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A continuació trobareu la memòria de les activitats que al llarg de l’any 2011 ha portat a terme 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. Ha estat un any del qual es pot fer un 

balanç molt positiu pel que fa a l’assoliment d’objectius que l’equip d’Es Baluard Museu d’Art 

Modern i Contemporani de Palma s’havia proposat per a aquest període. La tasca de continuïtat 

s’ha vist reforçada –i per tant millorada– gràcies a noves línies d’actuació i noves 

col·laboracions. Les dades de fidelització ho avalen: 334.506 persones visitaren el museu al 

llarg de l’any i s’hi dugueren a terme 8 exposicions temporals, a les quals cal afegir les de ca-

ràcter permanent. 17.916 persones participaren directament a les activitats culturals i educati-

ves del museu. 

 

Pel que fa a l’Àrea Artística, a més de desenvolupar vies de col·laboració amb altres centres 

museístics per a la realització de les seves exposicions, com ha estat enguany amb CAC Málaga i 

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), Es Baluard també ha continuat donant suport a 

mostres organitzades per altres institucions mitjançant el préstec d’obres de la col·lecció per-

manent.  

 

Al llarg del 2011 Es Baluard ha continuat treballant en la investigació i la difusió de la seva 

col·lecció permanent, mitjançant les sales de caràcter permanent, les quals presenten diverses 

seleccions del seu fons juntament amb el desenvolupament de la sèrie d’exposicions iniciada 

l’any 2009 amb el títol “Mirades a la col·lecció d’Es Baluard”, aquesta vegada des de la per-

spectiva de dos comissaris, Teresa-M. Sala i Antoni Garau, amb una mostra titulada “Vis-a-Vis” 

inaugurada la Nit de l’Art en un acte que va comptar amb més de 5.500 assistents. 

 

La programació temporal d’exposicions (amb les seves publicacions corresponents) ha incorpo-

rat, al llarg d’aquest any, mostres d’artistes representats en el fons de la col·lecció permanent 

del museu, amb exposicions de Jorge Mayet i Christian Boltanski, amb dues instal·lacions crea-

des específicament per a l’Aljub del museu sobre la memòria des de perspectives diferents, i 

d’Antoni Socías, amb una mostra que redefineix la seva visió personal d’Àfrica, en col·laboració 

amb l’artista novell hispanogambià Caramo Fanta.  

 

En paral·lel, Es Baluard ha continuat la difusió de corrents, moviments i figures rellevants de 

l’art nacional i internacional amb les mostres dedicades a Eduardo Arroyo i Julião Sarmento, 

l’obra dels quals es va poder contemplar per primera vegada al territori balear.  

 

La voluntat de mostrar la importància de les noves tecnologies dins l’àmbit de la creació artís-

tica també s’ha mantingut enguany amb l’exposició col·lectiva “Extimitat. Art, intimitat i tec-

nologia”, dedicada a l’art digital i a com les noves tecnologies han afavorit la interdependència 

entre l’esfera pública i la privada.  

 

Tancant l’any 2011, fruit de la col·laboració per primera vegada entre la Fundación Banco San-

tander i Es Baluard, tingué lloc la primera mostra en un museu de l’Estat espanyol dels recone-

guts artistes d’origen cubà Los Carpinteros, amb una destacada selecció d’obres (escultures, 

instal·lacions i aquarel·les) realitzades entre el 2003 i el 2010, pertanyents a la Thyssen-

Bornemisza Art Contemporary (T-B A21), fundació creada per Francesca von Habsburg i dedica-

da al suport per a la realització de projectes d’art contemporani. 
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A més de les activitats consolidades amb escoles, famílies i col·lectius diversos que du a terme 

des de fa anys l’Àrea d’Educació del museu, aquest departament n’ha encetat de noves durant 

el 2011. Entre aquestes destaca el projecte a llarg termini “GranGent/GentGran”, possible grà-

cies a la col·laboració de la Fundación Bancaja i coordinat conjuntament amb l’Àrea d’Acció 

Cultural, ja que és el primer cicle d’activitats d’Es Baluard centrat en el col·lectiu de les perso-

nes majors. Cal esmentar també l’esforç que ha suposat per a l’Àrea d’Educació el projecte 

“Cartografiem-nos”, que en l’edició 2010-2011 s’ha duit a terme com a projecte de centre amb 

els alumnes de 18 aules del CEIP Escola Graduada. A més, “Cartografiem-nos” ha obtingut ressò 

internacional gràcies a la seva participació a diverses iniciatives de Transductores (projecte im-

pulsat pel Centre José Guerrero de Granada, ideat des d’Aulabierta i coproduït per la Universi-

tat Internacional d’Andalusia-UNIA arteypensamiento i el Ministeri de Cultura), com per exem-

ple la Trobada Internacional MDE11 “Enseñar y aprender. Lugares de conocimiento en el arte”, 

que va tenir lloc al Museu d’Antioquía (Medellín, Colòmbia), i la publicació Transductores. Escu-

elas en red y esfera pública, pendent d’edició. Finalment, l’Àrea d’Educació ha comptat amb 

un nou ajut de l’Euroregió que li ha permès continuar el programa “Art contemporani a l’hos-

pital”, gràcies al qual s’han realitzat estades formatives a Tolosa de Llenguadoc i s’ha gestat el 

projecte “INVIHSIBLE?”, que es durà a terme durant el 2012, amb una atenció especial als pro-

grames adreçats a col·lectius que necessiten suport a la integració. L’any 2011 s’ha habilitat a 

l’auditori del museu un espai polivalent per a desenvolupar-hi els tallers educatius i altres acti-

vitats de l’àrea. 

A més de les activitats paral·leles a les exposicions temporals (cicles de conferències, visites 

amb artistes i comissaris, tallers, etc.), l’Àrea d’Acció Cultural ha organitzat els nous cicles 

“Feim Films” (centrat en obres de cineastes de les Illes i en col·laboració amb la Mallorca Film 

Commission, l’Associació de Productores de les Illes Balears i l’Associació de Cineastes de les 

Illes Balears) i el ja esmentat “GranGent/GentGran”, gràcies a l’ajuda de la Fundación Banca-

ja. A més, ha establert col·laboracions pioneres, com el projecte euroregional “CorpusMedia” 

amb KDanse, Yann Lhereux i Erre que erre; Unofficial Tourism, amb Acción Cultural Española 

(AC/E); la instal·lació sonora El Flux del Mar, amb CRIDA, i la iniciativa “Wallpeople”, amb el 

col·lectiu del mateix nom. També dugué a terme un cicle de curtmetratges de ficció i docu-

mentals produïts per LADAT (UIB), amb la preestrena del curtmetratge Ella; el cicle 

“Concienciar-te”, de làser grafit, amb l’IFISC (CSIC-UIB), i la conferència de Carlo Petrini, fun-

dador del moviment Slow Food, entre d’altres. A totes aquests activitats s’hi afegeixen les de 

continuïtat que es fan cada any, com els concerts de “Fascicles Musicals”, els espectacles d’a-

rts escèniques i música de Llunes d’Es Baluard, els curtmetratges a l’aire lliure de Mecal, el 

Festival Neotokyo de Música Electrònica i Videoart, el Festival d’Art Digital Artfutura, el con-

cert familiar minimúsica i el seminari de fotografia Palma Photo, aquest any amb Joan Fontcu-

berta i Pep Bonet. 

 

L’ús de les noves tecnologies continua sent un dels pilars de l’Àrea de Comunicació del museu: 

de manera complementària a les vies convencionals, permeten arribar directament a un públic 

molt ampli. El fet que el web del museu hagi tingut més de 73.000 visites en dotze mesos –ha 

triplicat el nombre de consultes diàries respecte de l’any anterior– és una mostra de l’èxit d’a-

questa plataforma trilingüe i 2.0, a la qual cal sumar el bon funcionament de les xarxes socials. 

Com a acció més concreta, l’exposició “Extimitat. Art, intimitat i tecnologia”, centrada en art 

http://www.centroguerrero.org/�
http://transductores.net/�
http://ayp.unia.es/�
http://ayp.unia.es/�
http://ayp.unia.es/�
http://ayp.unia.es/�
http://www.mcu.es/�
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digital, fou aprofitada per aquesta àrea per a consolidar l’ús de les noves tecnologies com a 

eines comunicatives del museu. Com a mostra de l’interès del museu en aquest terreny, l’Àrea 

de Comunicació ha participat a la Primera Trobada sobre Xarxes Socials als Museus i Centres 

d’Art Contemporani al MUSAC, Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó, i ha presentat una 

ponència a la jornada “Claves para la innovación en la industria de contenidos digitales”, del 

Cluster Audiovisual de les Illes Balears. 

 

Un any més, la principal finalitat de l'Àrea de Màrqueting ha estat intentar aconseguir que l'o-

ferta del museu formi part del conscient de la ciutadania. En aquest sentit, el departament ha 

portat a terme diverses accions per a acostar el museu als ciutadans, com són el Bookcrossing i 

el Wallpeople (juntament amb l’Àrea d’Acció Cultural) que es varen organitzar per primera ve-

gada durant el 2011. Així mateix, es va iniciar un programa de visites al museu dirigit a associa-

cions ciutadanes i altres accions destinades a convertir Es Baluard en un espai d’ús habitual. 

L’Àrea de Màrqueting dedica un especial esment a la seva relació amb els Amics d’Es Baluard: 

l’any passat inicià algunes activitats dirigides únicament a aquest grup, com accions promocio-

nals puntuals amb la cafeteria-restaurant del museu i la visita al taller de l’artista Jorge Mayet. 

Pel que fa a la projecció exterior d’Es Baluard, durant el 2011 es va intensificar amb la partici-

pació del museu a la fira d’art ARCO amb un estand promocional. De la mateixa manera, l’àrea 

va iniciar aquest any un estudi de públic mitjançant enquestes que pretenien conèixer millor 

els nostres visitants i les seves necessitats. Així mateix, es va crear una postal de suggeriments 

per a obrir una via de comunicació directa amb els usuaris. 

 

Igualment, Es Baluard ha continuat treballant per a la recerca de vies alternatives de finança-

ment per tal d’incrementar els fons propis del museu i desenvolupar el pla d’actuació previst, 

amb la signatura d’acords de patrocini amb empreses privades, el lloguer dels espais del mu-

seu, el programa d’Amics del museu..., fent un important esforç per a aconseguir 

col·laboracions, no tan sols econòmiques, amb empreses externes. 

 

Al llarg de l’any 2011 l’equip de manteniment del museu ha tingut cura que les instal·lacions i 

l’edifici del museu estiguin en tot moment en perfecte estat de conservació i funcionament, i 

ha donar suport a la resta d’àrees del museu per a poder dur a terme les activitats programa-

des. Com s’ha dit, l’Auditori del museu s’ha adaptat habilitant un espai polivalent per a desen-

volupar-hi les activitats educatives. 

 

Gràcies a tots els qui han col·laborat amb el museu d’una forma o altra, als artistes que hi han 

exposat les seves obres, als comissaris i als tècnics, als patrocinadors, als usuaris de les xarxes  

socials del museu, als qui han participat a les activitats educatives i culturals programades, als 

Amics del museu que col·laboren amb la seva aportació que el museu sigui una realitat i, sobre-

tot, als visitants que han gaudit d’aquest espai i pels quals l’equip d’Es Baluard treballa dia re-

re dia.  

 

 

Sr. Fernando Gilet Sancenon 

Membre de la Comissió Executiva 

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
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L’Àrea Artística té com a principal objectiu la conservació, in-
vestigació i difusió de la col·lecció permanent, amb el desen-
volupament d’un programa d’exposicions temporals que man-
tingui un equilibri entre la difusió dels fons propis, la promoció 
dels artistes de les Illes Balears, inserint-los en el context in-
ternacional, a més de donar a conèixer l’obra dels grans artis-
tes moderns i contemporanis apropant-los a la societat balear. 

  
 Àrea Artística 
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Comissariat: Pau Waelder  
Dates: Del 29 de gener 2011 a l’1 de maig de 2011  
Espai: Planta -1  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
Col·labora: AICO Serveis Audiovisuals  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Extimitat. Art, intimitat i tecnologia” va ser una exposició col·lectiva d'art digital que plante-

java a l'espectador una reflexió sobre aquests conceptes mitjançant la presentació d'obres de 

reconeguts artistes de l'àmbit internacional: Gazira Babeli, Clara Boj i Diego Díaz, Martin John 

Callanan, Grégory Chatonsky, Rafael Lozano-Hemmer, Paul Sermon, Christa Sommerer i Laurent 

Mignonneau, i Carlo Zanni. Tots ells van exposar, mitjançant instal·lacions interactives, films 

de dades o dispositius de telepresència, entre altres, les múltiples vessants que pot presentar 

un concepte tan complex i alhora tan senzill com el de “l'extimitat”.  

 

Pau Waelder, comissari de l'exposició, mostrava com les noves tecnologies han facilitat, dintre 

de l'immens flux d'intercanvi de dades, una interdependència entre les esferes d'allò privat i 

allò públic, entre interior i exterior, duent-nos a una cada vegada més natural divulgació de les 

nostres experiències, pensaments i sentiments, ampliant el cercle de la intimitat fins al punt 

de compartir la nostra vida interior amb l'audiència invisible i abstracta dels usuaris d'Internet. 

Allò que és personal es converteix en col·lectiu, allò que és aliè es fa propi i la intimitat ja no 

és una mica que es preserva, que es manté en els cercles més interns, sinó que es projecta en 

totes direccions. La intimitat passa a ser així extimitat.  

 

Obres d'art que exploraven els nous paràmetres de subjecte, cos, relació interpersonal i intimi-

tat en la nostra societat i que ens permetien plantejar on estan els límits del nostre espai per-

“Extimitat. Art, intimitat i tecnologia”  
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  sonal, on acaba el nostre “jo” i comença el dels altres. Amb aquesta exposició Es Baluard va 

manifestar, una vegada més, la voluntat d'oferir experiències entorn de la gran diversitat de 

llenguatges artístics que configuren la contemporaneïtat. I, entre els llenguatges actuals, no es 

poden deixar de costat tots aquells que són expressió de la cultura tecnològica.  
 
                                                                                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Catàleg de l’exposició col·lectiva sobre art digital. Comissariada per Pau Waelder, planteja a 

l’espectador una reflexió sobre els nous paràmetres introduïts als conceptes de subjecte, cos i 

relació interpersonal, arran del desenvolupament de les noves tecnologies, i sobre com la inti-

mitat passa a ser així extimitat, emprant el terme creat per Jacques Lacan per a definir 

l’existència. La selecció d’obres, instal·lacions interactives que impliquen l’espectador amb 

una participació activa, reuneix reconeguts artistes internacionals: Gazira Babeli, Clara Boj i 

Diego Díaz, Martin John Callanan, Grégory Chatonsky, Rafael Lozano-Hemmer, Paul Sermon, 

Christa Sommerer i Laurent Mignonneau, i Carlo Zanni. 

 

El catàleg s’ha editat amb la portada termosensible. Inclou reproduccions en color de les obres 

exposades i textos crítics de Pau Waelder, Pau Alsina i Francesc Núñez. 
 
 
 

Extimitat. Art, intimitat i tecnologia 
 
Autors: Alsina, Pau; Núñez, Francesc; Waelder, Pau 

ISBN: 978-84-938055-4-8 

184 pàgines 

23 x 17 cm. 

Idiomes: català, castellà, anglès i alemany 

2011 
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Comissariat: Marcos-Ricardo Barnatán  
Dates: Del 25 de febrer al 22 de maig de 2011  
Espai: Planta 0  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma va presentar l'exposició “Eduardo Arro-

yo. Pintar la literatura”, un recorregut per 193 obres que el Premi Nacional d'Arts Plàstiques 

1982 havia portat a terme des de 1965 en diferents disciplines (pintura, dibuix, llibres, litogra-

fia i escenografia), amb el comú denominador que totes elles guardaven relació amb la litera-

tura. Es tractava de la primera revisió de l'obra de l'artista madrileny que se celebrava a Bale-

ars. L'exposició es distribuïa en tres sales: la de les grans pintures; la dels papers i obra gràfica; 

la dels llibres escrits, il·lustrats o creats pel pintor, i les seves escenografies. De manera fluida, 

la mostra reflectia l'íntima relació que l'artista ha establert entre la seva pintura i la literatura; 

en definitiva, -segons afirma ell mateix- la seva fascinació per la literatura i el seu permanent 

combat amb la pintura. L'exposició mostrava els retrats d'escriptors -Ciceró, Stendhal, Flau-

bert, Balzac, Nabokov, Benjamin, Joyce…-i personatges –Blancaneus, Caputxeta Vermella, Pi-

notxo, Don Juan Tenorio…- que li han inspirat al llarg de tota la seva extensa trajectòria. Són 

autors molt especials, veritables exemples de vida i de mort, als quals homenatja amb els seus 

retrats, però també són mites de la infància i de la maduresa, que ell torna intensament 

plàstics. En les seves obres la frontera entre la pintura i la literatura es dilueix. Arroyo transfor-

ma segons el seu pròpia mirada el significat del llibre, del personatge i de la vida als quals es 

refereix però, sorprenentment, transforma també la mirada de l'espectador. Sorpresa i escàn-

dol, els personatges i la seva història aconsegueixen cristal·litzar en una escena concreta ele-

ments que estan en la vida i en l'obra, en el llibre i en la biografia i, molt sovint, en la mort de 

l'escriptor. Són elements que apareixen en el quadre, constituint una iconografia pròpia, uns 

signes dintre del seu propi sistema que són vàlids en la narració del quadre i en el sistema ico-

nogràfic d'Eduardo Arroyo.  

“Eduardo Arroyo. Pintar la literatura”  
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Catàleg de la primera gran revisió de la relació estreta entre Eduardo Arroyo i la literatura, co-

missariada per Marcos-Ricardo Barnatán. Reprodueix una selecció de 60 obres que l’artista ma-

drileny ha duit a terme des de 1965 en diferents disciplines: pintura, dibuix, escultura, litogra-

fia, escenografia, llibres de bibliòfil... S’hi reflecteix l’íntima relació entre la seva obra i la li-

teratura, les quals són una mateixa passió que es descobreix en les obres escollides per a 

aquesta ocasió, amb escriptors i personatges que l’han inspirat al llarg de tota la seva extensa 

trajectòria: James Joyce, Balzac, Nabokov, Stendhal, Don Juan Tenorio, Quixot, Blancaneus... 

entre molts d’altres. Arroyo transforma, segons la seva pròpia mirada, sempre irònica, el signi-

ficat del llibre i del personatge però, sorprenentment, transforma també la mirada de 

l’espectador. Una selecció de les obres exposades reproduïdes en color acompanya el text 

crític del comissari Marcos-Ricardo Barnatán. 

Eduardo Arroyo. Pintar la literatura 
 
Autors: Barnatán, Marcos-Ricardo 
ISBN: 978-84-938055-5-5 
184 pàgines 
23 x 17 cm. 
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany 
2011 



 17 

 

 
 

 
Dates: Del 11 de març al 29 de maig de 2011  
Espai: Aljub  
Producció: És Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
 

 
L'obra Arquitectura para las almas que Jorge Mayet (L'Havana, Cuba, 1962) va realitzar per al 

Aljub d'Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma recuperava el bohío que amb 

el títol de Desig l'artista va situar sobre les aigües que fonen l'oceà Atlàntic amb el Carib, al ser 

convidat a participar en Art Basel Miami Beach 2009. El bohío, la casa camperola cubana, sura-

va com un miratge precisament davant la costa que habiten milers i milers de cubans refugiats 

en la ciutat nord-americana. Però no ho feia des d'una connotació de bohío balsero, sinó que 

era un acostament a la tradició cubana en les costes de Miami. El bohío de Mayet no va poder 

resistir el temporal i va acabar destruït per les inclemències, com punts altres bohíos. Es va 

diluir davant de les costes de Miami. Sense connotacions polítiques, sense intenció alguna de 

remoure consciències per un embargament que ha provocat en l'últim mig segle viatges tan pe-

rillosos a través del mar, Jorge Mayet posava a la disposició de milions de mirades, les quals 

diàriament passegen per Miami Beach, la memòria que ell també es va dur de Cuba al triar Ma-

llorca per a viure, la memòria d'allò més propi, la llar del que tot home, tot poble és originari. 

Arquitectura para las almas va començar des del mateix moment que es recuperen les restes 

de l'escultura-instal·lació Deseo. Una obra origina altra obra mitjançant una metamorfosi. Una 

vegada instal·lada en el Aljub d'Es Baluard, penjades les esquirles amb fils invisibles, represen-

tava la memòria de la memòria, el record de la història d'aquell bohío que va sortir de Cuba per 

a “navegar” cap a Miami fins que les capritxoses aigües van acabar amb el miratge, encara que 

no amb el record. El propi artista reflexionava sobre l'obra d'Es Baluard: “no és ni tan sols una 

arquitectura per a gent real. La meva construcció està pensada perquè sigui habitada pels  

 

Jorge Mayet. “Arquitectura para las almas”  
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cossos que van anar; és més aviat l'esquelet d'una arquitectura per a les ànimes… com tot el 

que fa referència a la vida del camp, la imatge suspesa del bohío fet trossos pertany, en princi-

pi, a un passat remot. Tanmateix, les quatre parets elementals aixecades sobre la terra verme-

lla constituïxen l'origen d'alguns, per no dir de molts. Record endolcit per l'idil·li, el bohío apa-

reix envoltat per una ambigüitat: ningú accepta i ningú renega d'aquesta casa de camp d'on 

prové”.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catàleg de la instal·lació que l’artista cubà Jorge Mayet ha realitzat específicament per a 

l’Aljub d’Es Baluard. Mayet recupera el bohío, casa pagesa cubana, que llançà a l’aigua davant 

les costes de Miami amb motiu de la fira Art Basel Miami Beach l’any 2009 i que no pogué resis-

tir el temporal i acabà destruït. Sense connotacions polítiques, amb Arquitectura para las al-

mas Mayet rememora aquell instant en què el bohío naufraga recopilant-ne les restes i presen-

tant-les en un espai històric amb una atmosfera especial, l’Aljub. El catàleg conté imatges en 

color de la instal·lació i textos crítics de Sema D’Acosta i de Sebastià Camps. 
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Antoni Socías + Caramo Fanta. “Mi otro yo con otras contradicciones”   
 
 
Comissariat: Antoni Socías  
Dates: Del 13 de maig al 4 de setembre de 2011  
Espai: Planta -1  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
Col·laborador: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
(Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma va presentar l'exposició “Mi otro yo 

con otras contradicciones”, un projecte ideat per Antoni Socías (Inca, Mallorca, 1955) amb la 

col·laboració de l'artista hispano-gambià Caramo Fanta (Lleida, 1986). Antoni Socías, després 

de vint-i-dos anys visitant regularment Àfrica, va decidir mostrar el seu univers íntim a través 

d'una selecció d'imatges i objectes que havia anat emmagatzemant, i convertir-lo en un projec-

te artístic, amb el propòsit d'explicar –almenys artísticament- altres àfriques possibles, al mar-

ge de la retòrica social establerta entorn del tema. En 2009 va conèixer en Bakau (Gàmbia) al 

jove artista Caramo Fanta, nascut a Lleida encara que als 14 anys, per raons familiars, va 

deixar Espanya per a instal·lar-se a Gàmbia. Un any més tard de la seva primera trobada, Anto-

ni Socías li va proposar treballar junts en el projecte que estava gestant sobre Àfrica. “Mi otro 

yo con otras contradicciones” proposava una mica més que una col·laboració entre dos artistes, 

era un exercici de posar-se en el lloc de l'altre, de la alteridad que qüestiona els principis d'i-

dentitat i, al mateix temps, de diluir tòpics i malentesos. Obres antigues d'Antoni Socías que 

eren testimoniatge dels anys que havien passat des que va començar el camí d'Àfrica, més tard 

reprès amb intensitat en uns treballs dels quals es demostrava que no es trobaven tan llunyans 

a aquelles primeres experiències. Trobàvem a Antoni Socías en l'acte de presentar persones o 

imposant la seva mà per a demostrar, segurament, aquesta capacitat i/o necessitat que té l'ho-

me de relacionar-se, de comunicar-se amb els altres. I entre moltes altres sèries, aquesta era  
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una exposició que denotava la capacitat de treball d'ambdós artistes: trobàvem a Socías recu-

perant les velles fotografies del mòbil de Caramo Fanta per a emplaçar-les com imatges desme-

surades en unes tanques publicitàries de carretera, en un treball dual titulat Dual Product.  

 

Més enllà d'una afinitat i una compenetració que en cap cas no es quedava en la superfície de 

les coses, existia la diferència. Cadascun dels artistes va mantenir el seu lloc. Caramo Fanta, 

mentre pintava rostres de blanc amb gestos de color, mantenia una plasticitat de la qual es pot 

dir que Antoni Socías va renunciar pràcticament en els inicis de la seva trajectòria o, almenys, 

l'ha deixat sempre en un molt segon pla per a atorgar protagonisme al concepte i també a 

l'exercici de la realització.  
 
 

 
 

 
 
 
Catàleg de l’exposició a Es Baluard de l’artista mallorquí Antoni Socías en col·laboració amb 

l’artista hispanogambià Caramo Fanta, editat amb el patrocini de l’AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo). Socías i Fanta redefineixen la visió convencional 

d’Àfrica, mitjançant la confrontació entre les realitats d’ambdós artistes, i fan un exercici 

d’introspecció al món de l’altre per crear noves experiències i processos visuals. La selecció de 

fotografies, vídeo i escultures recull obra de viatges anteriors de Socías al continent africà a 

finals dels vuitanta fins a l’actualitat, juntament amb les creacions de Caramo Fanta i l’obra 

realitzada de manera conjunta. Inclou textos crítics de Santiago Olmo, Basilio Baltasar i també 

d’Antoni Socías, així com reproduccions de les obres exposades. 

Antoni Socías + Caramo Fanta. Mi otro yo con algu-
nas contradicciones 
 
Autors: Baltasar, Basilio; Olmo, Santiago; Socías, An-
toni 
ISBN: 978-84-938055-7-9 
192 pàgines 
21 x 22,5 cm. 
Català, castellà, anglès i alemany 
2011 
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Comissariat: Fernando Francés  
Dates: Del 23 de juny 2011 al 25 de setembre de 2011  
Espai: Planta 0  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i CAC Málaga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma va presentar la primera exposició en 

Balears de Julião Sarmento (Lisboa, 1948), un dels artistes contemporanis portuguesos de major 

reconeixement internacional. “Julião Sarmento, 2000-2010” va ser una retrospectiva dels 

últims deu anys de producció de l'artista i comprenia pintura, dibuix, escultura, vídeo i collage. 

La mostra va ser una coproducció entre Es Baluard i el CAC Málaga. Els treballs de Julião Sar-

mento destaquen pel seu caràcter intimista i delicat, per la seva extraordinària capacitat per a 

plantejar qüestions que van més enllà del visual, assolint crear una realitat que es mou entre 

l'experiència i la memòria. Aquesta dicotomia està molt present en les seves obres, amb les 

quals suscita en l'espectador la disyuntiva d'haver de triar entre espiritualitat i erotisme, mora-

litat i sexualitat o narrativa i paraula. Pintures i dibuixos, escultures, videos i collages confor-

maven aquesta exposició, en la qual s'evidenciava la seva enorme capacitat per a abordar gai-

rebé totes les disciplines creatives però amb predilecció per la pintura. “Más que pintar dibujo 

con la pintura”, afirma. L'exposició reflectia l'etapa més prolífica, en el que a recursos tècnics 

es refereix d'aquest artista que suggereix més que mostra, que insinua més que evidència. Da-

rrere de cada obra es trobaven les obsessions d'un individu que de manera constant s'interroga 

sobre el plaer, el temps, el desig, l'absència i la paraula, convidant a l'espectador que sigui ell 

mateix el qual de resposta a totes aquestes qüestions. Per a això, recorre al llenguatge, a la 

literatura i al cinema, eines fonamentals en l'obra del portuguès, en la qual amb freqüència 

incorpora cites o al·lusions que adquireixen el caràcter d'imatges. Referències més o menys 

“Julião Sarmento 2000-2010”  
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anglès, llatí o portuguès a Bataille, Borges, Joyce, Flaubert, Pessoa, Foucault i expressions 

pròpies travessen de manera recurrent el seu treball, frases tretes del seu context de forma 

intencionada per a deixar en mans de l'espectador l'esforç de buscar una nova realitat, d'exerci-

tar la seva mirada i de trobar-los un sentit diferent.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catàleg de la primera exposició a les Balears de Julião Sarmento, artista portuguès de gran pro-

jecció internacional. Coproduïda entre el CAC Málaga i Es Baluard i comissariada per Fernando 

Francés, la retrospectiva se centra en l’obra dels darrers deu anys, a través d’una selecció de 

pintura, dibuix, escultura, collage i vídeo. De caràcter intimista, Sarmento impregna la seva 

obra de referències al llenguatge, a la literatura i al cinema, per plantejar qüestions que convi-

den l’espectador a cercar les respostes. El catàleg conté textos crítics de Fernando Huici i Ri-

cardo Nicolau, a més de les imatges de les obres exposades. 
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Dates: Del 13 de maig al 4 de setembre de 2011  
Espai: Aljub  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma va mostrar la instal·lació titulada Sig-

natures, que Christian Boltanski (París, 1944) va concebre expressament per a ser ubicada a 

l'Aljub d'Es Baluard, l'antic aljub del segle XVII. L'artista francès amb aquesta obra va retre 

homenatge als picapedrers que van treballar en la construcció de les murades d'Es Baluard de 

Sant Pere, on se situa actualment el museu. La instal·lació Signatures estava relacionada amb 

els símbols que estan gravats en les pedres dels murs de l'Aljub i del baluard. Signes que corres-

ponen a marques emprades pels picapedrers, marques en pedra com via per a la identificació 

del treball realitzat i símbol del dret a percebre el salari que els corresponia. Boltanski va 

prendre per a la seva instal·lació vint d'aquestes marques que va reproduir en llums fluores-

cents i que, sustentades cadascuna d'elles en un suport de fusta que les mantenia elevades, 

emergien com signes de llum, trencant les tenebres, de la penombra general de la sala de l'al-

jub. Tot això immers en un greu so de batecs de cor. Christian Boltanski s'ha convertit en una 

de les fites de la producció artística francesa dels últims quaranta anys, aconseguint donar una 

transcendència internacional al seu treball. D'ascendència jueva, reflecteix a través del conjunt 

de la seva obra una contínua crítica i profunda reflexió sobre el pas del temps, una visió molt 

personal del passat i el futur comú, vida i mort. La seva obra s'alimenta de la memòria com ar-

gument indispensable per a elaborar una narració nostàlgica de l'existència humana. A través 

del seu treball, moltes vegades dotat d'importants ecos autobiogràfics, ens condueïx a una visió 

afligida del passat, convertint la memòria en una recreació que uneix ficció i realitat. Al mateix  

“Christian Boltanski. Signatures”  
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temps i coincidint amb la instal·lació Signatures, els visitants van poder participar en el projec-

te de Christian Boltanski Els “Archives du coeur”, a través de l'enregistrament del batec del seu 

cor —símbol de vida—, que passava a formar part de l'immens compendi que és aquesta obra in 

progress. Des de l'any 2005 Boltanski recull batecs de cor per tot el món, convertint així el seu 

projecte en global. L'arxiu està guardat a Teshima, una illa deshabitada de Japó, on l'obra es 

mantindrà protegida dels efectes del pas del temps i en el cas que un membre de pròximes ge-

neracions d'un “donant” vulgui escoltar els seus batecs, gràcies a aquest projecte, podrà fer-ho 

al Teshima Art Museum.  
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Comissariat: Antoni Garau i Teresa-M. Sala  
Dates: Del 16 de setembre 2011 al 8 de gener de  2012  
Espai: Planta -1  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard va organitzar un nou lliurament de “Mirades a la col·lecció d'Es Baluard”. En aquesta 

ocasió, “Vis a vis” partia de la lectura de dos comissaris externs: Antoni Garau i Teresa-M. Sala. 

“Mirades a la col·lecció d'Es Baluard” és una sèrie d'exposicions que, amb les seves publica-

cions, recull la diversitat de lectures que permet la col·lecció del museu. Es va iniciar en 2008 

amb “80's i derives” i “Paisatges creuats” al 2009, ambdues comissariades per Cristina Ros, i va 

tenir continuïtat en 2010 amb “Remor del món: del informalisme a les noves abstraccions, 1950 

– 2010” comissariada per l'historiador i crític d'art Juan Manuel Bonet. L'exposició és un gènere 

comunicatiu que implica sempre una acció valorativa, una intenció i una producció de sentit 

escenificada.  

 

“Vis a vis” va ser una mirada contrapuntística a la col·lecció d'Es Baluard, amb una proposta de 

recorregut que no era ni cronològica ni tampoc de caràcter temàtic, sinó que pretenia situar-

nos en un context significatiu de contraposicions expográficas. La mostra presentava una con-

frontació entre imatges i conceptes, per mitjà de llenguatges i procediments ben diversos, des 

de la instal·lació, la construcció escultòrica, la fotografia, el dibuix, la pintura, la poesia visual, 

l'art conceptual i performatiu, amb l'objectiu de suscitar en l'espectador una percepció múlti-

ple. La manera de veure les obres ve condicionada per com s'exposen. Els camins i les poèti-

ques de les instal·lacions de Daniel Canogar i de Juan del Junco es confrontaven amb la imatge 

fotogràfica de Thomas Ruff i l'espai amplificat de José Pedro Croft. Mentre, altres artistes re-

traten situacions ambigües o rostres d'homes i dones, com es veia en la seqüència fotografiada 

de Shirin Neshat, que s'enfrontava als retrats de Roland Fischer i de Toni Catany. D'altra banda,  

“Vis-a.vis. Mirades a la col·lecció d'Es Baluard”  
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un tema recurrent al llarg de la història de l'art com és el de la representació del nu femení, la 

bellesa nua i la bellesa ornamentada, pot ser abordat des d'òptiques diverses. Així, la contrapo-

sició d'una dona pintada a la manera tradicional per Archie Gittes contra el que podríem ano-

menar com una imatge arquetípica de Salomé del segle XX, fotografiada per Alberto García-

Alix, es complementava amb un autorretrat performatiu realitzat per l'artista Diana Coca. Les 

contraposicions i els emparellaments conceptuals també estaven presents en el tàndem de Re-

becca Horn al costat d'Antoni Miralda i en la poesia objetual de Joan Brossa i Perejaume. Un 

altre vis a vis proposat derivava de l'oposició del concepte construcció arquitectònica versus 

naturalesa. La confrontació entre la seqüència fotogràfica de Sean Scully, que capta el color 

del temps, contrastava amb les propostes de Tadashi Kawamata, de Aligi Sassu i de Kcho (Alexis 

Leyva Machado) i les mirades que sobre la naturalesa desenvolupen Jorge Mayet, Chema Madoz 

i Joan Cortés. Finalment, la representació del monstre, de l'horror i del sinistre, ens situava en 

el límit amb la rata de Tim Noble i Sue Webster i una doble història de corbs, de Núria Marquès 

i de Marcelo Viquez, que tancaven l'itinerari del laberint expositiu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catàleg de la tercera edició de la sèrie “Mirades a la Col·lecció d’Es Baluard”, en aquesta oca-

sió des de la perspectiva del dissenyador d’exposicions Antoni Garau i de la professora titular 

d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, Teresa-M. Sala. Sota el títol “Vis-a-vis”, els 

comissaris han proposat una nova lectura de la col·lecció d’Es Baluard basada en criteris expo-

sitius, amb l’objectiu de situar-nos en un context significatiu de contraposicions expogràfiques. 

  

L’exposició presenta una doble confrontació entre imatges i conceptes, mitjançant llenguatges 

i procediments diversos, des de la instal·lació, la construcció escultòrica, la fotografia, el di-

buix, la pintura, la poesia visual i l’art conceptual i performatiu, amb la finalitat de suscitar en 

l’espectador una percepció múltiple. El catàleg recull un text de Teresa-M. Sala juntament amb 

la reproducció en color de les obres exposades així com les biografies dels artistes. 
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Comissariat: Daniela Zyman  
Dates: Del 15 d'octubre de 2011 al 22 de gener de 2012  
Espai: Planta 0  
Producció: És Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
Patrocini: Fundación Banco Santander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma va presentar una selecció d'importants 

obres del col·lectiu d'artistes cubans Los Carpinteros procedents de la col·lecció Thyssen-

Bornemisza Art Contemporary (T-B A21), fundada per Francesca von Habsburg. L'exposició “Los 

Carpinteros. Handwork – Constructing the World. Obres de la col·lecció Thyssen-Bornemisza Art 

Contemporary” va ser la primera exhibició individual de los Carpinteros en un museu espanyol i 

va estar patrocinada per la Fundació Banco Santander. Los Carpinteros és el nom artístic de 

Marco Castillo (Camagüey, Cuba, 1971) i Dagoberto Rodríguez (Caibarién, Cuba, 1969), nom so-

ta el qual han realitzat una obra de singularitat extraordinària que, des dels anys noranta, els 

ha atorgat un reconeixement internacional molt notable i els ha dut a formar part de 

col·leccions públiques com les del MoMA de Nova York, el Centre Pompidou de París, la Tate 

Modern de Londres i el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, entre moltes al-

tres. L'exposició d'Es Baluard va mostrar una selecció de les instal·lacions, escultures i aqua-

rel·les més significatives del col·lectiu cubà. Una selecció que donava a conèixer el procés 

creatiu de Los Carpinteros, l'obra dels quals creix emmarcada per la revolució cubana i el con-

text econòmic consegüent. Los Carpinteros inventen un món a partir de la realitat que els en-

volta, un món de paradoxes i relacions complexes en el qual els objectes perden la seva funcio-

nalitat quotidiana per a activar la seva funció intel·lectual. La mostra va girar al voltant de 

 
“Los Carpinteros. Handwork – Constructing the World. Obres de la col·lecció Thyssen-
Bornesmiza Art Contemporary”  
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dimensions i instal·lacions: Cama (2007), un jaç entrellaçat amb la forma del que aparenta un 

pretzel o bé una autopista que evoca a l'àmbit psicològic del somni i els somnis. Portaviones 

(2005), una piscina en miniatura, adopta la forma d'un portaavions, complicant les expectatives 

de funcionalitat i utilitat, oci i guerra. Frío Estudio del Desastre  (2005) és una precisa recons-

trucció d'un mur penetrat per un míssil, una imatge congelada del moment de l'explosió que 

resulta una escena estranya a ulls de l'espectador. Espejos de Agua (2001) consisteix en una 

sèrie d'antigues taules de dibuix cobertes d'aigua, de manera que aquesta reflecteix la llum 

elèctrica d'un grup de llums d'escriptori, creant un instant precari on el paper i la matèria es 

converteixen en liquefacció i reflexos efímers. A més, una sèrie d'aquarel·les de grans dimen-

sions mostraven la complexa relació entre dibuix i objecte, disseny i escultura en la seva obra a 

més del seu ampli ventall temàtic i de manipulacions conceptuals.  
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explícites en  
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L’Àrea d’Educació té com a objectiu apropar l’art contempora-
ni als diferents públics i col·lectius, no només com a finalitat 
en sí mateixa sinó també com a mitjà per reflexionar sobre el 
món que ens envolta i desenvolupar així el pensament i sentit 
crític, afavorint a la vegada un aprenentatge significatiu. L’art 
contemporani és un mitjà adient per treballar gran quantitat 
de temes transversals i educar així en el respecte de la cultura 
i el pensament de l’altre a la vegada que es descobreix la ri-
quesa plàstica i la llibertat creativa del llenguatge artístic con-
temporani.  

  
 Àrea d’Educació 
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TALLERS 

                                                                                                                                                                  

“Família! El dissabte va d’art” 

Anualment, els dissabtes dematí s’ofereixen tallers per a famílies on els infants, i els pares i 

mares desenvolupen un treball creatiu en comú. L’activitat es divideix en una part d’observació 

i una altra de realització del taller. En tots els tallers, d’aforament limitat, els infants han de 

venir acompanyats d’adults ja que aquest programa, a banda d’apropar els seus participants a 

l’art contemporani, té com a objectiu propiciar la col·laboració, construcció i creació conjunta 

de grans i petits. Com és habitual a l’oferta anual de tallers s’alternen les franges d’edat dels 

participants (famílies amb nins i nines entre 6 i 12 anys i famílies amb infants de 3 a 5 anys) 

perquè així tothom hi pugui trobar el seu lloc. Cada any s’organitzen tallers diferents, gairebé 

sempre relacionats amb les exposicions que es poden contemplar a Es Baluard. El 2011 es varen 

oferir els tallers per a famílies següents: 

 

“Refugi de somnis” 

Dissabtes 5, 12, 19 i 26 de març, 2, 9 i 16 d’abril de 2011  

Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys 

Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 

 

Viatge, desig, llar, pèrdua, destí i arrels, aquests foren els conceptes a partir dels quals tots 

plegats iniciarem el viatge que ens portà a conèixer l’obra de l’artista Jorge Mayet. 

 

“Com puc mirar aquest conte?”  

Dissabtes 7, 14 i 21 de maig de 2011  

Famílies amb nins i nines de 3 a 5 anys 

Projecte: Disset Teatre 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA EDUCATIU 

De la mà de les escriptores “M” i 

“C” i de la Inspiració passejàrem 

per la exposició “Eduardo Arroyo. 

Pintar la literatura” i per la resta 

del museu revivint aquí i allà dife-

rents versions dels contes tradicio-

nals. Després amb les famílies re-

creàrem plàsticament el conte vis-

cut per poder construir entre tots 

un gran llibre.  
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Exposició “Família! El dissabte va d’art”. Temporada 2010-11 

Del 4 al 12 de juny de 2011 

 

Com és habitual es celebrà la cloenda de la temporada convidant a les famílies a visitar l’e-

xposició documental dels tallers que s’havien dut a terme durant el curs. Coincidint amb la fes-

ta de final de temporada de tallers s’oferí una segona edició de minimúsica, cicle de músiques 

modernes i populars per a grans i petits, a les terrasses del museu. 

 

“...Volava per la llum...” 

Dissabtes 15, 22, 29 d’octubre, 5, 12 i 19 de novembre de 2011  

Famílies amb nins i nines de 3 a 5 anys 

Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 

 

Varem recórrer el laberint de llums i ombres que projecten les obres de l’exposició “Vis a vis. 

Mirades a la col·lecció d’Es Baluard” i després jugàrem a crear històries amb les sorpreses que 

ens amaguen els objectes quan els il·luminem.  

 

“Plat – piscina” 

Dissabtes 26 de novembre, 3, 10 i 17 de desembre de 2011 (el taller continuà el 14 de gener de 

2012) 

Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys 

Projecte: Arquitectives 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Planta cara al Nadal” 

Taller de vacances de Nadal, 28, 29 i 30 de desembre de 2011  

Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys 

Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 

 

Ens encaràrem a les obres de l’exposició “Vis-a-vis. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard” per 

construir entre tots un arbre de Nadal alternatiu, i contemporani, tot treballant els conceptes 

del jo, el lloc, el moment i les persones. 

De la mà de l’obra de Los Carpinte-

ros es transformaren objectes quo-

tidians en espais per a viure, canvi-

ant les ubicacions i les escales per 

a trobar altres interpretacions i 

punts de vista. Descobrírem que les 

coses, de vegades, no són allò que 

semblen. 
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Taller per a joves 

 

“Extimitats” 

Dissabtes 5, 12 i 19 de febrer de 2011 

Dirigit a al·lots i al·lotes de 13 a 17 anys 

Projecte: Pau Waelder 

  

“GranGent/GentGran” 
Els departaments d’Educació i Acció Cultural sumaren esforços per tal d’oferir un programa 

educatiu i cultural divers, pensat per i amb la gent gran per tal de consolidar aquest sector de 

públic com a usuari del museu i donar visibilitat al col·lectiu tant dins com fora d’Es Baluard. 

 

L’Àrea d’Educació participà del programa amb els següents tallers: 

 

“Això era així...?” 

6, 13, 20 i 27 de juliol de 2011 

Taller intergeneracional per a nins i nines de 6 a 12 anys amb els seus padrins i padrines. 

Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 

 

En aquest taller aprenguérem els uns dels altres tot compartint els records de diferents genera-

cions d’una mateixa família a partir de la instal·lació Signatures de Christian Boltanski. 

 

“Sargir Memòries” 

5, 12, 19 i 26 de juliol i 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2011 

 

El taller es desenvolupà en dues edicions diferents per tal de donar cabuda al major número de 

participants possible.  

Projecte: Tonina Matamalas 

Taller entorn de l’exposició 

“Extimitat. Art, intimitat i tec-

nologia”, en el qual, conduïts 

pel comissari de l’exposició, els 

joves participants reflexionaren 

de manera crítica sobre els con-

ceptes d’intimitat i art digital, i 

sobre l’ús que fan de les noves 

tecnologies. Durant el procés 

del taller els participants crea-

ren respostes a les obres expo-

sades. Aquestes respostes es 

materialitzaren plàsticament i 

passaren a formar part i a com-

pletar la mostra dins la mateixa 

sala d’exposició. 
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Participants: usuaris de la Residència Mixta de Pensionistes de la Bonanova i de la Llar i Centre 

de Dia Reina Sofia. Ambdues entitats formen part de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, Consell 

de Mallorca. Cada edició contà amb 10 participants sent un total de 20 persones beneficiàries 

directes del taller (aforament limitat i amb mescla de participants de cada una de les instituci-

ons citades). 

 

 

La connexió amb la obra de Boltanski foren les biografies personals de cada un dels i les partici-

pants agafant com a fil conductor les seves històries laborals i/o professionals. En les sessions 

de disseny i programació del taller es comptà amb el suport i assessorament de les professio-

nals dels centres implicats. 

 

Programa que comptà amb una subvenció de la Fundación Bancaja.  

 

Centres educatius 

Programa que es realitza anualment coincidint amb el curs escolar. Està adreçat als centres 

educatius amb l’objectiu de treballar de manera atractiva, participativa i crítica, i reflexionar 

sobre el món que ens envolta partint de l’art contemporani (col·lecció del museu i exposicions 

temporals). Sempre s’escolta i es tenen en compte les diferents veus d’alumnes, mestres i pro-

fessors com a portadores de contingut; es treballa des de la cultura visual, es parteix de contin-

guts de l’àrea d’educació artística però s’aposta per la interdisciplinarietat i el treball dels 

continguts transversals. Es treballa a partir del museu i de la seva col·lecció, però també a par-

tir de les exposicions temporals; i per a cada exposició es dissenya i s’ofereix un programa es-

pecífic. L’oferta és amplia, adaptada a cada nivell o cicle i emmarcada dins el currículum que 

pertoqui segons el cas. Es treballa apostant per la integració i la inclusió, per tant, es posa es-

ment especial en dissenyar programes en què pugui participar alumnat amb necessitats educa-

tives especials. Aquestes activitats són gratuïtes i formen part del programa “Palma Educa” de 

l’Ajuntament de Palma. 

 

L’oferta es divideix entre visites de recorregut i visites taller. 

 

En relació a la instal·lació 

Signatures de Christian Bol-

tanski es plantejà un taller 

on, a partir dels records i 

les memòries personals, 

parlàrem i compartírem 

relats sobre la transforma-

ció de la vida quotidiana. 

Partírem dels records per-

sonals i la relectura d’ima-

tges o materials que perta-

nyen a la memòria per sar-

gir narratives col·lectives 

mitjançant l’audiovisual.  
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Visites de recorregut 

L’objectiu d’aquestes visites és establir un primer contacte amb el museu i l’art contemporani 

a partir de la col·lecció i de les exposicions temporals. S’ofereixen diferents visites amb diver-

sitat d’activitats segons el nivell o cicle dels alumnes visitants. 

 

“Guaita! Hi ha un museu dins les murades”  

Una visita pensada i dissenyada per a educació infantil, nins i nines de 3 a 5 anys.  

En aquesta visita es realitza un apropament a l’art contemporani, a l’espai del museu i al seu 

entorn a través dels sentits i del nostre cos tot treballant formes, colors i materials. 

 

“Es Baluard, un gran racó de ciutat” 

Adreçada a alumnes d’educació primària, secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius, 

educació d’adults...  

 

Les visites de recorregut es redissenyen durant el curs escolar per tal de treballar les diferents 

exposicions programades durant l’any.  

 

Visites taller 

Aquestes visites suposen una dinàmica diferent a les visites de recorregut. Consten d’una part 

d’observació i reflexió davant les obres, a les sales del museu, i una altra de treball pràctic i 

plàstic a l’espai de tallers en què es treballen i reforcen els conceptes treballats durant la visi-

ta.  

 

En aquestes visites es pren com a punt de partida un centre d’interès que pot ser, en funció de 

la programació del museu, un aspecte de la col·lecció permanent del museu o d’una exposició 

temporal. 

 

Amb aquesta modalitat de visita es pretén traspassar les dimensions del museu per proposar un 

treball amb continuïtat al centre abans i després de la visita, per la qual cosa es fa necessària 

una tasca comuna entre els docents participants i el departament educatiu del museu.  

 

Visita taller primària: “Diverteix-te amb l’art”  

A causa de les grans diferències existents entre els cicles de primària, es programen tallers di-

Es tracta d’una visita de 

caire general per a un 

primer apropament al 

museu, el seu entorn, a 

la col·lecció i a les dife-

rents exposicions tempo-

rals programades durant 

l’any, amb continguts, 

activitats i materials 

adaptats a cada nivell. 
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ferents per a cada exposició i en cada taller es contemplen adaptacions i/o variacions segons el 

cicle educatiu dels participants. 

 

Les diferents visites-taller per a primària ofertes durant l’any han estat: 

 

Taller “Un museu per a tu” 

En aquesta ocasió el centre d’interès va ser el propi museu. Es pretenia que els nins i nines a 

partir d’aquesta activitat descobrissin l’espai museístic i el seu funcionament i contingut a la 

vegada que s’apropaven a l’art contemporani. Durant el recorregut per les sales del museu, els 

nins i nines reflexionaven sobre el concepte i l’espai del museu, i sobre quin tipus d’obres s’hi 

exposen. Posteriorment a l’espai de tallers del museu, se’ls proposà dissenyar una exposició la 

temàtica de la qual es relacionava amb els seus interessos treballats prèviament a l’aula, a par-

tir de tot allò observat durant el recorregut. 

 

Taller “Eduardo Arroyo. Pintar la literatura”  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centre d’interès d’aquesta activitat va ser l’exposició temporal “Eduardo Arroyo. Pintar la 

literatura”. L’objectiu de l’activitat era que els nins i nines descobrissin la figura i obra de l’ar-

tista i la seva relació amb la literatura. De la mateixa manera i partint de les obres d’Arroyo 

s’establiren vincles amb el món literari dels infants i es reflexionà sobre tot allò que ens apor-

ten els llibres i la seva importància, a la vegada que es posà èmfasi en la necessitat de ser crí-

tics amb allò que ens envolta. Més tard, a l’espai de tallers es crearen contes amb els personat-

ges literaris infantils i juvenils preferits dels participants i els seus símbols. 

 

Taller “Los Carpinteros” 

En aquesta ocasió es centrà el taller en l’exposició temporal “Los Carpinteros. Handwork - 
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Constructing the World. Obras de la colección Thyssen-Bornemisza Art Contemporary”. Els nins 

i nines amb aquesta activitat descobriren la figura i obra de Los Carpinteros, al mateix temps 

que van aprendre la diversitat de llenguatges i recursos expressius amb que compte l’art con-

temporani. En aquesta ocasió l’activitat es centrà en l’ús que fa l’art contemporani d’objectes 

quotidians; com a partir de l’art es poden utilitzar objectes i transformar-los per donar-los nous 

significats, en clau d’humor, de denúncia, de crítica... 

 

Taller “Vis-a-vis”  

En aquest taller es treballà a partir de les obres de la col·lecció permanent del museu exposa-

des a “Vis-a-vis. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard”. El fil conductor del taller fou descobrir 

que hi ha obres que necessiten de la llum per existir. Es jugà amb les llums i les ombres i es 

descobrí com es pot transformar la visió d’una obra segons d’on provingui el focus de llum que 

la il·lumina. A l’espai de tallers del museu es reforçaren els continguts treballats durant el re-

corregut tot continuant treballant amb el concepte de llum i ombra i introduint-lo a les seves 

creacions. 

 

Visita taller secundària: “Opina, no et tallis!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest taller els adolescents aprenen a interpretar, valorar i respectar amb esperit crític 

tant el museu, com l’art contemporani i el món que els envolta, a partir d’activitats pràctiques 

a les sales del museu i des del marc de la cultura visual. 

 

L’activitat consta d’una part de recorregut i una altra pràctica de taller.  

 

Taller “Extimitats” 

Aquest taller partí de l’exposició temporal “Extimitat. Art, intimitat i tecnologia”. El tema 

principal de l’exposició combinava l’ús de les noves tecnologies amb aspectes de la construcció 

de la personalitat, la identitat i la intimitat, per tant es treballà amb els adolescents a nivell 
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de la comprensió de les eines tecnològiques i el seu ús en obres d’art contemporani, però tam-

bé es reflexionà en un plànol més personal sobre la seva pròpia identitat, les emocions, les ma-

neres de relacionar-se amb els altres i l’ús de les noves tecnologies. 

 

Taller “Vis-a-vis”  

Aquest taller girà al voltant de l’exposició temporal “Vis-a-vis. Mirades a la col·lecció d’Es Ba-

luard” la qual presentava una proposta de recorregut que no era ni cronològica ni de caràcter 

temàtic, sinó que pretenia situar a l’espectador en un context significatiu de contraposicions 

expogràfiques. L’objectiu de l’activitat era introduir als joves en una reflexió àmplia sobre les 

obres exposades i la manera en que es mostren i agrupen. Es parlà de la tasca de comissariat i 

també de la nostra percepció com a públic. L’enfrontament a les obres fou des de la seva ves-

sant artística però també històrica, social i cultural, i s’analitzaren no tan sols des del punt de 

vista de l’artista i la crítica sinó també de la nostra posició com a intèrprets, usuaris i consumi-

dors de imatges. 

 

TOTAL 2011: 8.765 alumnes 
 
“Cartografiem-nos” 

 

“Cartografiem-nos” és un projecte transversal i interdisciplinari a llarg termini, adreçat origi-

nàriament a tercer cicle de primària i que durant el curs 2009–10, a petició de les escoles parti-

cipants ha esdevingut en projecte de centre. El projecte reflexiona sobre el territori a partir de 

les eines que ofereixen les pràctiques artístiques contemporànies. 

 

Amb aquest projecte es desenvolupa una visió crítica de l’entorn natural i/o urbà, es treballa 

el barri on s’ubica el centre escolar sense deixar de banda les persones que hi viuen i es realit-

za una apropament al paisatge en un sentit ampli, no tan sols com a gènere pictòric, sinó com 

el medi que ens envolta i d’alguna manera forma part de nosaltres. Existeix la necessitat d’i-

nvestigar el barri posant esment en el canvi i la diferència, la gent més gran, però també els 

nouvinguts, el passat, el present i el futur. 
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Aquesta investigació es concreta en una obra feta en llenguatge plenament contemporani, un 

mapa on es reflecteixen les altres realitats del barri, el que els nins i nines consideren impor-

tant, el que ha canviat, el que volen denunciar. En definitiva ells i els seus educadors i educa-

dores són els protagonistes i els que creen aquesta nova cartografia. Tot plegat s’ha de concre-

tar en una exposició al museu amb les obres del centre participant, i una exposició prèvia al 

barri on pertany l’escola. 

 

El centre participant durant el curs 2010-11 fou el CEIP Escola Graduada amb un total de 450 

alumnes. L’escola acollí “Cartografiem-nos” com a projecte de centre, on tot l’alumnat de l’e-

scola, des d’educació infantil fins a 6è de primària, hi pogués participar i s’estengué en el 

temps durant dos cursos escolars (la fase d’investigació s’havia iniciat durant el curs 2009-

2010). Aquesta realitat i les dimensions de l’escola (escola de doble línia) suposà l’adaptació 

del projecte, per part de l’equip educatiu del museu, als diferents cicles i nivells (activitat in-

troductòria, visita al museu, disseny d’activitats pont per cicles i nivells, temporització com-

partimentada...).  

 

Estructura del projecte   

 

Feina prèvia a l’escola 

Els nins i nines duen a terme una feina d’investigació del seu entorn. Fan entrevistes a la gent 

propera que fa molt temps que coneix el barri, padrins i padrines, mestres grans, botiguers, 

però també a aquells que acaben d’arribar, els nous veïnats... A més fan fotografies i dibuixos 

del que per a ells és significatiu del seu entorn, així com recopilen objectes que estableixin vin-

cles emocionals entre ells i el seu barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a Es Baluard 

Es reflexiona des de les terrasses del museu sobre el concepte de paisatge, la subjectivitat de 

la mirada, així com els canvis que sofreix el paisatge i les parts participants en aquestes trans-

formacions aprofitant la pròpia història del Baluard de Sant Pere. 
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Exposició al barri i a Es Baluard 

L’exposició és imprescindible per assolir els objectius i tancar el treball. La feina feta retorna 

al barri, els amics i veïnats veuen la feina realitzada a partir de les seves aportacions, els 

al·lots i al·lotes donen sentit al seu treball i, finalment, es fa una exposició a Es Baluard, on 

s’exposa també tot el procés de treball i la documentació que ha generat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultat de tot el curs de feina conjunta entre l’equip educatiu del museu i la comunitat 

educativa del CEIP Escola Graduada es pogué veure a les exposicions realitzades primer al Cen-

tre Flassaders (20 maig – 6 juny 2011) i després al museu Es Baluard (15–26 juny 2011). Els 

alumnes titularen l’exposició “L’Escola Graduada guaita a sa Gerreria”.  

 

El curs 2011 – 2012 s’inicia una nova edició de “Cartografiem-nos” amb el CP Gènova en la qual 

hi participa el tercer cicle de primària. 

 

Curs de formació al professorat 

És important per tal d’unificar llenguatges i punts de vista envers l’art contemporani amb els 

docents que participen a “Cartografiem-nos” poder fer amb ells un curs de formació amb l’ob-

bjectiu de donar-los eines per treballar amb els i les estudiants en aquest projecte tant pel que 

fa als conceptes com als procediments. 

 

En col·laboració amb el CEP (Centre de Professorat de Palma) s’organitzà el mes de novembre 

de 2011 un curs de formació per als i les mestres del CP Gènova que desenvoluparan el projec-

te el curs 2011-12. El curs fou impartit per l’equip educatiu del museu. 

  

Comunicacions i publicacions del projecte 

Comunicació a “I Jornades sobre el paisatge. Menorca 2011”. Consell Insular de Menorca, 21-22 

de juny 2011, Maó, Menorca. 
 
Participació com estudi de cas en el projecte Transductores per al  Encuentro Internacional  
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MDE11. Enseñar y aprender. Lugares de conocimiento en el arte. Setembre - desembre 2011. 

Museo de Antioquia. Medellín. 

 

Participació en la publicació COLLADOS, Antonio i RODRIGO, Javier, Transductores. Escuelas en red 

y esfera pública, Diputación de Granada, Centro de Arte José Guerrero como un dels casos d’-

estudi de la segona publicació de Transductores (en impressió, títol provisional). 

 

Trobades per a docents  

Com cada any, durant el curs escolar, es manté contacte i es realitzen trobades amb tots els 

docents dels grups que tenen concertades visites al museu.  

 

Durant aquesta sessió de professors, es lliura als docents el material didàctic necessari per pre-

parar a l’aula la visita al museu, a la vegada que es produeix un intercanvi d’impressions entre 

els professors i mestres i el personal de l’equip educatiu del museu, que facilita la bona marxa 

de la visita i l’assoliment dels objectius fixats. 

 

Educació no reglada 

Des de l’Àrea d’Educació es posa especial esment en treballar amb i per a diferents col·lectius 

que precisen suport per a la integració, a partir dels diferents programes de l’àrea. Es treballa 

amb grups d’educació especial, centres de menors, gent gran i altres col·lectius adaptant en 

cada cas l’oferta educativa del museu als grups amb els quals es treballa. És fonamental en ca-

da cas treballar conjuntament amb els professionals dels diferents col·lectius per tal d’adaptar 

l’activitat a les particularitats de cada grup. 

 

Durant el 2011, entre d’altres, es va treballar amb el centre de menors CIS, amb Projecte Ho-

me, amb la ONCE, amb els centres d’educació especial Centre Ocupacional Isla, Aspace i Ama-

dip Esment, amb el Casal Ciutat Antiga, amb els grups de gent gran de  S’Estel i de “Sa Nostra” 

i amb el centre penitenciari de Palma. 

 

L’equip educatiu del museu ha atès a un total de 617 persones en diferents grups d’educació no 

reglada. 

 

Com concertar una visita 

Els centres interessats a concertar una visita a Es Baluard poden fer-ho mitjançant:  

· l’Àrea d’Educació del museu  

                      Telèfon: 971 908 201  

                      Correu electrònic: difusio01@esbaluard.org 

 · el programa “Palma, ciutat educativa” de l’Ajuntament de Palma 

 

Conveni de pràctiques  

L’Àrea d’Educació acull regularment estudiants en pràctiques. Entre els mesos d’octubre a de-

sembre de 2011 ha participat de les activitats de l’àrea un estudiant del cicle formatiu de grau 

superior d’animació sociocultural de l’IES Ramon Llull, centre amb el qual es té un acord signat 

a tals efectes. 
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“Art contemporani a l’hospital” 

L’Àrea d’Educació entén el museu com a espai comunitari obert a la diversitat de col·lectius 

que conformen la ciutadania i amb la intenció d’apropar el museu i l’art contemporani a l’àm- 

bit hospitalari s’inicia el programa “Art contemporani a l’hospital”.  
 
L’origen d’aquest programa es troba en els ajuts de l’Euroregió Pirineus Mediterrània de 2009, 

gràcies a aquestes ajudes es dugueren a terme durant el 2010 dos tallers d’artista a llarg termi-

ni. Durant el 2011 l’Àrea d’Educació ha iniciat les reunions de disseny, programació i elaboració 

d’un taller d’artista que es desenvoluparà al llarg de 2012 amb l’artista Carles Gispert, la parti-

cipació d’Alas (Associació de  Lluita Anti-sida de les Illes Balears) i la col·laboració de l’Hospital 

Universitari Son Espases. 

 

-Altres tallers 

L’Àrea d’Educació dóna continuïtat i estabilitat al programa a partir dels seus recursos propis 

treballant i adaptant diferents tallers de l’àrea amb l’ajuda del personal sociosanitari de cada 

unitat treballada. Així amb l’àmbit hospitalari durant el 2011 s’ha treballat: 

 

Àrea de Salut Mental de Gesma:  

 

 taller “Eduardo Arroyo. Pintar la literatura” (usuaris de teràpia ocupacional i d’Unitats 

Comunitàries de Rehabilitació - UCR).  

 taller “Christian Boltanski. Signatures” (usuaris de teràpia ocupacional i d’Unitats Comu-

nitàries de Rehabilitació - UCR).  

 taller “Los Carpinteros” (usuaris de teràpia ocupacional i d’Unitats Comunitàries de Reha-

bilitació - UCR). Hospital de dia de psiquiatria de l’Hospital Universitari Son Espases: 

 taller “Christian Boltanski. Signatures”. 

 visita guiada a l’exposició “Los Carpinteros. Handwork-constructing the world”. Hospital 

de dia de psiquiatria de l’Hospital Son Llátzer: visita guiada general al museu. 

 

 

 

 

 

Conveni amb la Universitat de les Illes Balears  

Des de la signatura del conveni el 2009, l’Àrea d’Educació manté una feina continuada amb el 

Grup de recerca en escola inclusiva i diversitat (GREID) de la Facultat d’Educació de la UIB, 

amb l’objectiu de fer accessibles les visites i tallers a qualsevol tipus de discapacitat i/o malal-

tia mental que pugui presentar l’alumnat visitant. 

 

Amb l’objectiu d’aprofundir en la realitat dels docents i dels centres educatius, els membres 

del GREID varen impartir una sessió teòrico-pràctica a l’equip educatiu d’Es Baluard i a la resta 

de membres del grup de recerca educativa sobre currículum escolar i competències bàsiques. 

Aquesta sessió tingué lloc el 23 de setembre de 2011 tot formant part del programa de la “IV 

trobada del grup de recerca educativa” que acollí Es Baluard. 

 

 
 XARXES EXTERNES 
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Conveni amb l’Àrea de Salut Mental de Gesma  

El conveni amb l’Àrea de Salut Mental de Gesma sorgeix arrel de la participació de les diferents 

unitats de la xarxa hospitalària en el programa educatiu d’Es Baluard, prèvia tasca d’adaptació 

de les diferents activitats en col·laboració del personal socio-sanitari que els atén. El conveni 

es signà el 5 d’octubre de 2010, amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració entre am-

bdues entitats per a la realització de diferents activitats englobades dins el Programa “Art con-

temporani a l’hospital” d’Es Baluard i el Programa TRANS de Gesma: Creació col·lectiva en cen-

tres d’art contemporani, en el qual participen els usuaris i professionals de salut mental de 

Gesma. El conveni regula, a més del compromís mutu d’ambdues institucions, aspectes com la 

metodologia a seguir per al treball conjunt. Durant el 2011 el conveni segueix en vigència i 

fruit d’aquesta col·laboració entre ambdues institucions són les activitats que queden indicades 

a l’apartat “Art Contemporani a l’Hospital” de la present memòria. 
 
Projectes Euroregió Pirineus Mediterrània  

Des del 2008, l’Àrea d’Educació participa de les diferents convocatòries d’ajudes de l’Euroregió 

(iniciatives culturals euroregionals) la qual cosa li ha permès treballar en xarxa amb altres de-

partaments educatius de diferents museus i centres d’art de l’Euroregió Pirineus Mediterrània a 

la vegada que obrir noves vies d’investigació i camps d’actuació (educació especial i àmbit hos-

pitalari). 

 

“Art contemporani a l’hospital” 

Es Baluard, juntament amb el Centre d’Art La Panera de Lleida i Le BBB de Toulouse rebé a fi-

nals de 2010 l’ajuda per “iniciatives culturals” de l’Euroregió Pirineus Mediterrània que dóna 

suport al programa “Art contemporani a l’hospital”.  

 

El programa té una doble vessant, per una part formativa, dels diferents membres dels serveis 

educatius dels centres implicats en la realitat i protocols establerts dins la xarxa sanitària, i per 

una altra, aportar recursos per poder dur a terme actuacions artístiques en els àmbits hospita-

laris dels territoris implicats.  

 

Aquesta nova ajuda es desenvoluparà entre el 2011 i 2012. Així el 23, 24 i 25 de febrer de 2011 

tingué lloc la primera jornada formativa entre els membres dels centres implicats en el projec-

te a Toulouse. Durant aquests dies, a part de la reunió dels equips dels diferents centres parti-

cipants en el projecte per tal de fixar-ne les bases i la temporalització, s’assistí a la presenta-

ció del programa “Culture Santé” al DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) per 

part dels Consellers d’Arts Plàstiques i d’Educació Artística de la DRAC. També es visità 

l’Hospital Joseph Ducuing de Toulouse per conèixer el programa d’artistes en residència que hi 

du a terme Le BBB. 

 

El projecte continua amb la preparació durant el 2011 dels tallers i intervencions artístiques als 

hospitals, que en el cas de Le BBB ja s’ha dut  a terme en el 2011, i en el cas de La Panera i Es 

Baluard es desenvoluparan durant el 2012. 

 

Grup de recerca educativa  

Els excel·lents resultats de la feina en xarxa iniciats gràcies als projectes de l’Euroregió, cons-
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tataren la necessitat d’establir permanentment una via de col·laboració entre els departaments 

educatius de diferents centres. 

 

Així doncs el 17 de setembre del 2010 s’inicià el grup de recerca educativa amb una primera 

trobada al Centre d’Art La Panera. En un principi al grup hi formaven part Es Baluard, La Pane-

ra, CDAN i ARTIUM. Durant el 2011 s’incorporà al grup un nou centre, el Museu Picasso de Bar-

celona i tingueren lloc les següents trobades: 

 

 21 de gener de 2011 al Museu Picasso de Barcelona. 

 30 de maig de 2011 a Artium, Vitoria (sessió de treball amb Imanol Aguirre, professor  

d’educació artística  de la Universitat de Navarra). 

 23 de setembre de 2011 a Es Baluard, Palma (sessió de treball amb els membres del GREID 

de la Universitat de les Illes Balears). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre els objectius del grup es troba crear línees d’investigació relacionades amb els projectes 

educatius duts a terme pels diferents centres, per tal de compartir i incorporar nous referents 

que ajudin a millorar les nostres pràctiques educatives. El tema de treball i investigació amb el 

que s’inicia el grup i que ocupà bona part de les tres trobades del 2011 és el tema dels museus i 

els joves. També es treballa per tal d’afavorir una aproximació a la realitat del currículum es-

colar i de les competències bàsiques. 

 

 

 

 

 

 

Activitats en torn a l’exposició “Eduardo Arroyo. Pintar la literatura” 

19 i 20 d’abril de 2011 

 

Amb motiu del dia del llibre l’Àrea d’Educació participà del programa d’activitats de l’a-

juntament de Palma oferint visites dinamitzades i gratuïtes a l’exposició.  

 

 
 ALTRES ACTIVITATS 
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Amb l’objectiu, també, de sumar-se a les celebracions del dia del llibre i d’iniciar possibles vies 

de col·laboració amb la veïna Biblioteca Can Sales es programaren dues visites dinamitzades als 

“Clubs de Lectura” de l’esmentada biblioteca. També gaudí d’una visita a l’exposició el “Club 

de Lectura de Sineu”. 

 

Fi de curs de “Jocs coreogràfics”  

5 de maig de 2011 

 

Les terrasses del museu acolliren la celebració de fi de curs del projecte de dansa i educatiu 

“Jocs coreogràfics” el qual està a càrrec de la ballarina i creadora Mariantònia Oliver i forma 

part de l’oferta de “Palma Educa” de l’Ajuntament de Palma. 

 

Dia Internacional dels Museus 

18 maig de 2011 

 

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, l’equip educatiu oferí al públic general dues visi-

tes guiades i dinamitzades a les exposicions temporals “Eduardo Arroyo. Pintar la literatura” i 

“Antoni Socías + Caramo Fanta. Mi otro yo con algunas contradicciones”. 

 

Activitats entorn a l’exposició “Vis a Vis. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard” 

20 de desembre de 2011  

 

El “Club de Lectura de Llucmajor” participà d’una visita dinamitzada i dissenyada exclusiva-

ment per a ells a l’exposició “Vis a vis”. 

 

“GranGent/GentGran” 

Gracies a la subvenció de la Fundación Bancaja l’Àrea d’Educació també participà en algunes 

activitats programades per l’Àrea d’Acció Cultural com: 

 

Presentació projectes amb gent gran 

29 de setembre de 2011 

 

Es presenten els projectes de l’àrea “Això era així?” i “Sargir memòries”. 

 

Cloenda “GrantGent/GentGran” 

25 de novembre de 2011 

 

L’àrea participà del fi de festa del programa amb la presentació dels vídeos del taller “Sargir 

memòries”. 

 
TOTAL ÁREA: 11.312 participants 
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RECULL DE PREMSA 

Diario Alto de Aragón. 21/01/ 2011 

Diario de Mallorca. 22/06/2011 



 55 

 

     ADN. 12/06/2011 
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Última Hora. 16/06/2011 
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Diario de Mallorca. 20/12/2011 
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L’Àrea d’Acció Cultural té com a objectius apropar el museu i 
la creació contemporània a la comunitat balear, generar expe-
riències diverses obrint portes a la divulgació i experimenta-
ció, fer del museu un espai de cultura contemporània en què 
tinguin cabuda propostes de diferents disciplines, promoure 
les exposicions temporals amb activitats paral·leles, programar 
per als diferents públics, així com obrir el museu a la societat i 
que sigui un espai de gaudi i reflexió.  

  
 Àrea d’Acció Cultural  
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“La remor del món. De l'informalisme a les noves abstraccions, 1950-2010” 

Recital de piano 

15 de enero de 2011 

 

                                                                                           

 

PROGRAMA 

 

Regard des hauteurs de les Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus (1944) d'Olivier Messiaen 

Musica Ricercata VII (1951-53) de György Ligeti 
 
Extensions 3 (1952) de Morton Feldman 
  
Estudi nº 1, Chorma 1 (2007) i Estudi nº 8, Armonías derivadas (2008) de Fabián Panisello 
  
Le Grive Musicienne de les Petites esquisses d’oiseaux (1985) d'Olivier Messiaen 
  
A Room (1943) & In a Landscape (1948) de John Cage 
  
Estudi nº 4 Fanfares (1985) de György Ligeti 
  
Drizzle Draft de Josep María Guix 
  
Estudi nº 10, Die Zauberlehrling (1990) de György Ligeti 
  
Piano Piece (to Philip Guston) (1963) de Morton Feldman 
  
Un instante anterior al tiempo (2006) de José Manuel López López 
 
 

 

 ACTIVITATS PARAL·LELES A LES EXPOSICIONS TEMPORALS  

Es Baluard presentà un recital del 

prestigiós pianista Alberto Rosado, 

que interpretà peces de composi-

tors del segle XX com Olivier Mes-

siaen, Morton Feldman i John Cage, 

entre d'altres. El recital va passar a 

formar part de la banda sonora de 

l'exposició “La remor del món. De 

l'informalisme a les noves abstrac-

cions, 1950-2010”. De fet, el seu 

comissari, Juan Manuel Bonet, pro-

nuncià una conferència abans del 

recital, amb les claus de la música 

del segle XX. 
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“Extimitat. Art, intimitat i tecnologia” 
 
VISITES COMENTADES 
 
Interaccions: visites amb el comissari 
8 de febrer, 8 de març i 12 d’abril de 2011 
 

El comissari, Pau Waelder, oferí visites comentades en les que guià els assistents pel recorregut 

de l’exposició, explicà el contingut i la técnica de les obres que les conformaven i animà els 

assistents a interactuar amb elles.  
 
TALLERS  
 
Rumors: relats i ficcions a l’espai public 
De 25 al 30 d’abril de 2011 
 

Taller a càrrec dels artistes Clara Boj i Diego Díaz, de creació de documental de ficció, sota la 

llicència de Creative Commons, amb telèfons mòbils empleant els rumors de la ciutat com a 

recurs i motiu argumental. Dirigit a actors, guionistes, cineastes, artistes, etc. 
 
CONFERÈNCIES 
 
Encontres digitals 
1 i 22 de febrer, 17 i  31 de març i 14 d’abril de 2011 
 
Cicle de conferències amb el comissari i els artistes que conformaven l’exposició amb 

l’objectiu de realitzar una introducció a l’art digital i un aprofundiment en el discurs 

d’Extimitat.  

 

Ponents: Pau Waelder (ES), Carlo Zanni (IT), Paul Sermon (UK), Martin John Callanan (UK), 

Christa Sommerer (AT), Clara Boj i Diego Díaz (ES). 
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“Mi otro yo con otras contradicciones”. Antoni Socías i Caramo Fanta  
 
Tête à tête entre Antoni Socías i Santiago Olmo 
31 de maig de 2011 
 
L’artista Antoni Socías (Inca, Mallorca, 1955) conversà amb Santiago Olmo (Madrid, 1958), co-

missari, crític d’art i autor del text “Todo se reconstruye. Things are rebuilt up” del catàleg de 

l’exposició “Mi otro yo con otras contradicciones”, sobre aquest projecte artístic. 
 
Presentació-col·loqui i projeccions de la pel·lícula documental Resnou 
17 de maig, 2 de juny i 1 de setembre de 2011 
 
Resnou (1987). Pel·lícula-documental  
Presentació i col·loqui a càrrec d’Antoni Socías i Luis Pérez-Mínguez 
 

Resnou és la síntesi en moviment d’un intens viatge de dos mesos pels Estats Units i el nord de 

Mèxic, muntada videogràficament a partir de cent vint-i-sis hores de gravació original.    

 
Visites comentades a l’exposició amb els artistes 
19 de maig, 16 de juny i 7 juliol de 2011 
 
Antoni Socías i Caramo Fanta comentaren el procés de creació i les obres de l’exposició “Mi 

otro yo con otras contradicciones”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Julião Sarmento 2000 - 2010” 
Cromlech 
20 de setembre de 2011 
 
Com a cloenda de l'exposició “Julião Sarmento 2000 - 2010”, es realitzà una projecció especial 

del vídeo de ficció Cromlech (2010). Cromlech presenta la casa del arquitecte João L. Carrilho 

da Graça (Portalegne, 1952) a Candeias, un projecte arquitectònic de l'any 1999 i acabat de 

construir en 2008 a les afores d'un petit poble a prop d'Évora al sud de Portugal. 
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Aquest treball audiovisual de Julião Sarmento va formar part de la mostra “No place like - 4 

houses 4 films” que va representar Portugal a la 12 Exposició Internacional d'Arquitectura a la 

Biennal de Venècia. 
 

 
 

 
“Fascicles Musicals”  
 
El 2010 Es Baluard inicià un nou cicle dedicat a la música més jove: “Fascicles Musicals”. Un 

programa de concerts en el qual es presenten projectes de diferents estils: pop, folk, indie, 

experimental, electrònica, etc. del panorama musical actual. A manera de col·lecció musical, 

Es Baluard va oferir durant diferents divendres de l’any diverses entregues de concerts de grups 

o solistes locals i nacionals, emergents i de trajectòria més llarga, aprofitant els diferents es-

pais del museu. El cicle, que fou inaugurat pels mallorquins Papa Topo, ha tingut com a prota-

gonistes al 2011 a Oliva trencada i Bedroom.  

 

Oliva trencada  

15 d’abril de 2011 

 

Oliva trencada és una banda que ja du 4 anys en actiu. Ja amb el primer disc, La música de la 

calma (Fona, 2007), va sorprendre pel seu so rescatat del Lo-Fi dels 90. Amb el seu nou disc 

han fet un gir dins la seva estètica sonora i s’apropen a un so molt més pop, fins i tot amb pin-

zellades de rock indie dels 90. A Es Baluard presentaren el seu nou disc Perleta negra. Un disc 

que conté 11 perletes negres, les lletres del qual ens parlen d’universos on tot és possible, són 

lletres còmiques, quotidianes, poètiques, senzilles, reflexives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS GENERALS 
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Bedroom  

3 de juny de 2011 

 

Intimista, oníric, líric i crepuscular, Bedroom és el projecte pop-folk de l'il·lustrador Albert Aro-

mir. Després de treure algunes maquetes i fer una sèrie de concerts amb il·lustracions pròpies, 

Bedroom s’uneix a la petita discogràfica Foehn amb un disc cantat en català i anglès.  

 

L’actuació de Bedroom en Es Baluard suposà la presentació a les Illes Balears del grup i del seu 

nou disc El Fum Blanc (Foehn, 2011), segon àlbum i primer cantat íntegrament en català.  

 

“Feim Films” 

11 de maig, 8 de juny i 6 de juny de 2011 

 

“Feim Films” és un programa de cinema en el qual es presenten diversos cicles temàtics que 

neixen a partir dels treballs de cineastes i productores balears. La cita amb el cinema de les 

Illes aborda temes culturals, socials, de conscienciació ambiental, etc. sota la forma de dife-

rents gèneres com el documental, el curtmetratge o l’animació. “Feim Films” té l’objectiu  

d’incloure i difondre la cultura audiovisual dins l’espai museístic, tot propiciant-hi la trobada 

amb diferents professionals del món audiovisual, que reflexionen després de cada projecció so-

bre el cinema que es fa aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera entrega “Documentant l’art” 

  

Hotel Formentor (Cesc Mulet, 2010). Col·loqui amb Cesc Mulet. 

  

Mar de Fang (Agustí Torres y Luis Ortas, 2005). Col·loqui amb Luis Ortas. 

  

Els rastres fosforescents dels caragols (Cesc Mulet, 2009). Col·loqui amb Cesc Mulet.  
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Segona entrega "Documentant la societat"  

 

Els monstres de ca meva (Marta Hierro i Alberto Jarabo, 2010). Col·loqui amb Marta Hierro i 

Alberto Jarabo. 

 

El viatge de Lidia (Françoise Polo i Rosa Campomar, 2009). Col·loqui amb Françoise Polo i Rosa 

Campomar.  

 

Dopico, cantante profesional (Lleonard Escandell, 2010). Col·loqui amb Pepe Dopico. 

 

Dia Internacional dels Museus. “Museus i memòria”  

 

Es Baluard acollí, com cada any, activitats per commemorar el Dia Internacional dels Museus. 

En aquesta ocasió, la diada tingué com a lema “Museus i memoria” i en aquest sentit l’Àrea 

d’Acció Cultural programà una representació de l’obra Quan ses bistis volaven de la companyia 

de dansa Au Ments i el concert del grup musical El Petit de Cal Eril presentant el seu darrer disc 

Vol i dol. 

 

El Petit de Cal Eril 

14 de maig de 2011 

 

Amb un sentit gairebé religiós, El Petit de Cal Eril indaga en el món de les emocions més ínti-

mament humanes i se’n surt amb l’equilibri just de nostàlgia i optimisme, de serenitat i 

d’esperança. El seu darrer disc, Vol i dol (Bankrobber), combina esperit folk, gotes de psicodè-

lia i, sobretot, un segell propi, potser per l’optimisme rural, l’olor de xiclet i el renou de trac-

tors de la Segarra on va néixer Joan Pons, veu i ànima del grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Ments. Quan ses bistis volaven  

18 de maig de 2011 

 

Espectacle adaptat per a espais no convencionals, de format senzill, on dos ballarins-actors in-

tervenen l'espai arquitectònic amb una proposta que ens acosta al tema de la memòria. Paper 
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de diari, llibres, lletres sobre el cos, simbologia d’una cultura on tot es presenta escrit, gravat i 

formant una gran massa d’informació que absorbeix la nostra memòria.  

 

Festival Mallorca Còmic Nostrum  

Del 5 al 22 de maig de 2011 

 

En el marc del Festival Mallorca Còmic Nostrum Es Baluard  acollí un cicle de conferències i una 

exposició dels autors de còmic convidats a l’edició 2011. El festival que organitza des de 1999 

l'Associació d'Amics i Víctimes del Còmic (AAVC), formada per autors, editors, llibreters, inves-

tigadors i gestors culturals de Mallorca, actualment suposa una aportació al mitjà i als seus au-

tors, professionals i estudiants, afeccionats i curiosos, investigadors i divulgadors. 

 

Exposició dels autors de còmic convidats a l’edició 2011 i conferències: 

 

Pere Joan (autor). “Lab Nocilla Experience i altres poètiques”. 

Joan Escandell. “50 anys de tebeos 1959-2009”.                                           

Natacha Bustos. “No safe areas in comics”.                                         

Emma Ríos. “Superherois: re-interpretant allò llegit”.        

Jaouad Diouri (Festival Int. Tétouan). “El còmic al Marroc”.                          

Laura P. Vernetti. “La palabra iluminada. Un recorrido por las historietas de Laura junto a Feli-

pe H. Cava”. 

Anabel Espada (editora) – Joan Navarro (editor). “Manga made in Spain. Perspectives”. Renato 

Roldán (animador). “Animated Comic Shots”.                                   

Miquel Mascaró (UIB), Tomeu Pinya (autor) i Renato Roldán (animador). “Creadors gràfics i in-

formàtics davant les plataformes mòbil i web?”.   

 

Taula rodona. “Nous al·legats galerístics”  

1 de juny de 2011 

 

Es Baluard acollí la taula rodona “Nous al·legats galerístics”,organitzada per la Reial Acadèmia 

de Belles Arts de Sant Sebastià, en la que participaren la Galeria Addaya, la Galeria SKL, la Ga-

leria La Caja Blanca, la Galeria La Real i l’artista Rafa Forteza com a moderador. 

   

Els temes debatuts foren la necessitat i l’eficàcia de les galeries en la gestió de noves 

col·leccions d’art contemporani i la funció que tenen aquestes com a pont entre l’artista i 

l’espectador. A més de tractar els plantejaments i visions de les noves generacions de galeries, 

valorar la situació del mercat a l’actualitat i qüestionar si és necessària la funció de les galeries 

a la nostra societat. 

 

Minimúsica. “La família” 

4 de juny de 2011 

 

Com cada any, Es Baluard acomiadà el curs de tallers familiars “Família! El dissabte va d'art” 

amb una nova edició de minimúsica. Minimúsica és un cicle de músiques modernes i populars 

dirigit a infants amb la intenció de donar-los a conèixer les músiques representatives del mo-
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ment social que estan vivint i ampliar el seu coneixement musical sense excloure cap estil exis-

tent. Minimúsica a més convida als pares i les mares a compartir aquesta experiència amb els 

seus fills. Cada edició del minimúsica gira al voltant a un tema, en aquesta ocasió la família fou 

la protagonista de les seves cançons. L’edició de 2011 va comptar amb les actuacions de Oh! 

Cake and the Cookie i Don Simón y Telefunken de Catalunya, i Marlovers i Beach Beach de Ma-

llorca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra cinema de Quebec  

9 de juny de 2011 

 

La “Mostra de Cinema del Quebec de Barcelona”, és un aparador del millor cinema quebequès 

actual. Després de l’èxit de les dues edicions de “Cinéma du Québec de Barcelona”, la mostra 

amplià el seu horitzó incloent part de la seva programació a Es Baluard gràcies a la 

col·laboració especial del Bureau du Québec de Barcelona, SODEC (Société de développement 

des entreprises culturelles) i Mecal (Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona). 

 

La primera edició de “Cinéma du Québec” va començar fa catorze anys a París. Des de llavors 

ha anat descentralitzant-se a Cannes, Nîmes, Lieja (Bèlgica), Nantes i Barcelona. Amb les seves 

edicions satèl·lits de “Cinéma du Québec” fomenta la celebració d’esdeveniments promocionals 

per al cinema quebequès als mercats internacionals. 

 

Els llargmetratges i curtmetratges que formaren part d’aquest programa foren: 

 

Umbra, de Malcom Sutherland, 2010. 

The Trotsky, de Jacob Tierney, 2009. 

Les journaux de Lipsett, de Theodore Ushev, 2010. 

Curling, de Denis Côté, 2010. 

 

Totes les sessions foren en Versió Original Subtitulat en Castellà. 
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Palma Photo 2011. Joan Fontcuberta i Pep Bonet  
Del 28 al 30 de juny de 2011 
 
Com va sent habitual en els darrers anys, Es Baluard es va sumar a la celebració de Palma Pho-

to, en l’edició de 2011, amb “Fotografia: realitat i/o ficció”, seminari impartit per Joan  

Fontcuberta (Barcelona, 1955) i Pep Bonet (Colònia de Sant Jordi, Mallorca, 1974), on es va 

contraposar la feina dels dos fotògrafs i s’analitzà la fotografia com a documentació, com a 

mitjà d’expressió, com a forma d’art, i els seus canals de difusió. A més, s’oferí un col·loqui 

obert al públic entre Joan Fontcuberta i Pep Bonet, moderat per Tanit Plana i Toni Amengual.  

 

 

Llunes d’Es Baluard 2011 
Tots els divendres de juliol de 2011 
 
Torna Llunes d’Es Baluard, un cicle gratuït d’espectacles d’arts escèniques i música en els es-

pais exteriors del museu, un programa estiuenc que ofereix l’oportunitat per a la trobada o el 

descobriment d’artistes que exploren els nous llenguatges de la contemporaneïtat. L’edició 

2011 vol abordar el tema universal de l’amor des d’una perspectiva contemporània a través de 

cinc espectacles que d’arts escèniques i/o musicals que  investiguen, exploren i reflexionen 

sobre les complexes relacions contemporànies de parella, els límits i els llocs comuns i no com-

uns de l’amor i el desamor, la fase de l’enamorament, la química, la passió, el desig, la intimi-

tat, la complementarietat, la tendresa, però també la incomunicació, el desencontre, l’alie-

nació, el desencant, el distanciament, la mentida, l’oblit... tot un recorregut escènic i musical 

des dels inicis a la fi de l’amor.  

 
Pere Janer. Guapo 
Presentació del disc de cançó electrònica Guapo, les cançons del qual sorgeixen d'un viatge de 

paisatges obscurs i camins dividits. Tot el treball està dedicat a l'amor, un amor que fracassa i 

s'entrebanca, però que reviu inesperadament i de forma sorprenent. 

 

Veu: Pere Janer 
Violoncel: Gabriel Fiol 
Programacions, teclats i percussió: Lluís Segura 
Producció artística: Jaume Manresa 
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Erre que erre danza. No pesa el corazón de los veloces 

Cercant els llocs no comuns de la idea de l'amor, Erre que Erre planteja un anàlisi científic i 

analític dels processos de l'enamorament, i també del desamor. La obra compta amb l'energia 

de la banda de postrock Balago que actúa en directe i interacciona amb la dansa. Música i mo-

viment: encontre entre dos universos que conviuen en un lloc particular.  

 

Creació e interpretació: M. Ángeles G. Angulo, Mario G. Sáez, Ricardo Salas i Anna Rubirola 

Música en directe: Balago 

Co-producció: Teatre Nacional de Catalunya; Región de Murcia – Consejería de Cultura, Juven-

tud y Deportes, i Norfolk & Norwich Festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame et moi. Música cega 
Madame et moi és un grup de música que neix la primavera del 2007 i són l'Anna Carné i la Nú-

ria Carrera que, desprès d'haver participat en diversos muntatges multidisciplinars, agafen el 

timó i es posen a dirigir un espectacle musical basat i inspirat en el concepte del cinema mut 

titolat Música cega. A Música cega el guió es basa en les diferents fases d'una relació que tenen 

els protagonistes: un comissari i la seva amant anomenada Dominique. La música ha estat espe-

cialment composta per a aquest projecte, les composicions del qual són descriptives, com a 

postals sonores, i fan de guia per a la imaginació de l'espectador. La combinació de la música 

misteriosa, els objectes poètics i els jocs de llum i ombra, creen ambients que ens transporten 

a pel·lícules del cinema negre americà, però també de la nouvelle vague francesa i del neorre-

alisme italià. 

  

Guió i direcció: Núria Carrera i Anna Carné 

Composició i interpretació musical: Núria Carrera i Anna Carné 

Il·lustracions: Leticia Alonso 

Escenografia: Laia Escribà 
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Macarena Recuerda. That’s the story of my life 
 
That's the story of my life, de la sevillana Macarena Recuerda, és una sorprenent peça executa-
da de forma artesanal que utilitza materials senzills per a confeccionar una obra creada i pro-
jectada en directe, en la que es desvetllen els secrets de la seva vida a partir d'una història d'a-
mor.  
 

Un espectacle de: Macarena Recuerda Shepherd 
Amb la col·laboració de l'artista: Manu Morales 
Vídeo i edició: Gorka Bilbao 
Zootrops: Alberto Pastore 
Amb la col·laboració de: Bilbao Escena, Bilbao Arte, L’Antic Teatre i Teatre Lliure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierba roja. Encuentros WUC 
Hierba Roja és un projecte de creació col·lectiva que fou fundat al 2006 per Laida Azkona Goñi 

i Jean-Marc Serrano situat en el marc de la dansa contemporània d'avantguarda. 

 

Encuentros WUC és un espectacle híbrid i es construeix entorn a tres eixos temàtics: l'amor 

(enamorament - amor, desamor), la contemporaneïtat (el context proper) i la mitologia 

(caràcter universal). Encuentros WUC és un espectacle conceptual, arriscat en la investigació 

del moviment i llenguatge corporal i multimèdia. Un espectacle contemporani que vol relacio-

nar-se directament amb el context i el seu públic. 

 

Intèrprets-creadors: Laida Azkona i Jean-Marc Serrano 

Vídeo-creació: Mariano Fuster Gómez 

Música: Samuel Gyselbrcht 
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Wallpeople Palma. “Construïm el mural de la felicitat”  
2 de juliol de 2011 
 
Es Baluard acollí, al seu mur del pati central, la iniciativa Wallpeople, gràcies a la qual, a més 

de 20 ciutats simultàniament, persones anònimes amb les seves fotografies es convertiren en 

les autèntiques protagonistes d'una exposició única amb la felicitat com a tema central. Una 

paret convertida en un museu improvisat a l'aire lliure, on tothom podrà exposar i observar les 

fotografies dels altres.   

 

Es Baluard aportà el seu granet de sorra en aquesta acció efímera per transmetre el missatge 

de la felicitat arreu del món. L'esdeveniment fou amenitzat pel Dj convidat,Richilieu Dj (Indie 

new music), que creà el clima perfecte per enviar aquest missatge a la resta del món.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mecal Air Es Baluard 
Del 13 d’agost al 3 de setembre de 2011 
 

La segona edició de Mecal Air Es Baluard oferí els curtmetratges del Festival Internacional de 

Curtmetratges de Barcelona en les quatre sessions que van tenir lloc als exteriors d’Es Baluard i 

amb el mar de fons. Una atractiva i original proposta per a començar el cap de setmana es-

tiuenc a Palma. Curtmetratges de diferents temàtiques, entrada gratuïta i un exclusiu espai en 

un entorn artístic, foren els ingredients d’aquesta programació d’estiu.  

 

Cada divendres del mes d’agost s’oferí una hora de curtmetratges de temàtica variada i mitja 

hora més amb una selecció de curtmetratges de temàtica especial. A més, a partir de les 20.00 

hores es varen oferir sessions de DJ’s.  
 
13 d’agost de 2011 
 
“Els millors curtmetratges de Mecal Pro 2011”. Els curts més exitosos de l’any resultat d’una 

curada selecció d’entre les més de 3.500 peces rebudes d’arreu del món. 
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Amb la participació de Richilieu Dj (indie, new music i Ahoratelapongo Dj (indie, pop, rock i 

electrònica). 

20 d’agost de 2011 

“Sóc el teu pare”. Especial Star Wars. Adaptacions, paròdies, anuncis publicitaris i videoclips 

inspirats en la saga.  

 

Una selecció que va fer les delícies dels fans de la saga més popular de la història, Star Wars. 

Un programa especial que deixà clara la seva gran influència no només al cinema, sinó en la 

cultura popular. Amb la participació de Sebas Avilés Dj i Downtown Dj (soul, música de Jamai-

ca, britànica i música dels ’60). 

27 d’agost de 2011 

“T’estimo. Per cert, com et deies?”. Especial amor. 

Mecal presenta una selecció d’obres audiovisuals en format curt que han plasmat i reinterpre-

tat l’amor amb un to irònic, humorístic i en forma de paròdia.  

 

Amb la participació de Gzz Dj (indie, dance, 80’s i mashups). 

3 de setembre de 2011 

“Allà on anem, no necessitem carreteres”. Especial Back to the future. 

En aquesta sessió es va tenir l’oportunitat de descobrir com es veia el futur en els curtmetrat-

ges del passat, a través d’una interessantíssima selecció de produccions audiovisuals de temps 

enrere que imaginaven la nostra actualitat. 

 

Amb la partipació de Tömmy Medusa Dj (indie, punk i rock).  
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Festival Neotokyo de música electrònica i videoart  
Del 6 al 9 de setembre de 2011 
 
La cinquena edició del Festival Neotokyo de Música Electrònica i Videoart i tercera celebrada a 

Es Baluard representà la continuació d’una iniciativa, de clara vocació experimental, ya conso-

lidada en quant a qualitat de programació, assistència de públic i impacte mediàtic. Com nove-

tats d’aquesta edició s’apostà pel rock i per la simultaneïtat de les actuacions, de manera que 

en el mateix moment hi haguessin grups a l'interior i als exteriors del museu.  

 

La imatge del festival fou realitzada per l'artista Max (Premi Nacional de Còmic 2007) que disse-

nyà el cartell d’aquesta edició, així com una camiseta edició limitada que es pot adquirir a Es 

Baluard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de setembre de 2011 

Desoda 
Neotokyo    
 
7 de setembre de 2011 
Batalla de l’estèreo 
Vergüenza ajena   
 
Zona DJ 
Alt F4 
Oliver Bross 
Visuals de Minimal TV  
 
8 setembre de 2011 
Cibersheep 
Neil Harbisson  
 
Zona DJ 
Acid Pimps 
Velvetine (Toberal + Who is 81 + Octobot) 



 74 

 

9 de setembre de 2011 
Fura 
Kingdinsky 
Toxic Army 
 
“GranGent/GentGran”  
 
“GranGent/GentGran” va ser un programa d'activitats que, amb l'educació artística i social, la 

música i el cinema com a eines, fou pensat per donar veu a la gent gran, escoltar les seves ex-

periències, parlar dels temes que els interessen, crear vincles amb persones de la seva edat, 

interactuar amb els seus néts i nétes, treballar els records familiars, conèixer les seves histò- 

ries de vida, de passat i present, en definitiva compartir temps, valors i emocions. El programa 

va comptar amb l’ajuda de la Fundación Bancaja.  
 
“Les veus de l’experiència”. Visites 
6, 13, 20 i 27 de setembre de 2011 
 
Visites destinades a persones grans amb ganes de recordar, ensenyar, aprendre i construir a 

partir de l’experiència passada i present. Durant l’activitat es visità el museu xerrant sobre els 

temes que més interessaven al grup, conversa que es continuà prenent un café al bar.  

Projecte: Mar Barceló  

 

Es realitzaren visites dirigides a dos centres de dia, amb sessió prèvia amb l’educadora i visites 

dirigides a públic en general de més de 60 anys.  
 
 
“Caixes d’història de vida” 
Del 27 de setembre al 2 d’octubre de 2011 
 
“Caixes d’història de vida” és un projecte desenvolupat a l’Institut  Mallorquí d’Afers Socials  

que parteix originàriament  del projecte europeu “Making Memories Matter”, en el qual, l’an-

y  2005, es dugué a terme una exposició de caixes realitzades per gent gran, que relataven així 

les seves històries de vida. Cadascuna de les caixes conté en el seu interior una representació 

de les experiències i els records més significatius de la persona que la realitza, amb objectes i 

recreacions d’escenes de la seva vida.  
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Presentació projectes amb gent gran. Conferències 
28 i 29 de setembre de 2011 
 
Presentació de diferents projectes socials, culturals, artístics i/o educatius amb, per a i sobre 

gent gran. 

  

“Caixes d’història de vida”. Blanca Moll, pedagoga de l’IMAS, responsable del projecte/ 

“Confluències”. Xisca Veny i Amàlia Salas, de Reflexes, propostes culturals. 

“Això era així?” i “Sargir memòries”. Àrea d’Educació d’Es Baluard.  
 
 
“Gent gran de pel·lícula”. Cicle de cinema  
Tots els dimecres d’octubre de 2011 
 
Cicle de cinema amb la gent gran com a protagonista i les seves històries de vida, algunes du-

res, altres divertides i altres plenes de tendresa.  
 
Young at heart (Cors rebels), Stephen Walter, Regne Unit, 2007. 
Bicicleta, cullera, poma, Carles Bosch, Espanya, 2010. 
Jibeuro (Sang Woo i la seva àvia), Lee Jung-Yiang, Corea del Sud, 2002. 
A straight story (Una historia veritable), David Lynch, EUA, 2000. 
 
“Som present-s”. Taller 
2, 9, 16 i 23 de novembre de 2011 
 
Taller destinat a persones majors i generoses que vulguin compartir i construir la seva memòria 

a partir de velles i noves instantànies des del present. A “Som present-s” escoltarem les imat-

ges i construirem narracions del passat i el present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cloenda “GranGent/GentGran” 
25 de novembre de 2011 
 
Fi de festa amb presentació dels vídeos dels tallers “Sargir memòries” i “Som present-s”. 
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CorpusMedia. “Escenes digitals: formes híbrides entre dansa i arts digitals”  
13, 14, 15 i 16 d’octubre de 2011 
 
CorpusMedia fou un projecte euroregional de Migdia-Pirineus / Catalunya / Llenguadoc-

Rosselló / Illes Balears, que servia de plataforma per a la circulació artística i la mediació al 

voltant de formes híbrides en dansa i arts digitals. El seu objectiu fou crear vincles entre els 

equips artístics, xarxes professionals i dels espais culturals i oferir un ampli accés públic a la 

tecnologia digital interactiva de l’escena regional, a través de performances, instal·lacions, 

laboratoris creatius, tallers de formació i un espai compartit de recursos - tots ells interessats 

tant en les pràctiques artístiques com en els processos creatius. 

 

Els membres del projecte foren: K. Danse (Migdia-Pirineus), la Companyia de dansa Yann Lheu-

reux (Llenguadoc-Rosselló), la companyia de dansa Erre que Erre (Barcelona) i Es Baluard Museu 

d'Art Contemporani de Palma (Illes Balears). 

  

Taller “Game(s)” amb K.Danse  

13 i 14 d’octubre de 2011 

 

Al taller “Game(s)”, impartit per Jean-Marc Matos director de la companyia de dansa K.Danse, 

es treballà la interacció del cos i l’art digital a partir de la tècnica utilitzada a la performance 

Gameplay entorn al tema d’un ritus d’iniciació.  

 

“Las Muchas”. Cia. Mariantonia Oliver 

15 d’octubre de 2011 

 

El projecte “Las Muchas” nasqué de la necessitat de pensar en l'acte de despreniment, en el 

difús com un moviment de l'ésser i en el territori del indefinit com a únic lloc possible. En un 

moment en què “cos” i “identitat” s'han tornat conceptes canonges i gairebé normatius, posem 

l'atenció en parlar de paisatge. L'acte de difuminar el cos i el reconeixement de la incapacitat 

de definir-se, de ser.  
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Projeccions de Vídeodansa. “15 anys d’Erre que erre + K.Danse” 

15 i 16 d’octubre de 2011 

 

La companyia K.Danse, amb seu a Toulouse (França), és coneguda pel seu paper pioner i pel 

dinamisme de creació en un territori en què es creuen la dansa i les arts digitals.   

 

El col·lectiu Erre que erre nasqué el 1996 amb unes inquietuds artístiques comuns i comença el 

seu camí obert a la creació i experimentació de noves formes i concepcions de la dansa i el mo-

viment.  

 

Instinct + Abus de souffle. Cia Yann Lhereux  

16 d’octubre de 2011 

 

La Companyia Yann Lheureux presenta dues performances: Instinct i Abus de souffle. 

 

Aquesta companyia neix el 1994 a Montpellier i és un referent en el paisatge coreogràfic fran-

cès i internacional. El seu estil navega en distints territoris. Tant geogràfics (han actuat a Espa-

nya, Tunis, Corea, Sud-Àfrica, Oceà Índic…) com artístics (teatre, vídeo, multimèdia…).  

 

“Slow Food: sentir, observar i tastar”  

Conferència de Carlo Petrini 

21 d’octubre de 2011 

 

En el marc de la seva gira per Espanya, Carlo Petrini, fundador i president del moviment inter-

nacional Slow Food, visità Slow Food Illes Balears. A Es Baluard oferí una conferència pública 

on es projectaren imatges dels 4 anys de feina d’Slow Food a les Illes Balears i s’oferí una de-

gustació de productes locals, de temporada, artesans i ecològics. 

 
ArtFutura. Repassant el futur 
Del 21 d’octubre al 5 de novembre de 2011 
 
  

 

 

 

 

Es Baluard acollí la 22ª edició 

d’ArtFutura, el festival de cultu-

ra i creativitat digital de referèn-

cia a Espanya. Palma sent així 

una de les ciutats on se celebrà 

el festival, juntament amb Bue-

nos Aires, Barcelona, Bogotà, 

Gijón, Pamplona, Madrid, Múrcia, 

Santiago de Xile, Segòvia, Teneri-

fe, Valladolid i Vigo. 
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El programa audiovisual d'aquesta edició d'ArtFutura comptà amb més de vuit hores d'imatges 

d'alt impacte, les últimes aportacions en animació 3D, MotionGraphics, videojocs i efectes es-

pecials. Es projectaren els documentals Connected: An Autoblogography about love, death & 

technology i PressPausePlay; la selecció d'animació “3D ArtFutura Show”; una retrospectiva 

dels creadors barcelonins Canada; la selecció “Futura Graphics”;  l’especial sobre mappings 

“Mapping the Mappings”; la selecció de vídeos a càrrec de Roberto Barrueco, director i funda-

dor del festival Mecal, titulada “Music Video Showcase by MECAL”; i el curtmetratge musical 

d’animació The Monster of Nix. El programa audiovisual es projectà de forma simultània a totes 

les ciutats amfitriones. 

  

A Es Baluard les projeccions es realitzaren el 21, 22, 23, 28 i 29 d’octubre, a més del 4 i 5 de 

novembre de 2011.  

 

Programa: 

 

“3D ArtFutura Show” 

“Futura Graphics” 

Rosto - The Monster of Nix 

Press, Pause, Play 

Connected 

“Mapping the Mappings” 

“Music video Showcase by MECAL” 

“Retrospectiva - Canada” 
 
Activitats d’ArtFutura per a centres educatius 
 
Juan Montes de Oca presenta  
15 de novembre de 2011 
 

Presentació del festival ArtFutura a càrrec de Juan Montes de Oca, director de LADAT, Unitat 

d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i selecció espe-

cial del programa audiovisual per nivell educatiu. 

 

Programa ArtFutura a la carta  

De novembre de 2011 a abril de 2012 

 

Dirigit a alumnes d’Ed. Primària, Secundària, Cicles Formatius, Universitat. 

Selecció especial i visionat del programa audiovisual per nivell educatiu. 

 
Con-cienciarte IFISC (CSIC-UIB) 
19 i 26 de novembre de 2011 
 

Es Baluard acollí, en el marc de la Setmana de la Ciència de les Illes Balears 2011, tres activi-

tats del programa Con-Cienciarte organitzat per l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes 

Complexos IFISC (CSIC-UIB): un taller d'iniciació als grafits amb làser, un concurs relacionat 

amb aquesta matèria i una exposició “El làser, un invent que ha revolucionat les nostres vides”. 
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Cicle LADAT 
 
Es Baluard projectà el curtmetratge Ella en primícia, deu curtmetratges de ficció i dos docu-

mentals, tots ells realitzats en el marc del Curs de la Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovi-

suals, LADAT, de la Universitat de les Illes Balears.  

 
Ella 
22 de novembre de 2011 
 
Presentació a Es Baluard d'Ella, un curtmetratge d’animació en tres dimensions realitzat per 

l’equip de la Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la UIB, LADAT, amb guió i direcció 

de Juan Montes de Oca. Amb Ella, el LADAT ha aplicat les tècniques més avançades d’animació 

3D per ordinador al món de la imaginació, la creativitat i la cultura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cicle de curts de ficció 
23 de novembre de 2011 
 
Es projectaren 10 curtmetratges de ficció, alguns en rigorosa estrena i d’altres amb reconeixe-

ments a certàmens cinematogràfics d’abast nacional i internacional. Tots realitzats en el marc 

del Màster MA ISCA que imparteix la Unitat D’animació i Tecnologies Audiovisuals, LADAT,  de 

la Universitat de les Illes Balears. Responsables del LADAT i alguns dels autors participaran a la 

presentació i al posterior col·loqui.  

Programa: 

Hearts (Silvia García) 
Uroboros (Mario Escudero)  
Obsesión (Ángel Moya) 
Alone together (Jaime Soteras) 
Yakuwa (Javier Vilar) 
It's not easy being me (Sergio Prieto) 
Grunt (Jordi Coll) 
The Monstrejo (Pep Lluís Lladó) 
Bungle in the jungle (Miquel Cabot) 
The trumouse show (Julio Robledo) 
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Cicle de documentals 
24 de novembre de 2011 
 
Es projectaren dos documentals realitzats en el marc del Curs de la Unitat d’Animació  i Tecno-

logies Audiovisuals, LADAT, de la Universitat de les Illes Balears, titulat:  “Diploma Universitari 

en Realització de Documentals en Format Digital per a Televisió i Cinema edició 2010-2011”. 

  

L’acte fou presentat per responsables del LADAT i les autores dels documentals. 

  

Vox populi (Marta Alonso, 2011) 

En un entorn màgic, als peus de la Serra de Tramuntana de Mallorca, neix aquesta història que 

combina misteri i llegenda. 

  

A cara o cruz (Silvia Prió, 2011) 

Carmen Montero i Diego Amaya, una història real d'amor, sacrifici i passió.  
 
Unofficial Tourism  
Del 7 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012 
 
Es Baluard acollí el projecte artístic Palma: Unofficial Tourism, un projecte de l’artista Iñaki 

Larrimbe emmarcat a “1812_2012. Una mirada contemporánea”, que organitzà Acción Cultural 

Española (AC/E). “1812_2012. Una mirada contemporánea” tingué com a objectiu commemorar 

el Bicentenari de la Constitució de Cadis ‘La Pepa’ des d’una perspectiva actual.    

 

Per això, el comissari del projecte, Jorge Díez, encarregà a 17 artistes que prengueren com a 

referència un article concret de la Constitució de Cadis i que, a partir d’aquest desenvolupessin 

una obra que s’exposararia respectivament a les distintes comunitats autònomes.    

 

Palma: Unofficial Tourism fou una intervenció relacional i col·laborativa al voltant del fenomen 

turístic cultural a Palma. Per a dur-la a terme, Iñaki Larrimbe comptà amb la intervenció de 

nou col·laboradors relacionats amb la ciutat, que van realitzat les següents rutes temàti-

ques:      
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 Pedro Barbadillo: “Palma de cinema”. Un recorregut per espais relacionats amb el món del 
cinema. 
 Pere Joan i Enriqueta Llorca: “Aparadors (amb tradició i peculiars)” Comerços on sobreviu 
el gust i el caprici personal. 
 Ata LaSalle: “Famosos”. Desmitificant la petjada d’alguns personatges populars. 
 Jordi Martínez: “Palma urvana”. Edificis en construcció, en ruïna, abandonats. 
 Ana Nieto: “Palma-piscines”. Un recorregut per algunes piscines de la ciutat. 
 Jordi Pallarès: “Intervencions gràfiques urbanes”. Intervencions urbanes −d’autor, pseudò-
nimes o anònimes. 
 Oscar Palmer: “Gastronomia oculta”. Descobrim alguns tresors gastronòmics desconeguts, 
en gran mesura, pel turista. 
 Marina  P. de Cabo: “Palma la nuit”. Una selecció dels locals emblemàtics de la nit palme-
sana. 
 
Paral·lelament, es realitzaren rutes guiades amb els seus creadors. 
 
El Flux del Mar. Varvara Guljajeva & Mar Canet 
9 de desembre de 2011 
 
Varvara Guljajeva & Mar Canet  presentaren “El Flux del Mar”, una instal·lació sonora site-

specific que reflectí el trànsit marítim de Palma en temps real, projecte que van realitzar du-

rant la seva residència a CRIDA, Centre de Residència i Intercanvi d’Artistes. Els artistes convi-

daven els assistents a escoltar el flux de la mar gràcies a un radar AIS instal·lat amb l’objectiu 

de rebre els senyals de les embarcacions que siguin prop de la zona. Aquestes dades foren uti-

litzades per realitzar una composició sonora que fou ininterrompuda, única, imprevisible i que, 

alhora, reflectirí l’activitat del port de Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El calidoscopi de la Seu 
18 de desembre de 2011 
 
Com cada any per aquestes dates, a l’entorn del Solstici d’hivern, la Seu de Mallorca ens regala 

l’espectacle d’un gegantí calidoscopi de color. Vist des d'Es Baluard, amb el permís dels niguls, 

aquesta és una de les sortides de sol més belles que podem contemplar. 
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Aquest efecte, descobert, estudiat i difós per la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX 

congrega cada any més i més seguidors i, amb la intenció de divulgar el coneixement matemà-

tic, enguany hem preparat un matí amb la participació d’un ponent excepcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa:  
 
Observació de l’efecte des d'Es Baluard. 
  
Descoberta d’una placa al pati del museu. 
 
Conferència “L’apassionant història del nostre calendari”, a càrrec d’Anton Aubanell, professor 

de la Universitat de Barcelona i divulgador de matemàtiques. 
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RECULL DE PREMSA 

Diari de Balears. 03/06/2011 Diario de Mallorca. 01/07/2011 
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        Última Hora. 18/10/2011                Infomag. Setembre de 2011 
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              Diario de Mallorca. FND. 12/08/2011 

Última Hora. 18/12/2011 
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                    ADN.11/05/2011 

Diario de Mallorca. 01/07/2011 
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 Àrea de Màrqueting 

 
L’Àrea de Màrqueting té com a funcions principals la captació 
de recursos per a la dinamització del museu i la seva progra-
mació, a més de la definició de la identitat corporativa i la bo-
na aplicació de la seva marca en temes de promoció del museu 
dins l’oferta cultural i d’oci en especial del sector empresarial, 
en relació amb la col·lecció permanent, les exposicions tempo-
rals i les activitats d’educació i acció cultural. 
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L' Àrea de Màrqueting té sota la seva responsabilitat la imatge i identitat de la marca del museu 

i la bona aplicació de la mateixa, la publicitat, les relacions públiques i amb els Amics d' Es Ba-

luard, les estratègies de màrqueting directe, la promoció de vendes i del museu dins de l' ofer-

ta cultural i d' oci de la ciutat. El sector empresarial és clau per a la recerca de patrocinis i me-

cenatges, així com la dinamització del museu i la seva programació. 

 

La principal finalitat de l' Àrea de Màrqueting en aquest 2011 ha estat intentar aconseguir que  

l' oferta del museu formi part del conscient de la ciutadania, la projecció exterior d' Es Baluard, 

així com la consecució de recursos econòmics perquè puguin ser invertits en la millora del mu-

seu i la intensificació de les activitats tant educatives com d' acció cultural. 

 

OBJECTIUS  

 

- Projectar una imatge del museu que reflecteixi el seu esperit de la manera més fidel possible: 

una imatge contemporània, dinàmica, fresca i propera, però també rigorosa en els criteris  

d' exposició i programació d' activitats. 

 

- Establir relacions amb la comunitat, aconseguir el suport de la ciutadania i intentar arribar a 

públics més amplis i diversos. Captació de visitants, usuaris de tallers i assistents a les diverses 

activitats. 

 

- Fidelització de persones i famílies com a Amics d' Es Baluard. 

 

- Consecució de recursos econòmics mitjançant patrocinis i programes de mecenatge, a més del 

lloguer dels espais disponibles del museu. 

 

- Augmentar la visibilitat d' Es Baluard. Donar publicitat i difusió al museu, als seus serveis i a la 

seva activitat. 

 

- Promoure els productes ja existents. 

 

ACCIONS  

 

Visitants 

 

- Donar a conèixer les exposicions, activitats i el mateix museu entre la ciutadania. 

 

- Identificació, anàlisi i promoció dels productes del museu segons el públic: nova engegada en 

2011 del qüestionari del visitant / qüestionari de suggeriments. Tots dos qüestionaris disponi-

bles en 4 idiomes en taquilles. 

 

A partir dels resultats podem realitzar una anàlisi de mercat i dirigir les estratègies de màrque-

ting cap a la direcció idònia. 

 

- Establir acords amb empreses, clubs d'empreses i professionals del sector turístic (hotels, 
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agències de viatges i tour operadors), per informar sobre museu i atreure'ls. 

 

- Gestió de la base de contactes del museu. Enviament de les invitacions (correu ordinari i cor-

reu electrònic). En 2011 es posa en marca la utilització d'un nou programari, el MailChimp, per 

controlar que els nostres enviaments no es converteixin en correu spam. 

 

- Aquest any 2011, la xifra de visitants d' Es Baluard ha estat de 334.506. 

 

Així mateix, l'afluència a les inauguracions d'exposicions d' Es Baluard ha augmentat considera-

blement ja que el museu s'està convertint en un espai de sociabilitat, gràcies a l'augment de les 

activitats, de la presència de gent jove i d'entendre Es Baluard com a punt de trobada de l'art, 

espai d'intercanvi d'experiències i debat d'idees. També ha fet que aquesta xifra vagi creixent, 

l'engegada des de maig de 2011 de les visites guiades a associacions o col·lectius que ho sol-

licitin de forma gratuïta. Solen ser visites d'1 hora de durada dirigides per un representant de 

l'Àrea de Màrqueting, per exemple: associacions de tercera edat, col·legis oficials, COFUC, as-

sociacions de veïns… 

 

- Atenció al visitant. 

 

ESTRATÈGIA DE VENDA 

 

Es treballen en profunditat dos subproductes dins de l'estratègia de venda: el lloguer d'espais i 

la venda d'entrades. 

 

- Captació d'empreses i particulars per a l'organització d'esdeveniments privats en el museu, 

amb lloguer dels espais disponibles. Aquest any 2011 hem renovat la tarifa de preus per fer-la 

més competitiva. Algunes de les empreses que han apostat per nosaltres aquest any han estat: 

CEPSA, Globalty, Solsona Comunicació, Targeting, Laboratori Dr. Esteve, Vetnova, Talentya, 

Capital, Studium Aureum, Oceana… 

 

- Acords amb agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments o agències de viatges. 

En aquest aspecte i per raons econòmiques actuals incentivem a les agències i empreses locals 

amb descomptes. 

 

- Captació de clients directes (empreses) com a Consultors, Col·legis Oficials, associacions cul-

turals etc. Implantació d'una política de fidelització d'empreses amb descomptes dirigits a cli-

ents directes recurrents amb possibilitat de convertir-se en patrocinadors o mecenes. Shootings 

fotogràfics i audiovisuals (Productora Robbie Bellapart, Amazing Spaces, The Production Fac-

tory …) i aquest any, s’han creat bons de 5 i 10 sessions de mitja jornada i jornada completa 

amb grans avantatges i descomptes per a les empreses més fidels i recurrents. 

 

- Acords amb associacions / ONG / institucions per a la celebració d'actes especials amb caràc-

ter mediàtic i social. 

 

- Altres esdeveniments realitzats en 2011 han estat: Premis Ramon Llull 2011; Premis Igualtat  
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Acte Televisió de Mallorca; Festa Arribada d’Estiu d' Es Baluard, Menú Mallorca i Secreto del 

Sur; lliurament Premis SuperYacht Cup 2011; presentació del programa de ràdio La Nata; Jorna-

da sobre el Càncer 2011; Tast UIB…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venda d'entrades 
 
Negociació anual de col·laboracions amb agències de viatges, com poden ser TUI (creació  

d'una visita a la seva mesura), Iberoservice, Travelplan, Come2mallorca.com o bé Hotelbeds. 

 

- Acords amb clubs d'empreses com FNAC, ACOVIS (associació de comerciants de la Via Sindicat) 

i, acords amb LKXA (Carnet Jove de La Caixa), ALIANÇA (companyia d'assegurances), o consorcis 

com l'Institut Balear de la Joventut (Carnet Jove) amb la creació d'una tarifa especial de 3 eu-

ros per als titulars des de 2010 que mantenim aquest 2011. 

 

- Acords amb empreses / associacions hoteleres gràcies a la creació en 2004 de les targetes 

descompte “Advantage Special Card” personalitzades per a cada hotel i dirigides al client final 

amb renovació aquest 2011 de la imatge de la mateixa per fer-la més jove i dinàmica i inclusió 

de la visita al museu en paquets de cap de setmana amb els hotels de ciutat (city break). 

 
AMICS D’ES BALUARD  
 

- Iniciativa de fidelització i avantatges per a aquelles persones que segueixen amb més freqüèn-

cia les activitats i exposicions d' Es Baluard. El programa Amics d' Es Baluard es desenvolupa des 

de la inauguració del museu, en 2004, i va ser presentat al setembre d'aquest any durant la ce-

lebració de la Nit de l’Art. Aquest programa de fidelització pretén donar als seus associats un 

tracte preferent en el museu, el qual manté una comunicació online habitual. 

 

- Amb la renovació de la identitat corporativa en 2010 també es va realitzar un canvi en la tar-

geta de Amics, sent ara del color Pantone 3965 amb la paraula Amics d' Es Baluard en blanc. 
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- S'afegeixen aquest any 2011 noves accions amb els Amics d' Es Baluard com a visites a tallers 

d'artistes, com la visita al taller de Jorge Mayet; promocions especials amb la cafeteria del mu-

seu, BLD; i carta personalitzada de la directora per captar nous amics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROMOCIÓ  
 

Les estratègies de promoció van destinades a aconseguir la màxima difusió del museu i de les 

seves activitats. Entre les accions que desenvolupa l'Àrea de Màrqueting es poden destacar les 

següents: 

 

- Elaboració d'elements promocionals (banderoles, cartells, invitacions, punts de llibre, fullets 

de mà, etc.) per a cada exposició temporal de 2011.  
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I activitats del museu que ho requereixin com les activitats paral·leles a l'exposició “Extimitat. 

Art, intimitat i tecnologia”, “Fascicles Musicals”, “Família! El dissabte va d’Art”, minimúsica,  

Festival Neotokyo, “Llunes d’Es Baluard”, “GranGent/GentGran”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En aquest 2011 s'ha realitzat un fullet genèric del museu de 16 pàgines en 4 idiomes (català, 

castellà, anglès i alemany) i del color corporatiu Pantone 3965 seguint la renovació de la imat-

ge corporativa iniciada en 2010, el qual s'ha distribuït massivament per oficines de turisme, ho-

tels de 4 i 5 estrelles locals, fires de turisme cultural / turisme en general i punts d'interès de 

la ciutat. 

 

- A més es porta el control de la imatge corporativa de les activitats on Es Baluard apareix com 

a organitzador o col·laborador al llarg de 2011, per exemple el festival CorpusMedia, el festival 

ArtFutura, Palma Photo 2011, Mecal, “Feim Films”… 

 

- Accions puntuals de participació ciutadana, màrqueting social, com BookCrossing, Wallpeople 

o l'acció duta a terme el dia de la Nit de l’Art: “100 experiències que també pots viure a Es Ba-

luard”. 
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- La postal de Nadal d'aquest any 2011 fou digital per minimitzar el cost i s’utilitzà l'obra Sense 

títol 1973 de l'artista Antoni Miralda, de la col·lecció permanent exposada a Es Baluard. Repar-

timent dels elements promocionals segons els àmbits establerts per a cadascun. 

 

- Informació sobre totes i cadascuna de les activitats del museu per mitjà de correus electrò-

nics i MailChimp. 

 

- Relacions amb associacions ciutadanes, associacions culturals, col·legis professionals, centres 

culturals, hotels, agències de viatges, etc., per donar a conèixer el museu i gestionar la possi-

ble visita. 

 

- Publicitat en mitjans de comunicació d'informació general i mitjans especialitzats en art con-

temporani, com per exemple: In Palma, Exit, Art.es, DP, anuncis de portes obertes premsa lo-

cal, Catàleg Arco Madrid 2011, Manjaria, Guia Shopping Mallorca, Bus Turístic, Youthing… 

 

- Es Baluard va participar a la fira d’art contemporani de Madrid ARCO en el seu 30 aniversari 

amb un stand de 4x3 m a la zona Editores de Museus, promocionant els catàlegs propis del mu-

seu així com el seu marxandatge.  

 

PATROCINI I MECENATGE 

 

Des de la seva inauguració, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, té un pro-

grama de Patrocini i Mecenatge dirigit a les entitats i empreses que desitgin unir la seva imatge 

al museu i, així, col·laborar amb la cultura i l'art, a més de reafirmar el seu compromís amb 

una societat on la cultura és un dels principals pilars. Formant part del programa de patrocini i 

mecenatge d' Es Baluard, l'entitat queda lligada al museu per un temps determinat, rebent un 

tracte privilegiat i unes contraprestacions de caràcter sociocultural i honorífiques en funció de 

la categoria a la qual pertanyi. L'any 2011, col·laboraren amb Es Baluard les següents empreses 

i moltes de les coses que el museu realitza no serien possibles sense el seu suport: 
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IB digital. 11/01/2011 

 
RECULL DE PREMSA 
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      Última Hora. 10/02/2011 
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      ABC. 14/04/2011 
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DP. Juny de 2011 
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 Àrea de Comunicació 

 
L’Àrea de Comunicació s’encarrega de l’elaboració de les infor-
macions sobre el museu a fi de difondre-les als mitjans de co-
municació, a l’equip d’Es Baluard i als/les visitants potencials 
mitjançant plataformes com el web del museu, els Newsletters 
i les xarxes socials. El manteniment dels diferents canals co-
municatius i la classificació i preservació de tres dels arxius del 
museu -l’hemeroteca, la mediateca i la fototeca- són altres de 
les tasques de l’Àrea de Comunicació. 
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L’Àrea de Comunicació s’encarrega  de l’elaboració de les informacions  sobre el museu a fi de 

difondre-les als mitjans de comunicació, a l’equip d’Es  Baluard i als / les visitants potencials  

mitjançant plataformes com el web  del museu, els Newsletters i les xarxes socials. Amb la fi-

nalitat que la comunicació sigui fluïda, eficaç i actualitzada, l’Àrea té també entre els seus ob-

jectius procurar que el museu tingui presència en les noves plataformes en xarxa i que es no-

dreixi de les eines comunicatives modernes. El manteniment dels diferents canals comunicatius 

i la classificació i preservació de tres dels arxius del  museu -l’hemeroteca, la mediateca i la  

fototeca- són altres de les tasques de  l’Àrea de Comunicació.  

 

L’Àrea de Comunicació té com a objectiu la difusió informativa del museu. Amb aquesta finali-

tat,  les seves línies d’actuació es divideixen en:  

 

-Comunicació convencional: cobertura mediàtica del museu 

 

-Manteniment de l’hemeroteca, mediateca i fototeca 

  

-Noves tecnologies  

 

-Impuls de la intracomunicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació convencional: cobertura mediàtica del museu  

 

L’àrea manté, tot i la incorporació d’eines informatives modernes, les funcions que podríem 

denominar convencionals d’un departament de Comunicació. En aquest sentit, ha reforçat la 

relació amb els periodistes locals, nacionals i internacionals però, alhora, ha arribat a mitjans 

de l’àmbit internacional. Determinades activitats i exposicions han permès que la informació 

del museu no es limités a l’àmbit territorial local. Exposicions com “Eduardo Arroyo. Pintar la 
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literatura” ha consolidat la presència del museu a mitjans estatals. D’altres com “Los Carpinte-

ros. Handwork-Constructing the world”, “Julião Sarmento 2000 – 2010”, així com de la ins-

tal·lació Signatures i l’obra en procés Les archives du coeur, ambdues de Christian Boltanski, 

en tractar-se d’artistes o un col·lecció prestigiosa com la Thyssen-Bornemisza Art Contempo-

rary, han transcendit a mitjans d’arreu del món. 

 

D’altra banda, l’elaboració de comunicats, de dossiers de premsa, la realització de fotografies i 

vídeos en què es documenta l’activitat del museu, l’organització i convocatòria de rodes de  

premsa, la gestió d’entrevistes per als mitjans de comunicació i la correspondència amb els pe-

riodistes completen aquest apartat.   

 

Manteniment de l’hemeroteca, mediateca i fototeca  

 

El control de l’arxiu informatiu d’Es Baluard es basa essencialment en el clipping i en el mante-

niment del material audiovisual i la fototeca que genera directament el museu. El web del mu-

seu i les xarxes socials compten així mateix amb arxius, però el gruix de la informació audiovi-

sual i fotogràfica i la que apareix als mitjans de comunicació se segueix duent a terme de ma-

nera interna. L’àrea nodreix aquest arxiu amb les fotografies, els vídeos i els àudios que realit-

za, classifica i emmagatzema la mateixa Àrea, que proporciona alhora als mitjans de comunica-

ció com a font informativa i als visitants potencials del museu com a testimoni de les activitats 

que du a terme Es Baluard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noves tecnologies  

 

Conscients que Internet està lligat a llenguatges més directes i ràpids com la imatge i el so en 

detriment d’altres com el text, l’Àrea de Comunicació d’Es Baluard ha procurat que el museu  
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comptés amb una presència a la xarxa acord a l’esperit d’un museu d’art contemporani. El pro-

cés tingué dos punts d’inflexió: el 2009, amb l’entrada en funcionament de les pàgines oficials 

d’Es Baluard a les xarxes socials i el 2010, amb la del nou web del museu, una eina 2.0 i en tres 

idiomes (català, castellà i anglès) que permetia explorar les sinèrgies amb les xarxes socials a fi 

de mantenir més i millor informat el visitant potencial del museu però que, a més, també apor-

tava serveis eficaços per a la difusió d’informació als mitjans de comunicació, com és la zona 

de premsa del web, que permet descarregar als professionals dossiers informatius, vídeos, talls 

de veu o imatges de major mida i resolució.  

 

També aquest 2011 s’ha posat en marxa un Newsletter trilingüe (català, castellà i anglès) que 

s’envia gratuïtament cada dimecres al migdia i que conté les activitats i exposicions del museu 

així com les notícies relacionades amb Es Baluard. L’ús de la plataforma d’enviaments massius 

Mailchimp per dur a terme aquests enviaments permet saber, a través d’estadístiques, l’ús que 

en fan els destinataris. Gràcies a això, l’Àrea de Comunicació pot saber si el contingut d’aquest 

noticiari satisfà els lectors i, si no és així, millorar-lo perquè s’amotlli a llurs interessos.   

 

Aquest 2011, per tant, s’han explotat les sinèrgies entre les xarxes i el web per a cobrir l’actu-

alitat informativa del museu. A través de la comunicació diària de les activitats, notícies i ex-

posicions del museu i d’incentius als seguidors d’Es Baluard com els concursos d’entrades per a 

la fira ARCO o el concurs de micro-relats amb la Biblioteca Pública Can Sales per commemorar 

el Dia Internacional dels Museus. 

 

De la mateixa manera, l’exposició d’art digital “Extimitat. Art, intimitat i tecnologia” fou tin-

guda en compte, com a l’oportunitat que suposava, per dur a terme una campanya de comuni-

cació amb les noves tecnologies com a articulació i les xarxes socials com a suport informatiu. 

Els codis QR van ser l’eina que l’Àrea de Comunicació utilitzà perquè el visitant pogués escoltar 

els comentaris dels artistes sobre l’obra que estava contemplant a través de vídeos registrats al 

museu especialment per a l’ocasió. 

 

El seguiment de l’activitat del museu a través de la xarxa és una realitat i les dades en donen 

testimoni. Els vídeos produïts per l’Àrea de Comunicació d’Es Baluard van registrar 8.323 repro-

duccions durant 2011 a través del canal YouTube del museu, davant les 6.158 que registrà entre 

novembre de 2009 i tot el 2010. D’altra banda, pel que fa a Facebook, durant aquest any ha 

augmentat un 16% el nombre de fans de la pàgina del museu i un 55% el nombre d’amics dels 

dos perfils d’Es Baluard en aquesta xarxa social. 

 

D’altra banda, els índexs d’audiència del web del museu durant 2011 també han estat molt sa-

tisfactoris. La plataforma rebé un total de 73.187 visites en dotze mesos, el que suposa un pro-

mig de 200 diàries enfront de les 70 que es registraren en els dos mesos de 2010 en què funcio-

nà el nou web del museu. En conjunt, de les visites registrades durant 2011, el 69% foren des 

de dispositius ubicats a Espanya, el que denota l’interès que suscita el museu dins però també 

fora del nostre territori. El nou web, per tant, ja està consolidat. 
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Impuls de la intracomunicació  

 

Conscients de la informació que genera Es Baluard i de les seves diferents àrees, sovint incomu-

nicades per qüestions temporals i d’espai, l’Àrea de Comunicació va fer un esforç durant el 

2011 en la imprescindible tasca de tenir l’equip al corrent de les activitats del museu. Tasca 

que s’aconseguí, principalment, concentrant la intracomunicació del museu a l’Àrea de Comu-

nicació i fent-ne difusió a través de la redacció d’un Newsletter intern, que s’envia amb perio-

dicitat setmanal i que es completa amb informacions puntuals que es poden generar entre en-

viament i enviament. 
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