
 Els Arcs. Espai exterior d'ús per a col·lectius associats o propostes entorn a la 

creació i les cultures contemporànies. 
 

 Terrasses superiors i pati i places exteriors. Espais oberts a manera d'àgora 
per al pensament i l'oci. 

 
 The Tower (exterior complex cultural). Torre de l'any 1105 cedida per 

l'Ajuntament de Palma a Es Baluard, intentant recuperar un espai per a la 
ciutat d'ús públic i obert a la societat civil. Per a la seva utilització es manté 
una convocatòria oberta amb caràcter local i internacional per revitalitzar 
l'entorn natural i patrimonial, el seu sentit històric i la seva significació 
mediterrània, sota el nom de TAZ (Temporary Autonomous Zone). Un no-lloc 
emblemàtic per la seva història i abandonat durant anys es converteix ara en 
un espai-plataforma on l'important és el procés, compartir experiències i 
treballar en xarxa. 


