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Seguint la línia traçada al llarg del 2011, partint de l’optimització dels recursos humans i 

econòmics al màxim donada la difícil situació econòmica dels darrers anys, Es Baluard Museu 

d’Art Modern i Contemporani de Palma, ha assolit, durant el 2012, els seus objectius de 

forma notable i sostenible. Els resultats obtinguts estan avalats per les diverses propostes i 

projectes duts a terme per les diferents àrees del museu: la difusió de la col·lecció 

permanent mitjançant mostres al voltant del fons propi i els préstecs a altres museus, les 

exposicions temporals realitzades gràcies a la col·laboració amb museus i entitats, les 

activitats amb escoles, famílies i col·lectius diversos, els cicles de conferències i tallers, el 

programa de visites específiques per al públic resident, els acords de patrocini amb entitats i 

empreses locals i nacionals i la comunicació activa mitjançant les xarxes socials i la web.  

 

Tot això ha suposat un gran esforç per continuar amb la tasca i missió del museu Es Baluard, 

sense deixar de banda l’excel·lència a l’hora de realitzar la programació anual i la 

importància d’arribar a tota la societat de les Illes Balears, i reforçant alhora la presència 

d’Es Baluard a l’exterior, treballant especialment amb altres entitats i museus, establint 

acords de col·laboració.  

 

El resultat ha esta molt positiu: un total de 396.489 visitants ho avalen i reforcen la posició 

del museu dins l’àmbit cultural de les Illes, la participació a les activitats educatives i 

culturals va augmentar  amb  4.782 usuaris i a les xarxes socials la presència del museu és 

cada cop més activa.  

 

L’any 2012, per a l’Àrea Artística, ha suposat una continuïtat quant a establir i desenvolupar 

vies de col·laboració amb altres centres museístics i institucions per a la realització 

d’exposicions, com ara Artium de Vitòria, CGAC de Santiago de Compostel·la, AC/E (Acción 

Cultural Española), Biblioteca Nacional de España i la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Universitats del Govern de les Illes Balears. En paral·lel, Es Baluard ha prosseguit amb el 

suport a altres centres museístics locals i nacionals i la difusió del seu fons mitjançant el 

préstec d’obres i ha continuat treballant en l’accés al seu fons a través de la seva pàgina web 

a l’apartat dedicat a la col·lecció.  

 

L’Àrea Artística, a més de continuar amb les tasques de conservació i documentació de la 

col·lecció permanent, s’ha centrat en l’elaboració d’una programació expositiva, que lluny de 

disminuir, es va mantenir quant a nombre d’exposicions temporals. La reducció 

pressupostària aplicada per aquest any ha suposat una planificació de projectes expositius al 

voltant de la col·lecció permanent principalment, excepte tres d’ells, que han estat possibles 

gràcies a la participació d’entitats i museus nacionals, tal i com es reflecteix tot seguit. La 

primera exposició que va tenir lloc a principis d’any, coincidint amb la celebració del 8è 

aniversari d’Es Baluard, va ser “Esther Ferrer. En quatre moviments”. Seguint amb l’objectiu 

del museu des dels seus inicis de difondre figures i corrents  rellevants de l’art nacional i 

internacional, Es Baluard va dedicar l’exposició a Esther Ferrer (Sant Sebastià, 1937), artista 

multidisciplinària però principalment considerada precursora de la performance a Espanya, 

que a més, va oferir una performance  a l’aljub del museu:  

 

1- Fomentar l’educació i sensibilització sobre corrents de la història de l’art que estan poc  
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presents a la col·lecció del museu i que és necessari considerar, donant a conèixer al públic 

aquestes llacunes i inserint així al museu en la línia de les corrents historiogràfiques i 

contemporànies internacionals.   

 

2.- Col·laborar amb entitats museístiques que permetin donar a conèixer el museu, malgrat les 

dificultats econòmiques, com a centre actiu en la línia d’altres museus de l’estat espanyol. 

 

Organitzada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears 

mitjançant la Direcció General de Cultura i Joventut i amb l'Institut d'Estudis Baleàrics  entre 

d’altres col·laboradors, Es Baluard va acollir -entre juny i setembre- l’exposició temporal “Joan 

Bennàssar. El vi que bec té gust de mar”. L’artista mallorquí Joan Bennàssar (Pollença, 

Mallorca, 1950), representat a la col·lecció d’Es Baluard, va presentar la seva interpretació 

personal del vi, com a font d’inspiració reconeguda al llarg de la Història de l’Art, partint del 

suport pictòric i a través d’una selecció de la seva obra més recent. 

 

Un tercer projecte expositiu, en aquest cas coproduït per AC/E (Acción Cultural Española) i la 

Biblioteca Nacional de España (Madrid) va ser l’exposició “Otras miradas. Biblioteca Nacional 

de España”. Amb motiu de la commemoració del 300 aniversari de la Biblioteca Nacional, el 

projecte va incloure una selecció de museus de l’estat espanyol per participar en ell, establint 

relacions entre les col·leccions de cada un d’ells amb el fons de la BNE. Mitjançant exposicions 

específiques a cada un dels centres seleccionats, en el cas d’Es Baluard, la mostra va estar 

organitzada a càrrec de l’historiador de l‘art i comissari Juan Manuel Bonet; es va centrar en 

l’artista Norah Borges (Buenos Aires, 1901-1998), establint un diàleg entre el fresc  de la 

col·lecció i una postal que l’artista, juntament amb el seu germà, Jorge Luis Borges, li enviaren 

a l’escriptor Adriano del Valle, des de Toledo el 1920 (document procedent de la BNE). 

 

Així, d’un total de 7 exposicions que tingueren lloc al museu, 4 d’elles varen ser plantejades a 

partir dels fons d’Es Baluard, juntament amb una activitat a l’exterior que també va partir 

d’una obra procedent de la col·lecció del museu: l’artista Alicia Framis (Barcelona, 1967) i la 

realització de la performance “Anti_dog” (Palma de Mallorca 2012) a El Corte Inglés de Palma 

de Mallorca, amb motiu de la Nit de l'Art 2012 i per la qual varen comptar amb la col·laboració 

de El Corte Inglés, dins el marc de col·laboració signat entre ambdues entitats. 

 

Contribuir a la producció i difusió del treball d’artistes joves o de mitjana trajectòria pròxims a 

l’àmbit d’influència del museu, és substancial per a contribuir al recolzament de les pràctiques 

artístiques contemporànies i a la vegada fer visible el museu com a promotor de l’art i centre 

dinàmic. 

 

La investigació i difusió de la col·lecció mitjançant les sales de caràcter permanent han estat la 

línia principal de la programació, tal i com es detalla a continuació. Entre els espais de 

caràcter permanent i les exposicions dedicades a la col·lecció, s’ha de destacar la Sala Miró, 

àmbit renovat el 13 de juliol de 2012, fet que va ser motiu de celebració per variïs motius. 

L’obertura al públic de la nova sala, “Miró. Ubú en escena”, va ser possible arran del nou 

dipòsit d’obres de Joan Miró procedents de la Col·lecció Serra, patró del museu i especialment 

gràcies a la generositat de Pere A. Serra Bauzà, president fundador de la Fundació Es Baluard.  
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Juntament amb la incorporació d’aquestes obres, amb la qual s’amplia de forma notable la 
representació de Miró al fons del museu, l’espai dedicat a aquest artista s’ampliava i   
presentava una nova distribució de les obres a partir de dues línies: el personatge d’Ubú al llarg 
de la trajectòria de Miró i la  relació de l’artista amb Mallorca.  
 

La gran fortalesa d’Es Baluard, a més del magnífic espai on es troba situat, és la col·lecció que 

composa el seu fons. Com a museu, té la missió patrimonial de conservar i donar a conèixer 

l’art modern i contemporani en la seva funció de servei públic i social. 

 

La col·lecció del museu com a protagonista de diferents exposicions a partir de diverses 

temàtiques, períodes i disciplines és l’eix dels següents 4 projectes que tingueren lloc al museu 

el 2012, tots ells concebuts directament per l’Àrea Artística d’Es Baluard. 

 

“Realidades / Ficciones. Obras de la colección de Es Baluard”, que tingué lloc al mes de febrer, 

va ser la primera mostra: dotze artistes de la col·lecció, a partir de disciplines com ara el 

dibuix, el vídeo i la fotografia, foren seleccionats per plantejar els límits entre allò real i la 

ficció des de la perspectiva de l’art contemporani, qüestionant el paper de l’individu i la 

societat als nostres dies.  

 

Coincidint amb la celebració de PalmaPhoto 2012 al mes de juny i especialment amb el taller 

que des de l’àrea d’acció cultural es va realitzar impartit pel fotògraf Toni Catany (Llucmajor, 

Mallorca, 1942), “Natura morta o la construcció d’una imatge”, el museu va dedicar l’espai 

Gabinet a aquest reconegut artista, Premi Nacional de Fotografia (2001) i representat a la 

col·lecció. 

 

En darrer lloc, la programació al voltant de la col·lecció va finalitzar amb dues mostres que 

destacaven dues disciplines artístiques “tradicionals”, la pintura i l’escultura. Amb l’objectiu 

de difondre la pràctica pictòrica però delimitant el període cronològic a tres dècades en 

concret i acotant l’espai a la producció feta a Espanya i a les Illes Balears en especial, va tenir 

lloc la mostra “Fragments Pictòrics 1980-2010”, dins el cicle “Mirades a la col·lecció”, sèrie 

iniciada l’any 2009. El recorregut proposat, amb un total de 18 artistes, començava amb la 

consagració de la pintura i l’assentament de la figuració als anys 80, amb exemples como ara 

Miquel Barceló, Maria Carbonero entre d’altres, continuant amb la dècada de 1990 amb les 

investigacions centrades en la matèria, como és el cas de José María Sicilia i la continuació de 

l’abstracció (geomètrica en el cas de Ramon Canet o de caire gestual o matèric com per 

exemple, Rafa Forteza) fins arribar a una figuració narrativa com la que plantegen Miki Leal i 

Nicholas Woods, entre altres artistes. 

 

L’exposició dedicada a l’escultura, “La percepció de l’espai”, va ser la primera mostra que el 

museu va dedicar a aquesta disciplina centrada de forma exclusiva a la col·lecció d’Es Baluard. 

Un total de 14 escultures, algunes de les quals es presentava per primera vegada al públic, 

formaren part de la selecció. Totes elles il·lustraren la diversitat de propostes al voltant de 

l’escultura, a nivell local, nacional i internacional,  que tingueren lloc des del darrer quart del 

segle XX i la primera dècada del 2000: les influències del minimalisme, l’art conceptual... de la 

mà de Josep Maria Alcover, Jaume Plensa o Pep Llambías per exemple, i la figuració narrativa o 

simbòlica presentada de la mà de Joana Vasconcelos o Bernardí Roig.  

http://www.esbaluard.org/ca/activitats/328/taller-natura-morta-o-la-construccio-duna-imatge-impartit-per-toni-catany�
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L’Àrea d’Educació del museu ha augmentat el nombre de participants a les activitats 

consolidades que du a terme des de fa anys (escoles, famílies i col·lectius diversos). A més a 

més, durant el 2012, el departament n’ha dut a terme de noves i ha desenvolupat  projectes de 

caràcter investigador i innovador. Destaca el projecte: “Encuentros con la Mirada”, conduït 

pels artistes Rif Spahni i Barbara Vidal, amb pacients de l’àrea hospitalària de Salut Mental de 

Palma, que fou possible gràcies a les convocatòries d’Obra Social “La Caixa”.També és 

rellevant la tasca de disseny i programació, conjuntament amb l’àrea d’acció cultural, de 

“GranGent/GentGran”, un cicle d’activitats per a gent gran que ha estat possible gràcies a la 

col·laboració, dins el 2012, de Compromís Social Bancaja. Així mateix, cal esmentar l’esforç 

que ha suposat per a l’àrea d’educació el projecte “Cartografiem-nos”, que a l’edició 2011-12 

s’ha dut a terme com a projecte per tercer cicle amb els alumnes del CP Gènova, (Palma de 

Mallorca). Finalment, i com a projecte destacat a nivell nacional i internacional, l’Àrea 

d’Educació ha coordinat i realitzat, durant el 2011 i el 2012, el programa d’investigació “Art 

Contemporani a l’hospital”, juntament amb el “Centre d’art La Panera” de Lleida i el “BBB” de 

Toulouse, el qual ha estat possible gràcies a les convocatòries culturals de l’Euroregió 2010. 

Així mateix s’ha realitzat el projecte “Invihsible?” amb pacients seropositius d’ALAS i l’artista 

Carles Gispert. També s’ha organitzat el Seminari “Art a l’Hospital” com a cloenda de tot el 

projecte euroregional, amb intervencions i comunicacions de tot l’estat i de França. 

 

El treball de l’Àrea d’Educació s’orienta tant a formar als diferents nivells poblacionals com a 

investigar des de l’acció museística en nous models d’aproximació a l’art per a diferents 

col·lectius. Tant el treball realitzat gràcies als ajuts de l’Euroregió com el projecte 

“Cartografiem-nos” són programes molt reconeguts tant a nivell de les Illes Balears com a nivell 

nacional i internacional. 

 

A més de les activitats paral·leles a les exposicions temporals (performance d’Esther Ferrer, 

taller de Toni Catany, etc.), l’àrea d’acció cultural ha consolidat el cicle temàtic de cinema 

balear “Feim Films”, l’acció d’exposició col·lectiva efímera “Wallpeople” i el ja citat 

“GranGent/GentGran”. A més, ha dut a terme col·laboracions pioneres com el projecte 

“Unofficial Tourism”, amb Acción Cultural Española (AC/E); el projecte de dansa “Andersson 

Dance Art Hall Project” amb The Swedish Arts Council i The Cultural Capital of Stockholm, el 

primer seminari internacional “Literatura y tentación” amb la Universitat de les Illes Balears, el 

cicle de documentals d’artistes “Art in the twenty-first century” en col·laboració amb Art21 i 

Huma3, l’encontre sobre comissariat i crítica d’art amb l’Associació de Comissaris i Crítics d’Art 

de les Illes Balears (ACCAIB), la col·laboració amb el XXXIII “Encontre Internacional de 

Compositors” de la Fundació ACA, l’estrena del documental I’m a Cyborg amb la Unitat 

d’Animació i Tecnologies Audiovisuals (LADAT), entre d’altres. A totes elles, se sumen les 

activitats de continuïtat, que es duen a terme cada any, com els concerts de “Fascicles 

Musicals”, la dansa del festival “Palma amb la dansa”, els espectacles d’arts escèniques i 

música de “Llunes d’Es Baluard”, els curtmetratges a l’aire lliure de “Mecal Air”, el “Festival 

Neotokyo de música electrònica i videoart”, el festival d’art digital “Artfutura”, el taller de 

fotografia per a PalmaPhoto i el concert familiar “Minimúsica” enguany coincidint amb la 

celebració del Dia Internacional dels Museus.  

 

En definitiva, una programació que, a partir de l’art, s’ha consolidat com a impulsora d’allò  
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transdisciplinar donant sentit als seus continguts amb i des del lloc. 

 

Les vies de comunicació online s’han consolidat durant l’any 2012, gràcies a una major 

presència, el que s’ha traduït també amb un seguiment major per part dels usuaris dels 

diferents canals. Durant aquests dotze mesos, el web ha registrat un increment del 20% en el 

nombre de visites i les subscripcions al butlletí informatiu del museu han crescut un 50%. 

Aquests no són casos aïllats. Pel contrari, tots els índexs de resposta han augmentat, 

especialment pel que fa al seguiment d’Es Baluard a les xarxes socials, on s’ha doblat el 

nombre de seguidors. L’increment de seguidors en aquestes plataformes s’explica perquè l’àrea 

de Comunicació ha tingut com a un dels objectius de l’any la retransmissió en directe del que 

succeeix al museu, tant des del punt de vista textual com amb emissió d’esdeveniments via 

streaming, com en el cas del “I Seminari Internacional Art Contemporani a l’Hospital”. 

 

La intensificació de la comunicació a la xarxa –més directa, econòmica i sense restriccions 

geogràfiques ni demores- no ha suposat menystenir les altres vies convencionals. En aquest 

sentit, a més d’una major presència mediàtica, l’àrea ha posat en marxa la digitalització del 

seu arxiu, per a facilitar-ne la recerca i l’estalvi de paper, esdevenint un complement més 

coherent amb la mediateca i la fototeca del museu, que sempre han estat generalment 

digitals. 

 

La principal finalitat de l’Àrea de Màrqueting aquest any 2012 ha estat intentar aconseguir que 

l’oferta del museu hagi arribat a gran part de la ciutadania. Per aquest motiu, s’ha seguit 

treballant juntament amb altres àrees del museu per apropar el museu a tots els ciutadans amb 

accions  puntuals com el Bookcrossing, Wallpeople o la Nit de l’Art, fites importants al nostre 

calendari. 

 

Durant aquest any s’ha intentat que les visites guiades a associacions que es posaren en marxa 

l’any 2011 es consolidin. Les visites guiades dels dimecres horabaixa han donat el seu fruit, fent 

que el museu es converteixi en un espai d’ús habitual. 

 

Durant el 2012 i degut a la manca de recursos econòmics, l’Àrea de Màrqueting ha empleat gran 

part de la seva energia en la recerca de patrocinis i col·laboracions, per tal de poder seguir en 

la línea inicial d’un museu de qualitat. En aquest sentit les principals col·laboracions amb 

entitats privades s’han dut a terme amb Impresrapit, El Corte Inglés, Imprempta Muro, Trui i 

Foto Ruano. 

 

El lloguer d’espais és una de les finalitats de l’àrea per tal de seguir treballant per la recerca 

de vies alternatives de finançament per incrementar els fons propis del museu i desenvolupar el 

pla d’actuació previst. 

 

S’afegeixen a aquest any 2012 noves accions amb els Amics d'Es Baluard com descomptes del 

20% a la cafeteria del museu, l’obsequi anual d’un catàleg editat pel museu, la visita + cafè per 

als Amics... iniciatives de fidelització i avantatges per a aquelles persones que creuen en el 

projecte del museu i hi col·laboren activament.  
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Al llarg de l’any l’equip de manteniment del museu ha treballat intensament per tal de què les 

instal·lacions i l’edifici del museu estigui en tot moment en perfecte estat de conservació i 

funcionament. Igualment, ha seguit recolzant tècnicament a la resta d’àrees del museu per a 

poder dur a terme totes les activitats programades.  

 

El 2012 ha estat un any complicat per l’equip del museu que, sense tenir coberta la plaça de 

direcció i amb una notable disminució en el pressupost assignat, ha realitzat un gran esforç per 

a continuar treballant amb els mateixos índex de qualitat que té des de la seva fundació i 

adaptant-se a les necessitats i demandes de la societat actual. 

 

Com cada any, volem agrair a tots els que han col·laborat amb el museu d’una o altre forma, 

tant a usuaris del museu i/o de les activitats desenvolupades com a les persones que han 

treballat amb nosaltres per tal de desenvolupar un programa imprescindible, ambiciós i 

responsable, obert a la ciutadania, participatiu, educatiu i formatiu. 

 
 
Nekane Aramburu Gil 
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L’Àrea Artística té com a principal objectiu la conservació, 
investigació i difusió de la col·lecció permanent, amb el 
desenvolupament d’un programa d’exposicions temporals i  
publicacions que mantingui un equilibri entre la difusió dels 
fons propis, la promoció dels artistes de les Illes Balears, 
inserint-los en el context internacional, a més de donar a 
conèixer l’obra dels grans artistes i corrents moderns i 
contemporanis apropant-los a la societat balear.  

  
 Àrea Artística 
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Comissariat: Rosa Olivares 

Dates: 28 de gener — 3 de juny de 2012 

Espai: Planta -1 

Organització: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, AC/E (Acción Cultural 

Española)  

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, AC/E (Acción Cultural 

Española), Artium i Centro Galego de Arte Contemporánea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma presentà l’exposició titulada “Esther 

Ferrer. En quatre moviments”. Exposició itinerant, se mostrà primer a Artium de Vitòria, 

després a Es Baluard i per últim al CGAC de Santiago de Compostel·la entre 2011 i 2012. 

  

Esther Ferrer (Sant Sebastià, 1937) realitza una obra basada en quatre conceptes bàsics: temps, 

infinit, repetició i espai. Tant als treballs objectuals, com a les instal·lacions o a les diverses 

performances, aquests quatre conceptes hi són sempre presents i desenvolupats 

sistemàticament. Amb un clar homenatge a la importància que té la música, el ritme i el silenci 

en el treball d’Esther Ferrer es va reunir en “quatre moviments” algunes de les obres que 

millor singularitzen aquesta metodologia, mitjançant quatre espais comunicats però 

independents obres històriques i altres inèdites, tot unint al voltant de cada un d’aquests 

quatre conceptes: una obra objectual, una instal·lació i la documentació d’una performance. 

Així doncs, es varen mostrar exemples del seu treball que donen la pauta d’un procés seriós, 

“Esther Ferrer. En quatre moviments”  

EXPOSICIONS TEMPORALS 
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metòdic i rigorós en el qual la investigació dels límits de la percepció i el coneixement tornen a 

referir-nos al món de la filosofia i de la ciència, de la vida mateixa.  

 

La intenció no era realitzar una mostra retrospectiva ni una antològica. “En quatre moviments” 

pretenia posar a la vista de tots quatre dels eixos sobre els quals es construeix l’obra de tota 

una vida i, especialment, mostrar una obra d’art sempre en construcció, en progrés i 

desenvolupament permanent: Esther Ferrer. Ella és l’obra,  el seu cos i la seva energia a les 

performances, en els seus objectes, en els seus autoretrats, en la seva recerca de l’infinit a 

través dels nombres pi; ella en definitiva, amb el seu cos, la seva veu, les seves idees, les seves 

paraules, la seva lògica i la seva desmesura.  

 

Esther Ferrer, artista radical, independent, antiexposició, lliure i amb idees pròpies, fa més de 

quaranta anys que desenvolupa un treball sistemàtic, rigorós i metòdic sobre el coneixement 

del món.  

Esther Ferrer. En quatre moviments 
 
Autors: De Aizpuru, Margarita; Johnson, Tom; Olivares, Rosa; 
Pérez Rodríguez, David; Rubira, Sergio; Sánchez Balmisa, Alberto 
2012 
ISBN: 978-84-15272-22-9 (Sociedad Estatal de Acción Cultural)  
978-84-939388-2-6 (Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i 
Contemporani de Palma) 
232 pàgines 
26 x 20 cm. 
Idiomes: català, castellà i anglès 

Catàleg de l’exposició “Esther Ferrer. En quatre moviments”, editat per Es Baluard i per la 

Sociedad Estatal de Acción Cultural. L’exposició ens mostra un recorregut per l’obra de l’artista 

conceptual, realitzada al llarg de més de 40 anys de creació artística i d’investigació. Esther 

Ferrer és, sobretot, performer. Des de finals dels anys seixanta ha treballat les performances i 

el seu cos ha estat l’element central de la seva producció artística. L’exposició gira al voltant 

de quatre conceptes sempre presents a l’obra d’Esther Ferrer: el temps, l’infinit, la repetició i 

la presència, i reuneix obra objectual, instal·lacions i documentació de les seves performances, 

obres essencials a la seva trajectòria i altres treballs inèdits. El catàleg inclou les imatges de la 

mostra, així com altres imatges de performances i obres que Esther Ferrer ha anat creant al 

llarg de la seva vida. També conté textos crítics de Margarita de Aizpuru, Rosa Olivares, Tom 

Johnson, David Pérez Rodríguez, Sergio Rubira i Alberto Sánchez Balmisa. 



 17 

 

 
 

 
Comissariat: Soad Houman i Catalina Joy  

Dates: 24 de febrer — 9 de setembre de 2012 

Espai: Sala 3, Planta 0 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Realitats/Ficcions”, exposició que sota aquest títol recollia una selecció d’obres de la 

Col·lecció Permanent d’Es Baluard,s’articulava a partir de tres conceptes cada un dels quals 

corresponia a un àmbit:  exercicis d’introspecció, escenificacions construïdes i l’exhibició de la 

vessant més íntima sense prejudicis. A través del dibuix, el vídeo i la fotografia, els dotze 

artistes representats ens acostaven a una dimensió on els límits entre allò real i la ficció 

gairebé s’esborraven per plantejar-nos qüestions al voltant de l’individu i la societat als nostres 

dies, partint d’una lectura gradual que començava pels mecanismes de caire psíquic fins a 

arribar al llenguatge corporal més explícit. 

  

El jo interior 

 

Mitjançant la tècnica tradicional del dibuix juntament amb la seva associació a un altre suport 

més recent, el vídeo, el recorregut s’iniciava en aquest primer àmbit dedicat a la introspecció. 

Tres artistes, Amparo Sard, Núria Marquès i Marcelo Viquez, ens acostaven a tres relats que 

tracten i denuncien l’estat de l’individu a la societat actual, a partir de la seva pròpia 

experiència, amb una crítica en primera persona dels temors i preocupacions que envaeixen a 

l’home actual. 

 

Històries construïdes 

  

Aquest àmbit plantejava una altra via que s’ha desenvolupat a les darreres dècades del segle 

XX especialment en la fotografia i després en el vídeo, on l’artista deixa de banda la captació  

“Realitats / Ficcions” 
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del “moment decisiu” per construir ell mateix la realitat. Es parteix de l’escenificació de 

“ficcions reals”, on en alguns casos són els artistes mateixos els que actuen com a protagonis-

tes d’aquestes “realitats fingides”. A partir del vídeo, la fotografia i la performance, es denun-

cien conflictes de gènere, bèl·lics, de caire social i religiós... incidint en la manera en què es 

poden extrapolar a la societat en general: la posició de la dona al món islàmic i la dualitat en-

tre Orient i Occident, com és el cas de Shirin Neshat; els costums i els estereotips com a eines 

d’esclavitud de la dona segons les visions de Pilar Albarracín i Diana Coca; la violència que es 

troba inserida a les nostres vides de manera natural com relata l’obra de Marina Abramović o ja 

delimitada en la violència de gènere i la discriminació racial com ens mostra Alicia Framis. 

 

La cultura de la provocació 

  

Des de la dècada dels anys setanta, l’art amplia les seves vies d’experimentació mitjançant la 

llibertat creativa, ideològica i tècnica per connectar amb l’espectador d’una manera més direc-

ta, provocadora, utilitzant la performance, la fotografia, el vídeo... La continuació d’aquestes 

pràctiques la poguérem trobar a les obres que tancaven el recorregut de l’exposició, on els lí-

mits entre l’esfera privada i pública s’esborraven. L’artista s’allibera de qualsevol prejudici i 

exposa les problemàtiques a l’entorn de la sexualitat, la rebel·lia, el desafiament... les quals 

foren recollides a les propostes de Mònica Fuster, Robert Mapplethorpe, Alberto García-Alix i 

Joan Morey. 
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Dates: 16 de juny – 30 de setembre de 2012        

Espai: Planta -1 

Organització: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  

Producció: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i Direcció General de Cultura i 

Joventut 

Col·laboren: Bulthaup Nicolau, First Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, Macià Batle, Obra 

Social “La Caixa” i Son Mir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El vi que bec té gust de mar” és el títol de l’exposició que l’artista Joan Bennàssar (Pollença, 

Mallorca, 1950) dedicà, a través de la seva visió personal, al vi com a estímul i font d'inspiració 

i a la seva iconografia. La mostra respongué a un recorregut on el vi era el protagonista, 

acompanyat del seus deus i de la seva història, immers dins la mediterraneïtat entesa com a 

bressol i encreuament de cultures, una Mediterrània que Bennàssar presentava com el seu 

referent.  

  

L’exposició, produïda per  la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les 

Illes Balears mitjançant la Direcció General de Cultura i Joventut i organitzada per Es Baluard 

Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, sorgí  arran de la publicació del llibre editat 

amb el mateix títol, en el qual l’artista presenta una selecció de pintures i obra sobre paper de 

creació recent, algunes de les quals es varen poder contemplar a la mostra.  

 

Joan Bennàssar, pintor i escultor, ha desenvolupat la seva trajectòria artística al voltant de 

l’experimentació amb els llenguatges figuratiu i abstracte  i planteja temes i conceptes de 

caràcter universal (el retrat, el bodegó, l’erotisme, la música...). La gran facilitat que té per 

passar d'un estil a un altre ha fet que l'obra canviï, de vegades radicalment, segons les  

“Joan Bennàssar. El vi que bec té gust de mar” 
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circumstàncies personals, l'entorn social i el moment artístic general, no obstant mantén les 

referències autobiogràfiques però també poètiques i literàries. La seva obra es complementa 

amb l’edició dels llibres Mallorca eròtica (2007) i Joan Bennàssar (2008). 
 
 



 21 

 

“Toni Catany. Obres de la Col·lecció d’Es Baluard”  
 
 
Dates: 21 de juny - 22 de juliol de 2012 

Espai: Gabinet, Planta 1 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb motiu del taller "Natura morta o la construcció d'una imatge", que el fotògraf Toni Catany  

(Llucmajor, Mallorca, 1942) va impartir en Es Baluard, el museu va presentar l’exposició  "Toni 

Catany. Obres de la col·lecció de Es Baluard” una mostra de les obres que el museu posseeix de 

l’artista. Sis bodegons, datats entre 2006 i 2008 i realitzats en blanc i negre dialogaven amb un 

retrat masculí en color de 1997.  

 

Catany, artista autodidacta, comença a relacionar-se amb la fotografia de manera professional 

a principis dels anys seixanta, anys en els que comença a experimentar amb diversos gèneres: 

el paisatge (els països de la Mediterrània especialment), la natura morta, el retrat i el nu. Amb 

tot, fou amb les natures mortes quan, a finals dels anys setanta, va obtenir el reconeixement 

del públic i del món artístic.  Gran coneixedor de la història de l’art i de la importància 

d’aquest gènere, domina la composició, i inclou a més de flors altres elements personals, 

conxes, fotos antigues, papallones, estàtues, teles brodades i fins i tot calaveres, en clara 

vinculació amb les Vanitas del segle XVII. Els motius captats des d’una visió frontal i en petit 

format, mostren una obra treballada de forma serena i de gran riquesa de matisos.  

 

L’altre gènere destacat a la trajectòria de Catany és el retrat  representat a la mostra amb 

l’obra Perfil (1997). A partir de 1994, continua amb la recerca de la bellesa per a centrar-se en 

el tema del rostre, se decanta per la fotografia en color i l’enquadrament basat en un primer 

pla, donant molta importància a la intervenció en el resultat final al laboratori. Gent que es 

http://www.esbaluard.org/es/activitats/328/taller-natura-morta-o-la-construccio-duna-imatge-impartit-per-toni-catany�
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troba en els seus viatges, ballarins (la dansa és una de les seves passions), persones anònimes 

que el captiven, accepten posar per a ell i apareixen representats sense cap artifici, 

normalment davant un fons neutre per a captar el rostre i fotografiar allò real per anar més 

enllà de la imatge en si mateixa i així transmetre les seves emocions.  

 

Toni Catany se sent atret des de molt jove per la fotografia consolidant els seus coneixements 

tècnics a partir de l’any 1960, quan se trasllada a Barcelona, ciutat on fa amistat amb altres 

destacats fotògrafs com a, per exemple, Joan Fontcuberta, Humberto Rivas o Manel Esclusa. 

Comença a treballar de freelance en 1966 realitzant reportatges de viatgers, tasca que 

abandona per a  dedicar-se a la fotografia artística.  

 

Actualment, Catany treballa la fotografia digital, procediment utilitzat a les obres exposades, 

concretament la tirada giclée, tècnica fotogràfica que li permet obtenir un millor resultat pel 

que fa al color.  
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Comissariat: Soad Houman i Catalina Joy 

Dates: 20 de setembre de 2012 – 20 de gener de 2013 

Espai: Sala 3, Planta 0 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma continuant amb el cicle dedicat a les 

“Mirades a la col·lecció d’Es Baluard” va presentar la quarta lectura de les mateixes, titulada 

“Fragments pictòrics, 1980-2010”. Aquesta nova presentació plantejava un recorregut al llarg 

de les tres darreres dècades, per a il·lustrar el ressorgir de la pintura, la seva evolució a 

Espanya i el seu reflex a les Illes Balears. Una lectura de com la pintura ha estat reivindicada  

com a llenguatge artístic, mitjançant la figuració i l’abstracció, des de les diferents 

perspectives dels devuit artistes representats.   

 

Una vegada establerts en els anys 60 i 70 els corrents informalista, conceptual i minimalista, 

artistes de diferents ciutats europees reivindiquen “la pintura com a tema de la pintura”, amb 

la voluntat de recuperar aquest gènere tradicional que havia sigut objecte de rebuig durant les 

dècades anteriors. Els “Nous salvatges” o “Nous expressionistes” en el cas d’Alemanya i la 

“Transavantguarda” a Itàlia, són els termes encunyats per denominar als artistes que 

promulguen el retorn de la pintura, i que a la vegada influiran als artistes del territori 

espanyol.  

 

Els primers anys de la dècada dels vuitanta significaren, a més de la consagració de la pintura, 

l’establiment de la figuració i de l”’estil del no estil”, deslligant la pintura de qualsevol 

rerefons polític, social o tecnològic tal i com reflecteixen l’obra de Miquel Barceló, Maria 

Carbonero, Ferran García Sevilla, Antón Patiño i Charo Pradas. Una figuració que també  

“Fragments pictòrics 1980-2010” 
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convivia amb altres propostes com l’abstracció lírica, representada a l’exposició mitjançant 

José Manuel Broto i Xavier Grau.   

 

El pas a la nova dècada també va tenir com a resultat la importància de la investigació 

pictòrica centrada en la matèria, com evidenciaven dues obres de José María Sicilia i Miquel 

Barceló. Des del 1990 en endavant, abstracció i figuració convisqueren en el mitjà pictòric 

mentre tenia lloc l’apogeu d’altres disciplines artístiques com la fotografia, l’escultura o el 

vídeo: la proposta abstracta de caràcter geomètric, representada per Erwin Bechtold, Miguel 

Ángel Campano i Ramon Canet i l’abstracció gestual i matèrica amb reminiscències de la 

figuració plasmada per Rafa Forteza i Guillem Nadal. Al seu costat, l’obra de Luis Gordillo, 

precedent de la nova figuració madrilenya nascuda als anys setanta i que es decanta des dels 

vuitanta per l’abstracció, concebuda des d’una visió personal i mitjançant recursos com la 

multiplicitat o la superposició.  

 

L’escena artística dels darrers deu anys dóna pas a una generació d’artistes que adopten de nou 

la pintura com a mitjà d’expressió. Les obres seleccionades en aquest tercer i darrer àmbit ens 

acosten a les diferents propostes de quatre artistes que reafirmen el valor de la pintura en 

l’actualitat mitjançant la figuració narrativa: Nicholas Woods, Miki Leal i Abraham Lacalle, que 

proposen una figuració inventada, creada a partir d’elements o personatges irreals i 

introdueixen referències de la literatura..., i Victoria Civera, que, inspirada en imatges dels 

mass media o en persones properes a ella, ens relata la seva concepció de l’univers femení. 
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Comissariat: Soad Houman i Catalina Joy 

Dates: 6 d’octubre de 2012 – 13 de gener de 2013 

Espai: Planta -1 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Alcover, Andreu Alfaro, José Bechara, Daniel Chust Peters, Kcho, Pep 

Llambías, Glòria Mas, Fernando Megías, David Nash, Jürgen Partenheimer, Jaume Plensa, 

Bernardí Roig, Baltazar Torres i Joana Vasconcelos. 

 

“La percepció de l’espai” fou el títol de l’exposició temporal que el museu Es Baluard dedicà a 

l’escultura, presentant  per primera vegada una selecció d’obres del fons de la col·lecció 

permanent al voltant d’aquesta disciplina.  

 

La mostra, centrada en el darrer quart del segle XX i la primera dècada del 2000, il·lustrava 

l’heterogeneïtat de respostes que l’art ha desenvolupat a l’entorn de l’escultura no tan sols a 

Espanya sinó també a l’àmbit internacional. Reminiscències del minimalisme, l’art conceptual, 

el land art, presents a les creacions de Josep Maria Alcover, Andreu Alfaro, Pep Llambías, 

Glòria Mas, Fernando Megías, David Nash, Jürgen Partenheimer i Jaume Plensa, així com el 

desenvolupament de la figuració amb referències simbòliques o narratives, representades per 

José Bechara, Daniel Chust Peters, Kcho, Bernardí Roig, Baltazar Torres i Joana Vasconcelos, 

eren els dos vessants proposats en aquest selecció d’escultures del fons d’Es Baluard.  

“La percepció de l’espai” 
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El recorregut començava amb una obra de l’artista Baltazar Torres (Figueira de Castelo 

Rodrigo, Portugal, 1961), una reflexió sobre la ciutat i l’aïllament dels seus habitants. Aquesta 

idea d’aïllament i desemparament era represa, encara que des d’una altra perspectiva, per 

l’artista Kcho (Alexis Leyva Machado) nascut a Nueva Gerona, Cuba, el 1970, que la compartia 

amb els conceptes d’identitat, desplaçament i migració. Aquestes obres donaven pas a les 

dualitats plantejades per José Bechara (Río de Janeiro, 1957) i Daniel Chust Peters (São Paulo, 

1965) entre allò públic i allò privat i per Bernardí Roig (Palma de Mallorca, 1965) entre la vida i 

la mort. Tancava aquest primer àmbit dedicat a la figuració Joana Vasconcelos (París, 1970) 

amb una obra clarament reivindicativa de la tradició i d’allò femení.  

  

La mostra continuava amb les emocions i la poesia expressades mitjançant l’ús de la paraula a 

l’obra de Pep Llambías, Glòria Mas i Jaume Plensa. El poema-objecte de Pep Llambías (Alaró, 

Mallorca, 1945) en el qual els protagonistes són l’home, la natura i l’objecte lligats a la 

paraula. Glòria Mas (Palma de Mallorca, 1952) amb una obra sintètica, recull de reflexions de 

l’home entorn a la recerca de la felicitat. Jaume Plensa (Barcelona, 1955) mitjançant una obra 

creada a partir d’una forma geomètrica essencial: el cub, concebut com a recipient per al cos i 

transmissor de la paraula.   

 

Per acabar, es presentava el vessant més geomètric dins la creació escultòrica actual. La 

percepció de la realitat a partir de la geometria, representada per Jürgen Partenheimer 

(Munic, Alemanya, 1947) amb una obra on la unió de les formes geomètriques unitàries amb 

plans d’un únic color donen lloc a una composició manca de jeràrquica. Formes geomètriques 

també, dominen el món creatiu d’Andreu Alfaro (València, 1929 - 2012)  amb la representació 

de la figura humana,  a partir del dibuix lineal,  i  amb resultat abstracte. L’escultor David Nash 

(Esher, Regne Unit, 1945), adscrit al land art amb una obra on manté una recerca de l’equilibri 

entre la natura i la forma escultòrica resultant.  

 

Investigacions al voltant de l’ocupació de la matèria a l’espai, la relació de l’objecte escultòric 

amb l’espectador, són alguns dels trets que proposaven les obres dels artistes Josep Maria 

Alcover i Fernando Megías, recollint les influències de l’art conceptual. Fernando Megías 

(Barcelona, 1945) plantejava la dualitat interior-exterior i submergia al espectador en el seu 

llenguatge ple d’ambigüitats. En canvi, Josep Maria Alcover (Palma de Mallorca, 1950), 

exemplificava la seva concepció de l’escultura com a equilibri de les formes, en aquest cas a 

partir de la conjunció modular que remarca la verticalitat a l’espai intervingut.  
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Comissariat: Juan Manuel Bonet 

Dates: 9 d’octubre  – 9 de desembre de 2012 

Espai: Planta 0 

Organització: Biblioteca Nacional de España i Acción Cultural Española (AC/E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Otras miradas” va ser una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España i Acción Cultural 

Española per commemorar el tercer centenari de la Biblioteca, amb l’objectiu que les obres 

allà dipositades sortissin a l’encontre de museus nacionals i autonòmics. Manuscrits, dibuixos, 

gravats, teles, mapes, fotografies i llibres entaulaven un diàleg amb peces de més d’una 

trentena d’institucions espanyoles. La BNE i Acción Cultural Española (AC/E) volgueren amb 

aquesta iniciativa apropar els 300 anys d’història de la Biblioteca Nacional de España a altres 

comunitats.  

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma va ser el museu elegit  a les Illes 

Balears per mostrar, sota el comissariat de Juan Manuel Bonet, el diàleg entre una carta postal, 

procedent de la BNE, escrita pels germans Jorge Luis i Norah Borges, des de Toledo, al poeta 

ultraista Adriano del Valle i un fresc de Norah Borges que pertany a la col·lecció permanent del 

museu.  

 

Jorge Luis Borges i la seva germana la pintora i gravadora Norah Borges passaren part dels seus 

anys espanyols (1919-1921) a l’illa de Mallorca. Arribaren a Espanya amb els seus pares, 

procedents de Ginebra, ciutat en la qual havien residit des de 1914. Allà ambdós conegueren la 

modernitat, principalment expressionista. Una vegada a Espanya, entraren en contacte amb el 

moviment ultraista, al qual es varen incorporar, Jorge Luis com a poeta i Norah com a pintora i 

gravadora. Això dugué  l’escriptor a col·laborar en diverses publicacions espanyoles, entre elles 

“Otras miradas”  
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la palmesana Baleares, i a la tornada a Buenos Aires, l’any 1921, va instaurar el ultraisme a una 

jove generació d’escriptors, si bé més tard Borges renegaria d’aquest moviment. La seva 

germana Norah també col·laborà amb aquestes publicacions. Adriano del Valle va ser el poeta 

que posà en contacte els germans Borges amb la intel·lectualitat durant l’hivern que la família 

passà a Sevilla (1919-1920). Ell fou qui portà a Jorge Luis a la redacció de Grecia, revista en la 

que apareixeria, el mes de desembre de 1919, el primer poema imprès de Borges.   

 

La peça de Norah de la col·lecció Es Baluard, és un fresc, que representa una maternitat, va ser 

pintat per l’artista, el 1920, a l’Hotel del Artista de Valldemossa, en el qual s’allotjaren durant 

la que fou la segona i darrera estància mallorquina de la família. Un fresc que, una vegada 

recuperat, va ser adquirit per Pere A. Serra, qui l’any 2004 el diposità en aquest museu. Norah 

n’havia pintat un segon fresc, avui desaparegut, a l’Hotel Continental en col·laboració amb el 

pintor suec Swen Westman. L’artista aprengué molt dels gravadors expressionistes, així com del 

flamenc Frans Masereel. Aquest bagatge, i el de Marie Laurencin i altres modernes d’aquella 

Europa, constitueixen el punt de partida d’una obra a la qual la memòria de la seva infància 

exerceix un paper fonamental, i a la qual als temes espanyols se sumaran de seguida els del 

Nou Món.  
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Artista: Rafael Agredano  

Obres: 2 

Exposició: “Rafael Agredano. Pròlegs”  

Entitat organitzadora: Centro Andaluz de Arte contemporáneo, Sevilla  

Lloc i dates: Sevilla. Del 26 de gener al 13 de maig de 2012  

 

Artista: Hermenegildo Anglada-Camarasa 

Obres: 2 

Exposició: “Pollença, sus pintores y sus pinturas” 

Entitat organitzadora: Fundació Barceló 

Lloc i dates: Palma de Mallorca. Del 6 al 31 de març de 2012 

 

Artista: Elmyr de Hory 

Obres: 1 

Exposició: “Economia: Picasso” 

Entitat organitzadora: Museu Picasso 

Lloc i dates: Barcelona. Del 25 de maig al 2 de setembre de 2012 

 

Artista: Ñaco Fabré 

Obres: 1 

Exposició: “Ñaco Fabré. Sobre la extensión vacía. Obra 2000-2012” 

Entitat organitzadora: Fundació Palma Espai d’Art, Casal Solleric 

Lloc i dates: Casal Solleric, Palma de Mallorca. Del 24 de març al 10 de juny de 2012 

 

Artista: Pilar Montaner de Sureda 

Obres: 1 

Exposició: “Tres segles d’art. La pinacoteca del Consell de Mallorca” 

Entitat organitzadora: Consell de Mallorca 

Lloc i dates: Capella de la Misericòrdia, Palma de Mallorca. Del 20 de desembre de 2012 al 8 de 

febrer de 2013 

 

Artista: Narcís Puget 

Obres: 1 

Exposició: “Tres segles d’art. La pinacoteca del Consell de Mallorca” 

Entitat organitzadora: Consell de Mallorca 

Lloc i dates: Capella de la Misericòrdia, Palma de Mallorca. Del 20 de desembre de 2012 al 8 de 

febrer de 2013 

 

 

 

 

PRÉSTECS DE LA COL·LECCIÓ A  ALTRES INSTITUCIONS 
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L’Àrea d’Educació té com a objectiu apropar l’art 
contemporani 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 riquesa plàstica i la 
llibertat creativa del llenguatge artístic contemporani. 

  
 Àrea d’Educació 
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Programa que es realitza anualment coincidint amb el curs escolar. Està adreçat als centres 

educatius amb l’objectiu de treballar de manera atractiva, participativa, interdisciplinar 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 professors com a portadores de contingut; es treballa des de la cultura 

visual, es parteix de continguts 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 partir de les exposicions temporals; i per a cada exposició es 

dissenya i s’ofereix un programa específic. 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 esment especial en dissenyar programes en què pugui participar 

alumnat amb necessitats educatives 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. 

 

 

 

 

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 

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

CENTRES EDUCATIUS 

Visites de recorregut 
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“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...  

 

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 diferents exposicions temporals programades durant l’any, amb continguts, 

activitats i materials adaptats a cada nivell. 

 

Les visites de recorregut es redissenyen durant el curs escolar 2011-12, per tal de treballar les 

diferents exposicions programades durant l’any.  

 

 

 

 

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 

visita.  

 

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 

diferents 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 2012 han estat: 
 

Taller sobre l’exposició: “Esther Ferrer. En quatre moviments” 

Proposàvem als infants que amb aquesta activitat descobrissin la figura i obra d’Esther Ferrer, 

al mateix temps que varen aprendre la diversitat de llenguatges i recursos expressius amb els 

que compta l’art contemporani. En aquesta ocasió les obres de l’exposició ens varen donar la 

oportunitat de reflexionar sobre el temps, la repetició, l’infinit i la presència, quatre conceptes 

clau a l’obra d’Esther Ferrer i que estructuraven l’exposició. Ho parlàrem des de la postura de 

Visites taller 
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l’artista, per després establir vincles amb el món dels propis alumnes. 

 

A la part de taller treballàrem a partir de grups, entre ells alumnes de cada grup s’havien de 

posar d’acord per escollir “un moment o temps col·lectiu” compartit a l’aula. Una vegada 

escollit el moment triat cercaven una manera de representar-ho simbòlicament o conceptual, i 

l’emmarcaven dins una capsa, també caracteritzada segons el moment. Finalment es creava 

una instal·lació conjunta de totes les peces a partir d’una línea del temps, on els i les alumnes 

anaven explicant els seus treballs i reflexions. 

 

Taller sobre l’exposició: “Miró. Ubú en escena” 

En aquest taller proposàvem que els i les alumnes descobrissin la figura i obra de Joan Miró, en 

especial els vincles de l’artista amb el món teatral i amb l’obra de Ubú Roi d’Alfred Jarry, al 

mateix temps que varen aprendre la diversitat de llenguatges i recursos expressius amb els que 

treballà l’artista. A més a més, i en aquesta ocasió,  les obres ens donaren peu a reflexionar 

sobre conceptes com la democràcia, la llibertat i sobre nosaltres mateixos. 

 

A la part de taller i a partir de tres grups, posàrem en comú un llistat de característiques a 

millorar que podíem tenir com a “Ubús”, per després el·laborar conjuntament un capgròs que 

les mostrava. El taller acabava amb l’explicació de la feina feta a la resta de la classe. 

    

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 sobre l’exposició: “Esther Ferrer. En quatre moviments” 

A partir d’aquest taller els alumnes dels diferents cicles de secundària, varen conèixer l’obra 

de l’artista interdisciplinar Esther Ferrer. La mostra estava dividida en quatre àmbits a partir 

dels quals es va treballar: el temps, l’infinit, la presència i la repetició. A partir d’aquests 

conceptes i de l’interactuació amb l’obra, es treballaren una sèrie de reflexions i dinàmiques 

establint vincles amb els i les estudiants. 

 

La part de taller es va realitzar en grups que treballaren a partir dels conceptes de temps (a 

l’aula, al centre escolar) o de repetició (ser iguals, diferents...). A partir d’unes reflexions i 

posada en comú, realitzaven una sèrie de performances, partitures, fotografies... 

 

Taller sobre l’exposició: “Fragments pictòrics, 1980-2010. Mirades a la col·lecció d’Es 

Baluard” 

En aquest taller varem treballar l’exposició a partir del concepte de classificació. Primer a 

partir de les seves pròpies classificacions, i després i a través de diferents dinàmiques poder 

investigar i descobrir la classificació duta a terme per les comissàries. 

 

D’aquesta manera una mateixa temàtica i exposició, pot tenir diferents visions i històries, i per 
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altra banda una imatge es pot interpretar de diferents maneres, segons com aquesta es posi en 

relació amb determinats conceptes, segons es col·loqui respecte a d’altres. 

 

La part de taller fou a partir de la re-classificació de les fotografies dels propis alumnes. 

Fotografies realitzades prèviament a la visita, a partir de com es veien elles i ells, al seu 

professorat i a la societat.  

 

A partir d’aquest material generat, escollien una temàtica social i re-classificaven les imatges 

del grup classe, que les servien per crear una narrativa visual entorn a aquesta. 

 

Total alumnes 2012: 11.372 participants 

 
 
 
 

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

originàriament a tercer cicle de primària. 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 

realitza un 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’investigar 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. 

 

Aquesta investigació es concreta en una obra feta en llenguatge plenament contemporani, un 

Projecte educatiu “Cartografiem-nos” 
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mapa on es reflecteixen les altres realitats del barri, el que els nins i nines consideren 

important, el que ha canviat, el que volen denunciar. En definitiva ells i els seus educadors i 

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

concretar 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 2011-12 fou el CP Gènova amb un total de 52 alumnes de 

tercer cicle.  

 

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, comerciants, 

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

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

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 

transformacions aprofitant la pròpia història del Baluard de Sant Pere. 

 

Es treballa dins les sales del museu sobre el paisatge com a fet cultural, de la seva importància, 

de com canvia i ens afecten aquests canvis. Aquestes reflexions es documenten amb treballs 

artístics sobre el territori realitzats per artistes contemporanis. 

  

Treball pràctic a l’espai taller del museu 

A l’espai de taller del museu es treballa a partir de les reflexions sorgides dins les sales, dels 

exemples d’artistes contemporanis, però sobretot de la documentació sobre el barri i la feina 

prèvia a l’escola aportada pels al·lots i al·lotes. En aquest moment queda esbossat el projecte 

que posteriorment és realitzarà a l’escola. 

 

Realització del projecte a l’aula 

Amb el suport i seguiment de l’equip humà de l’Àrea d’Educació del museu, així com amb la 

implicació dels i les mestres del centre escolar s’elabora el projecte final a l’escola. El 

projecte no acaba fins que l’obra s’exposa a un espai del barri. 

 

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 i les 

alumnes donen sentit al seu treball i, finalment, es realitza una exposició al museu 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 
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educativa del CP Gènova es pogué veure a les exposicions realitzades primer al Restaurant Can 

Pedro de Gènova (11 maig – 6 juny 2012) i després al museu Es Baluard (12–18 juny 2012). Els 

alumnes titularen l’exposició “Gènova. Detalls i retalls”.   

 

El curs 2012 – 2013 s’inicià una nova edició de “Cartografiem-nos” amb el CEIP Mª Antònia Salvà 

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’objectiu 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 2012 un curs de formació per als i les mestres del CEIP Mª Antònia Salvà que desenvoluparan 

el projecte el curs 2012-13. El curs fou impartit per l’equip educatiu del museu. 

 

  

 

Com cada any, durant el curs escolar, es manté el 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 

preparar 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trobades per a docents 
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Anualment, els dissabtes matí 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 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 amb infants de 3 a 5 anys i famílies amb nins i nines entre 6 i 12 

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 2012 

es varen oferir els següents tallers per a famílies: 

“Llançat a l’acció” 

Dissabtes 18, 25 de febrer, 10, 17, 24 i 31 de març de 2012 

Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys 

Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 

 

A partir de l’obra d’Esther Ferrer i la performance, utilitzàrem el nostre cos i la paraula per dir 

allò que sempre hem desitjat i no hem sabut com. 

PROGRAMA EDUCATIU TALLERS 

“Família! El dissabte va d’art” 



 39 

 

“Des de dins el quadre”  

Dissabtes 21, 28 d’abril, 5, 12 i 19 de maig de 2012 

Famílies amb nins i nines de 3 a 5 anys 

Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 

 

A partir de les exposicions del museu: “Modernisme i postmodernitat” i “Dona dona”, ens 

endinsàrem a construir els nostres propis paisatges. L’infant elegia una de les obres per tal 

d’interpretar-la. 

 

Exposició “Família! El dissabte va d’art”. Temporada 2011-12 

Com és habitual es celebrà la cloenda de la temporada convidant a les famílies a visitar 

l’exposició documental dels tallers que s’havien dut a terme durant el curs. La inauguració de 

la mostra fou el dissabte 19 de maig i es pogué visitar fins el 25 de maig. Coincidint amb la 

festa de final de temporada de tallers s’oferí una nova edició de “Minimúsica”, cicle de 

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

l’Àrea d’Acció Cultural. 

 

“Toc-toc: em deixes trastocar?” 

Dissabtes 20, 27 d’octubre, 10,17 i 24 de novembre de 2012  

Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys 

Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 

 

 

Els escultors/es treballen els volums i transformen espais. Fins i tot alguns ens mostren els seus  

llocs més preuats a través de les seves escultures perquè els puguem fer nostres. A partir de 
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l’exposició temporal: “La percepció de l’espai” treballàrem aquest taller, on les famílies 

participants compartiren els seus racons de casa preferits.  

 

“Endidalats amb el Miró més polissó”. Taller de Nadal 

Dissabtes 1, 15, 22 de desembre de 2012 (el taller continuà el 2, 3 i 4 de gener de 2013) 

Famílies amb nins i nines de 3 a 5 anys 

Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 

Col·laboració: FingerMax 

 

En aquest taller descobrirem i coneixerem la relació de Joan Miró amb el món del teatre, i la 

seva vessant més crítica envers a la societat del seu temps.  

 

A la part pràctica del taller cada familia elaborà una titella d’Ubú. Reflexionàrem sobre allò 

que cada membre de la família tenim d’Ubú i pensàrem la manera com podíem caracteritzar-ho 

construint una titella de cartró i pedaç, per finalment pintar-la amb pinzells de dit.  

 

Total famílies participants: 202 
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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  

cada cas treballar conjuntament amb els professionals dels diferents col·lectius per tal 

d’adaptar l’activitat a les particularitats de cada grup.  

 

Durant el 2012, entre d’altres, s’ha treballat amb diferents grups com ara: el UCR’s, Projecte 

Home, ONCE, Centre Ocupacional Isla, Centre de Prevenció de dia infantil “Sa Gavina”, 

ANPACE, Amadipesment i Mater MIsericordie, el Casal Ciutat Antiga, Serveis  socials Llevant-

sud, Casal Petit, Associació de veïns de Sant Pere i grups de la tercera edat. 

 

Com concertar una cita 

Els centres interessats en 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 Educa” de l’Ajuntament de Palma 

 

Conveni en pràctiques 

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

desembre de 2012 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. 

 

 

L’Àrea d’Educació entèn 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’àmbit 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, 

després es concediren les convocatòries de 2010, coordinades des d’Es Baluard i amb la 

participació del BBB de Toulouse i el Centre d’Art La Panera de Lleida. 

 

 

 

Gràcies a aquestes ajudes, des del museu es va dur a terme durant el 2012 el taller 

“Invihsible?”, tutoritzat per l’artista Carles Gispert amb pacients seropositius d’ALAS. 

 

La finalitat d’aquest projecte va ser, per una part acompanyar terapèuticament a pacients 

seropositius en l’exteriorització d’aquelles vivències  invisibilitzades, silenciades, per por a 

l’estigamització o al rebuig amb els professionals d’ALAS (Sonia Justo, Mª José Viches i Lluís  

“Art contemporani a l’hospital”    

Projecte “Invihsible?” 

EDUCACIÓ REGLADA 



 42 

 

Ramis), i per altra banda, utilitzar l’art contemporani com una via d’expressió i reflexió sobre 

la malaltia i la seva realitat (equip educatiu d’Es Baluard i Carles Gispert). 

 

Mitjançant la facilitació d’un procés de recerca i exploració a través de les pràctiques  

artístiques contemporànies, els pacients varen reflexionar sobre aquells aspectes menys 

integrats de la pròpia vivència de la malaltia, a la vegada que varen iniciar un procés 

d’acceptació i visualització dels mateixos. 

 

A més, com que les sessions varen tenir lloc a l’hospital i posteriorment es varen mostrar 

públicament els resultats en el mateix espai es va aconseguir per una banda, una relació 

distinta d’aquest col·lectiu amb el context hospitalari i, per altre banda, el benefici d’acostar 

l’art contemporani a la diversitat d’usuaris de l’hospital, trencat així amb la rutina hospitalària 

i millorant la qualitat de vida dels seus pacients i usuaris. 

 

A la vegada, els participants varen tenir l’oportunitat de donar a conèixer a la societat un 

missatge diferent sobre el VIH, fent visible la seva realitat i les seves problemàtiques. 

 

L’artista Rif Spanhi va documentar part del procés. 

 

Col·laboració: FotoRuano, Impresrapit 

 

 

 

Per finalitzar, i com a cloenda de tota la investigació euroregional sobre el tema “Art 

Contemporani a l’hospital”, Es Balaurd va organitzar i acollir (els díes 4 i 5 d’octubre de 2012)  

Seminari: “Art contemporani a l’Hospital” 
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el Seminari “Art a l’Hospital”, dirigit a professionals d’educació artística i del món sanitari. 

Aquest seminari va comptar amb la participació, a través de ponències, de les següents 

persones: l’artista Francesc Torres, Xavier Antich (professor de la Universitat de Girona i 

president de la Fundació Tàpies), Manuel Hernández Bellver (professor de la Universidad 

Complutense de Madrid), Glòria Picazo (directora del Centre d’Art La Panera de Lleida), Cécile 

Poblón (directora artística BBB Toulouse)... així com també es varen presentar les 

comunicacions de projectes locals, estatals i internacionals dins aquest àmbit. 

 

Col·laboració: UIB, COPIB i COAIB 

 

El desembre de 2012 es va fer el lliurament de la Memòria justificant a la institució 

Euroregional. 
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XARXES EXTERNES A L’ÀREA D’EDUCACIÓ   
 
 
 

 

 

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

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

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

mental que pugui presentar l’alumnat visitant. 

 

 

 

El conveni amb l’Àrea de Salut Mental de Gesma va sorgir arran de la participació de les 

diferents unitats de la xarxa hospitalària en el programa educatiu d’Es Baluard, amb la prèvia 

adaptació de les diferents activitats en col·laboració amb el personal socio-sanitari que els 

atèn. El conveni es va signar el 5 d’octubre de 2010, amb l’objectiu d’establir un marc de 

col·laboració entre ambdues entitats per a la realització de diverses activitats englobades en el 

Programa “Art Contemporani a l’Hospital” d’Es Baluard i el Programa TRANS de Gesma “Creació 

col·lectiva a centres d’art contemporani”, en el qual varen participar els usuaris i professionals 

de Salut Mental de Gesma. El conveni regula, a més del compromís mutu d’ambdues 

institucions, aspectes com la importància de la continuïtat participativa i la metodologia a 

seguir pel treball conjunt. 
 

 

Conveni amb la Universitat de les Illes Balears 

Conveni amb l’Àrea Hospitalària de Salut Mental 
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Taller realitzat a Es Baluard des del mes de març fins al mes de juliol i conduït pels artistes Rif 

Spahni, Issa Watanabe i Barbara Vidal, amb usuaris de l’Àrea Hospitalària de Salut Mental, a 

través de les convocatòries d’Obra Social “La Caixa”. 

 

El procés del taller “Encuentros con la mirada”, va consistir  en una fase  d’aproximació al 

llenguatge visual a partir de l’anàlisi de l’obra d’artistes contemporanis i de formació tècnica 

per a familiaritza-se amb la fotografia. Posteriorment, es va dur a terme el treball a diferents 

espais i sobre els participants s’hi va projectar una imatge d’ells mateixos a partir de tres 

consignes (l’autorretrat, l’espai i l’objecte) per a procedir a la fase final, l’edició del treball. 

 

Col·laboració: FotoRuano, Impresràpit 

 

L’exposició dels resultats va tenir lloc al museu des del dia 26 de juliol al 19 d’agost de 2012. 

 

Total educació no reglada: 898 participants 

Projecte: “Encuentros con la mirada” 
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El 15 de maig de 2012 les terrasses del museu varen acollir la celebració de final de curs del 

projecte educatiu de dansa i “Jocs coreogràfics”, a càrrec de la ballarina i creadora  

Mariantònia Oliver, el qual forma part de l’oferta de “Palma Educa” de l’Ajuntament de Palma. 

 

Varen participar 120 alumnes aproximadament. 

 

 

 

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, l’equip educatiu va oferir al públic en general 

dues visites guiades i dinamitzades a les exposicions temporals. 

 

 

 

Visita guiada per a nins i nines amb adults del barri del museu.  

Organitzador: Associació de veïnats del Puig de Sant Pere 

 

 

 

Taller i visites guiades d’usuaris de l’Àrea hospitalària de Salut Mental amb nins i nines de 

tercer cicle del CP de Gènova (Palma de Mallorca). 

 

Varen participar 40 persones aproximadament. 

 

 

 

Presentació del projecte INVIHSIBLE? al COPIB (Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ALTRES ACTIVITATS 

Final de curs de “Jocs coreogràfics”. Programa amb la dansa 

18 de maig. Dia Internacional dels Museus  

29 de juny. Festivitat de Sant Pere (barri del museu) 

10 d’octubre. Dia Internacional de la Salut Mental 

1 de desembre. Dia Internacional de la lluita contra VIH / SIDA 
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L’Àrea d’Acció Cultural té com a objectius apropar el museu i 
la creació contemporànea 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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“Esther Ferrer. En quatre moviments” 
 

“El arte de la performance: teoría y práctica” 

26 de gener de 2012 

 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma oferí una performance d’Esther Ferrer 

(Sant Sebastià, 1937) com activitat paral·lela de l’exposició “Esther Ferrer. En quatre 

moviments”. 

 

“Toni Catany. Obres de la col·lecció d’Es Baluard” 
 

Taller “Natura morta o La construcció d’una imatge” (PalmaPhoto 2012) 

28, 29 i 30 de juny de 2012 

 

Es Baluard es sumà a la octava edició de PalmaPhoto amb el taller se sumó a la octava edición 

de Palmaphoto con el taller “Natura morta o La construcció d’una imatge” de Toni Catany 

(Llucmajor, 1942). El taller va estar enfocat en la realització de natures mortes, però també va 

tocar altres gèneres clàssics com el retrat, el nu o el paisatge, a partir de l’experiència de 

l’artista.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS PARAL·LELES A LES EXPOSICIONS TEMPORALS  
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Del 7 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012 

 

Es Baluard acollí el projecte artístic “Palma: Unofficial Tourism” de l’artista Iñaki Larrimbe 

enmarcat en “1812_2012. Una mirada contemporánea”, que organitzà Acción Cultural Española 

(AC/E). “1812_2012. Una mirada contemporánea” va tenir com a objectiu conmemorar el 

Bicentenari de la Constitució de Cadis ‘La Pepa’ des d’una perspectiva actual. Per a això, el 

comissari del projecte, Jorge Díez, encarregà a 17 artistes que prenguessin com a referència un 

article concret de la Constitució de Cadis i que, a partir d’aquest desenvolupin una obra que 

s’exposaria respectivament a les distintes comunitats autònomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Palma: Unofficial Tourism” fou una intervenció relacional i col·laborativa al voltant del 

fenòmen 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 realitzaren les següents rutes 

temàtiques:      

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, 

pseudònimes 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 palmesana. 

 

Paral·lelament, es realitzaren rutes guiades pels seus creadors. 

 
 

ACTIVITATS GENERALS  

“Unofficial Tourism” 
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13 de gener de 2012 

 

Es Baluard oferí “Andersson Dance Art Hall Project”, una coreografia d’Örjan Andersson, 

director de l’Andersson Dance, companyia de dansa contemporània, amb seu a Estocolm 

(Suècia), que convida a diferents ballarins d’arreu del món a col·laborar en cada un dels seus 

projectes. Finançada per The Swedish Arts Council 2012 - 2014 i The Cultural Capital of 

Stockholm, l’Andersson Dance té un repertori d’obres de petit i gran format creades per a 

adaptar-se a cada un dels contexts on es representen.  

 

Del 5 al 8 de març de 2012 

 

Es Baluard acollí el Primer Seminari Internacional “Literatura y pecado” (forma part del Primer 

Seminari Internacional Literatura y tentación de la Universitat de les Illes Balears).  

 

PROGRAMA 

Ponència inaugural: Gabriel de la S.T. Sampol (UIB): “Sodoma revisitada” 

Tertúlia: “La tentación de la lectura” 

Fulvio Orsitto (California State University Chico) i Giovanni Spani (College of the Holy Cross) 

“La ‘ossessione’ del pecado en la literatura y el cine italiano”. 

Iria Bello (UDC): “Entre cantares y queixumes: el celtismo hecho tentación” 

Giovanni Migliara (UNED): “La tentación vive dentro: un viaje a través de los vicios literarios 

de Niccolo Ammaniti” 

María Rosa Álvarez (UV): “Tentaciones carnales y espirituales en el teatro de Gil Vicente” 

Antonia Juan (UIB): “El pecado reflejado en el arte: tentación y castigo” 

Isabel Soler (UB): “Oficio de tinieblas para el pecado del náufrago” 

Toni Monserrat (UIB): “Al compás de la tentación: rock y literatura”  

 

10 de març de 2012 

 

Es Baluard acollí una sessió de soundpainting (concert-performance), el repertori utilizat per a 

la realització de l’esdeveniment pertany íntegrament al compositor franco-americà Etienne 

Rolin  interpretades per músics de les Aules de saxòfon i percussió del Conservatori Superior de Música de 

les Illes Balears i ballarins de la Classe de dansa del Conservatori Professional de Mallorca. Els assistents 

pogueren escoltar i veure peçes escrites, improvisacions i diverses performances acompanyades per un cor 

de cambra i un grup de ballarines en improvisació aleatòria.  

 

“Literatura y pecado”. Primer seminari internacional “Literatura y tentación” (Universitat 

de les Illes Balears) 

Soundpainting: Etienne Rolin. Island Storm 1B Aules de saxòfon i percussió del Conservatori 

Superior de Música de les Illes Balears + Classe de dansa del Conservatori Professional de 

Mallorca 

“Andersson Dance Art Hall Project” 
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14 de març, 18 d’abril i 16 de maig de 2012 

 

“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 tindrà lloc 

mensualment a Es Baluard per abordar temes culturals, socials, de conscienciació ambiental, etc. sota la 

forma de diferents gèneres com el documental, el curtmetratge o l'animació.  

 

En aquesta ocasió, el títol del programa inclòs en el ciclo “Feim Films” fou “Documentant la història” i en 

ell es pogueren veure pel·lícules documentals de contingut històric.  

 

“La guerra dels segells” (Jaume Rodríguez, 2008).  

“Estat d'exili” (Nofre Moyà y Javier G. Bordas, 2009). 

“D'una illa hom no en pot fugir” (Cesc Mulet, 2011).  

 

12 d’abril de 2012  

 

Es Baluard acollí com a resultat de la investigación de Mauro Ceolín en el marc del seu projecte 

contemporaryNaturalism, sobre a la manera en què es representa la natura en la nostra 

societat de consum. 

 

Segona col·laboració d’Es Baluard amb CRIDA, projecte de Fernando Gómez de la Cuesta i Pau 

Waelder per a la Fundació Palma d’Espai d’Art de l’Ajuntament de Palma.  

 

CRIDA Studies: paisaje sonoro acusmático CNSA0102, concert per a MP3 en dos moviments 

resumeix, en un format audiovisual, la investigació realitzada per Mauro Ceolin sobre la relació 

entre l’astronomia i la imaginació científica en les pel·lícules de ciència ficció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Ceolin. CRIDA Studies paisaje sonoro acusmático Cnsa 0102, concert per MP3 en dos 

moviments 

“Feim Films”. “Documentant la història” 
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20 d’abril de 2012 

 

Es Baluard s’uní se unió a la campanya de bookcrossing en la qual participaren 71 museus i 

centres de tot el món, que alliberaran més de 5 mil llibres de diferents disciplines amb la 

intenció d'inundar les ciutats amb l'eina de lectura per excel·lència.  

 

Es Baluard fou l'únic centre de Balears que hi participà, alliberant 15 catàlegs d'exposicions del 

museu i els dipositarà a diferents punts de Palma. Aquest és el segon any consecutiu en què el 

museu participa en aquesta activitat, que té lloc dins dels actes del Dia del Llibre. La 

campanya es podrà seguir en directe a través del Twitter del museu: @EsBaluard. Amb aquesta 

campanya es pretén que els ciutadans recullin els llibres que trobaran pel carrer, gaudeixin de 

la seva lectura i els tornin a alliberar en un altre punt diferent del món. 

 

 

 

25 i 26 d’abril de 2012 

 

Es Baluard projectà una sèrie de documentals de la sisena temporada de la sèrie “Art in the 

twenty-first century” (l’art en el segle XXI), gentilesa d’Art21 i Huma3. 

 

La sisena temporada d' “Art in the Twenty-First Century” inclogué 13 perfils d'artistes dels cinc 

continents en quatre episodis d'una hora cadascun i de temàtiques concretes: Change (canvi), 

Balance (equilibri), History (història) i Boundaries (límits). Creuant el món des de Nigèria a 

Nova York, Pekín a Brasil, el programa mostra els artistes treballant i parlant en primera 

persona, tot demostrant el poder de l'art per alterar la percepció, desafiar les convencions i 

alterar la manera com veiem el món que ens envolta. 

 

History: Marina Abramovic, Glen Ligon, Mary Reid Kelly.  

Boundaries: David Altmejd, Tabaimo, Lynda Benglis, assumed vivid astro focus. 

Change: Ai Wei Wei, Catherine Opie, El Anatsui.  

Balance: Sarah Sze, Robert Mangold, Rackstraw Downes. 

 

 

28 d’abril i 5 de maig de 2012 

 

Cia. Res de Res, Remor 

Remor fou una peça d’onze minuts de durada que ha nascut de la investigació, a partir del cos, 

de la forta poètica d’un espai en el qual ressonen encara els ecos de la gent que hi ha viscut 

enclaustrada.  

 

Es tractà d’una experiència absolutament diferent. El públic visiona la peça en petits grups 

d’un màxim de vint persones i es situa dins l’espai escènic, gairebé a tocar dels actors. La porta 

es tanca rere ells i durant onze minuts viuen la sensació d’estar tancats en una cel·la de 

Palma amb la dansa 

Bookcrossing. Dia del Llibre 

Sisena temporada d’”Art in the twenty-fist century”. Art21 i Huma3 
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3mx4m visionant una peça escènica de contingut intens que apunta directament a les emocions 

més profundes.  

 

Laura Lliteres & Marina Fullana, Dosi 

Qui no coneix aquella dona segura de si mateixa, amb tacons de 15cm, vestit ajustat, llavis 

vermells i abric de pell? O aquella que quan es mira al mirall intenta tancar el ulls per no veure 

qui és? O aquella que estima molt als altres, però no es deixa estimar? I què me'n dieu d'aquella 

que creu que ho té tot, ho domina tot, que tot gira sobre ella, però en el fons no té res?  

 

 

Del 8 al 12 de maig de 2012 

 

Es Baluard fou la seu de MareMostra, el primer Festival de cinema temàtic a Europa que aborda 

la mar des de tots els gèneres (Ficció, Documental, Cinema Fantàstic, Llargmetratge, 

curtmetratge...) i des de tots els punts de vista (Ciència, Activisme, Esport, Cinema Comercial, 

Gastronomia). El Festival MareMostra és l'esdeveniment cinematogràfic de referència a Palma 

de Mallorca i les Balears. Presenta a Palma de Mallorca com a centre neuràlgic i punt de 

trobada entre cineastes, artistes, científics, activistes, esportistes i cuiners durant aquesta 

setmana dedicada al cinema i a la mar. 

 

El festival va estar organitzat per quatre entitats de caràcter privat: SOL VISUALS (Empresa 

productora), IDIMAR (Clúster d'Empreses d'Innovació marina), CLAB (Cluster Audiovisual de les 

Illes Balears) i la Mallorca Film Comission. 

 

 

 

18 i 19 de maig de 2012 

 

Es Baluard s'uní, un any més, als actes del Dia del Museu (IMD), organitzat per l'ICOM. Enguany, 

Es Baluard acollí un concert Minimúsica, dirigit als més petits, visites guiades a l'edifici del 

MareMostra 

Dia Internacional dels museus 
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museu i a les seves exposicions i el concurs de l'ICOM “Jo al meu museu”.  

 

El lema d'aquesta edició de l'IMD fou “Museus en un món canviant. Nous reptes, noves 

inspiracions”. 

 

Concurs “Jo al meu museu”  

Es Baluard es sumà al concurs internacional “Me in My Museum” (Jo al meu museu) que 

organitza el Consell Internacional de Museus (ICOM) en el marc dels actes de commemoració 

del Dia Internacional dels Museus (DIM). 

 

Amb motiu de la 35ª edició del DIM, l’ICOM convocà aquest concurs, que consistí en què els 

participants es fessin una fotografia amb un logotip que es trobava a les taquilles de museus de 

tot el món, entre ells Es Baluard. El guanyador va rebre un “paquet sorpresa amb objectes de 

les millors botigues de museus del món”. 

 

Minimúsica 

Com cada any, Es Baluard acomiadà amb música el curs de tallers familiars “Família! El 

dissabte va d'art”. “Minimúsica” és un cicle de músiques modernes i populars dirigit a infants 

amb la intenció de donar-los a conèixer les músiques representatives del moment social que 

estan vivint i ampliar el seu coneixement musical sense excloure cap estil existent. 

“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 “el cos” serà la 

protagonista de les seves cançons. Els grups que hi actuaren foren: Miquel Serra, L'Équilibriste i 

The Marzipan Man. 

 

 

 

 

1 de juny de 2012 

 

El cantautor Jordi Maranges fou el protagonista de la 

vuitena edició de Fascicles Musicals d’Es Baluard, on 

el músic presentà el seu nou disc Circo del Amor. 

Després de les actuacions de Papa Topo, Oso Leone, 

The Bankers, Emilio José, Sr. Nadie, Oliva Trencada i 

Bedroom en anteriors edicions de Fascicles Musicals, 

arribà el torn d’aquest cantant/compositor mallorquí 

que s’autodefineix com un “chansonnier sorgit de 

Mallorca”. Les seves composicions poseeixen una 

plasticitat que mira als musicals de Brodway, als vells 

films en technicolor i les Torch songs dels 60; es 

podrien definir com a encreuament entre folk, 

cabaret i el pop melodramàtic d’uns the Smiths o 

Rufus Wainwright. 

 

Jordi Maranges. Fascicles Musicals nº 8 
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2 de juny de 2012 

 

Es Baluard acollí un concet pedagògic, dirigit a famílies, i amb les bandes sonores com a 

contingut. La Banda de Música del Conservatori interpretà peçes de John Williams i James 

Horner, entre d’altres.  

 

 

 

6 de juny, 19 de setembre i 3 d’octubre de 2012 

 

Amb el títol “Documentant Mallorca” aquesta segona part del cicle de cinema balear “Feim 

Films 2012” reuneix una sèrie de documentals sobre l’illa:  

  

“Bellpuig: primera pedra” (Miquel Àngel Abraham) + “Monestirs i castells roquers de 

Mallorca” (Gabriel Mayans) 

“Sa Fosca” (Paco Alburquerque)  

“Pàtria cabrera” (Gabriel Mayans) / “Sa Dragonera submergida” (Diego Villalonga Mercadal) / 

“2500 anys sota la mar” (Luis Enrique San Martín) 

 

 

 

9 de juny de 2012 

 

Wallpeople és un projecte d’art col·laboratiu amb base a Barcelona que convida a les persones 

a crear i a formar part d’un moment únic en un espai urbà determinat. L’objectiu de l’acció és 

composar una obra de carrer irrepetible i feta per tots.  

 

El dissabte 9 de juny de 2012, a 32 ciutats del món simultàniament, persones anònimes foren 

les autèntiques protagonistes d'una exposició única, on cadascuna d'elles podrà realitzar la seva 

aportació artística a un mur convertit en un museu improvisat a l'aire lliure, on tots podran 

exposar i observar els treballs dels altres. 

 

On? A un mur d’Es Baluard, que s'omplí de creacions totalment lliures, personals i genuïnes. No 

importa la temàtica, el format o el missatge, l'únic requisit és que es puguin col·locar a una 

paret amb cinta adhesiva. 

 

 

 

Del 5 de juliol al 8 d’agost de 2012 

 

Llunes d’Es Baluard és el cicle d’espectacles d’arts escèniques i música en els espais 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. Enguany, les actuacions 

Wallpeople. “Express yourself” 

Llunes d'Es Baluard 

Feim Films”. “Documentant Mallorca” 

“Escoltar i aprendre: concerts per a famílies”. Concert pedagògic a càrrec de la Banda 
Municipal Elemental de Música de Palma 
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foren espectacles de dansa, música, spoken word i humor. 

Miguel Noguera. “Ultrashow” 

Irene La Sen + Xarro de las Calaveras. “Cal viva” 

Joe Crepúsculo. “El Caldero” 

Catalina Carrasco. “Lágrimas de sal.món” 

 

 

  

 

Del 3 al 31 de agost de 2012 

 

Mecal Air tornà a Es Baluard Museu d’Art 

Modern i Contemporani, una cita 

indispensable de l’estiu a l’illa: els 

passis de curtmetratges a l’aire lliure 

acompanyats per propostes musicals i 

servei de bar. 

  

Tots els divendres del mes d’agost el 

públic gaudí d’una selecció temàtica de 

curtmetratges de la mà de Mecal, 

Festival Internacional de Curtmetratges 

de Barcelona. A més s’oferiren sessions 

de djs nacionals i internacionals. 

 

“Soy un loser con superpoderes”  

“Terror en el museo”  

“Frikis, nerds y otras rarezas humanas”  

 

“Oh my god, there is no future”  

“Tócame aquí, no aquí no, aquí” 

 

 

 

 

 

7 i 8 de setembre de 2012 

 

El Festival NeoTokyo tornà a Es Baluard per quarta vegada consecutiva, la sisena edició del 

Festival NeoTokyo d'Electrònica i Videoart que organitza l'associació cultural i banda de rock 

NeoTokyo. 

 

El Festival NeoTokyo s'ha consolidat, al llarg de sis anys, com a trobada imprescindible de 

música electrònica, amb Es Baluard com a ubicació els darrers quatre anys. Una mostra de 

músics inquiets i independents. Artistes locals amb vocació internacional que no poden trobar 

Festival NeoTokyo de Electrònica i Videoart 

Mecal Air 
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un espai acord a les seves obres, les quals permeten descobrir les darreres tendències dins la 

música electrònica i el vídeo. 

Batalla del Stereo 

Decadente 

Neotokyo 

Film Behaviour 

Hipn 

Pepe Arcade feat Minimal TV 

 

18 de setembre de 2012 

 

En un moment en què la situació econòmica posa en perill el funcionament del sector de la 

cultura, resultà especialment necessari donar a conèixer el paper de professionals que 

contribueixen a fer possible que el treball d'artistes i creadors sigui present a la nostra 

societat. Amb aquest objectiu, l'Associació de Comissaris i Crítics d'Art de les Illes Balears 

(ACCAIB) organitzà aquest primer encontre en el qual alguns dels seus membres exposaren al 

públic les diferents vessants del comissariat i la crítica d'art contemporani, així com els reptes 

a que s'enfronta en el context actual. Un encontre que proposà un diàleg amb el públic i 

ofereix la possibilitat de conèixer en profunditat una feina sovint poc entesa. 

Benvinguda i presentació - Pau Waelder, president d'ACCAIB. 

“Can Marquès: una experiencia privada y particular” - Nieves Barber, directora de Can Marquès 

Contemporáneo. 

“Usos y formatos de la crítica de arte” - Asun Clar, crítica d'art. 

“(Des)ubicando el arte” - Fernando Gómez de la Cuesta, comissari i crític d'art. 

“La dona i la crítica d'art” - Georgina Sas, comissària i crítica d'art. 

“El comissariat com a experiència didàctica” - Jordi Pallarès, educador visual i comissari 

independent. 

  

 

 

20 de setembre de 2012 

 

Es Baluard i El Corte Inglés presentaren per primera vegada a les Illes Balears la performance 

Alicia Framis “Anti_dog (Palma de Mallorca 2012)”. Nit de l'art 2012 

Encontre sobre Comissariat i Crítica d’Art 2012. Associació de Comissaris i Crítics d’Art de 

les Illes Balears (ACCAIB) 

http://www.esbaluard.org/es/activitats/355/batalla-del-estereo�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/358/film-behaviour�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/360/pepe-arcade�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/313/duna-illa-hom-no-en-pot-fugir�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/362/encuentro-sobre-comisariado-y-critica-de-arte-2012�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/362/encuentro-sobre-comisariado-y-critica-de-arte-2012�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/362/encuentro-sobre-comisariado-y-critica-de-arte-2012�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/362/encuentro-sobre-comisariado-y-critica-de-arte-2012�


 59 

 

“Anti_dog (Palma de Mallorca, 2012)” de l’artista espanyola Alicia Framis, amb motiu de la 

celebració de la Nit de l’Art (20 de septembre de 2012). Aquesta obra, que forma part dels fons 

de la col·lecció permanent d’Es Baluard a través de tres fotografies que il·lustren anteriors 

representacions en diferents ciutats europees, tingué lloc en els espais exteriors  de El Corte 

Inglés, coorganitzador de l’acció artística. 

 

 

 

17 d’octubre, 13 de novembre i 12 de desembre de 2012 

 

Amb el títol “Documentant la música”, aquesta tercera part del cicle de cinema balear “Feim 

Films 2012” va reunir una sèrie de documentals al voltant de figures populars de la cançó 

balear. 

 

“Margaluz” (Sebastià Munar, 2010) 

“Dame Veneno” (Pedro Barbadillo, 2007) 

“Els Valldemossa” (Sebastià Munar, 2009) 

 

 

 

Del 22 al 26 d’octubre de 2012 

 

Es Baluard va col·laborar amb la Setmana Internacional del Cinema Europeu acollint aquesta 

sèrie de workshops: 

New trends in television fiction - ZOOM Festival 

Coproducing with Germany 

Coproducing with India  

A school for the new filmmakers to come – ESCAC 

Music for the movies: financing the soundtrack 

 

 

 

Del 24 d’octubre de 2012 al 21 de febrer de 2013 

 

La gent major té molt que oferir i nosaltres tenim molt 

que aprendre d’ells. “GranGent/GentGran” és un 

programa d’activitats amb, per i sobre la gent gran i 

està pensat per donar veu a les persones majors, 

escoltar les seves experiències, parlar dels temes que 

els interessen, crear vincles amb persones de la seva 

edat, treballar amb les noves tecnologies, interactuar 

amb generacions de joves, els seus nets i netes, en 

definitiva compartir temps, valors, coneixements i 

emocions. 

 

Setmana Internacional del Cinema Europeu 

“GranGent/GentGran”. 2ª edició 

“Feim Films”. “Documentant la música”  
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La Unesco va declarar l’any 2012 com a Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat 

Intergeneracional, una immillorable ocasió per mostrar a la societat el paper actiu que tenen i 

han de tenir les persones grans. 

 

Les Àrees d’Acció cultural i d’Educació crearen conjuntament aquest programa amb diferents 

activitats. 

 

Les activitats d’Acció Cultural foren les següents: 

Visita + berenar al museu  

Tallers: “Diàleg transgeneracional a Recordar Tv. Zemos 98”  

Conferència: Trobada amb Zemos 98    

Cloenda: Guateque Intergeneracional  

 

Les dues àrees foren convidades al Centre Cultural Flassaders de l’Ajuntament de Palma per a 

la presentació de projectes realitzats en el museu, dia 2 d’octubre de 2012. 

 

 

 

Del 7 de novembre de 2012 al 30 d’abril de 2013 

 

El Festival Art Futura 2012 proposa, amb el títol “La nostra cultura és digital”, una anàlisis de 

la Nostra relació amb les tecnologies digitals, tant a nivell global com individual, mitjançant les 

aportacions d’un grup d’experts i les obres d’alguns dels creadors més destacats del panorama 

internacional de l’art digital. 

 

El programa audiovisual consta de vuit hores d’imatges d’alt impacte amb les darreres 

creacions d’animació 3D, motiongraphics, videojocs i efectes especials. 

 
 

ArtFutura. “La nostra cultura és digital” 

http://www.esbaluard.org/es/activitats/372/visita-al-museo�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/373/tallers-gran-gent-gent-gran�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/374/conferencia-gent-gran-gran-gent�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/375/clausura-gent-gran-gran-gent�
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Programa audiovisual 

“Improv Everywhere” 

Everything is a Remix 

Theo Jansen – Tecnópolis 

Moebius - Métamoebius 

“Futura Graphics” 

Just Lapsing Time 

“Vimeo Special” - Vimeo Festival 

“3D Futura Show” 

 

“Centres educatius a ArtFutura”, amb Juan Montes de Oca  

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 

especial del programa audiovisual per nivell educatiu. 
 

“ArtFutura a la carta” 

Selecció especial del programa audiovisual segons el nivell educatiu (a partir  d’educació 

primària). 
 
Estrena del documental I'm a cyborg de Javier Mazuelas 

Neil Harbisson, britànic-irlandès d’ascendència catalana, és el primer ciborg reconegut 

legalment per un govern. Ciborg és el terme que descriu la unió de cibernètica i organisme a un 

mateix individu. Un ull electrònic implantat al seu cap des de l’any 2004 li ha canviat la seva 

forma de percebre el món i ha modificat els seus límits físics del propi ésser humà. 

 

A la taula rodona posterior a la projecció hi participaren: 

 

 Miren Garayalde: directora de l’àrea de documentals del LADAT 

 Javier Mazuelas, realitzador del documental 

 Mario Figueroa, membre de l’equip i responsable de so. 

 

 

 

 

15 de novembre de 2012 

 

La XXXIII Trobada Internacional de Compositors, organitzat per la Fundació ACA va tenir lloc en 

Es Baluard amb l’actuació del quartet Fukio Ensemble. 

 

Des de la seva formació l’any 2007, Fukio Ensemble ha aconseguit una segura i substancial 

reputació, demostrant una gran passió per la música de cambra per a saxòfon i deixant 

constància d’això a cada una de  les seves aparicions. 

 

Programa: 

Bagatelle #5 Adagio Mesto – Bèla Bartok in Memoriam -  (1953) / Gyorgy Ligeti (1923-2006) 

Concert de la Fukio Ensemble XXXIII Trobada Internacional de Compositors 

http://www.esbaluard.org/es/activitats/384/improv-everywhere�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/385/everything-is-a-remix�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/386/theo-jansen-tecnopolis�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/387/moebius--metamoebius�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/388/futura-graphics�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/389/just-lapsing-time�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/390/vimeo-special--vimeo-festival�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/391/3d-futura-show�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/392/juan-montes-de-oca-presents-artfutura�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/393/artfutura-a-la-carta�
http://www.esbaluard.org/es/activitats/395/estrena-d-im-a-cyborg�
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Density 21.5 (1936) / Edgarg Varèse (1893-1965) 

Mysterious Morning (1995)  / Fuminori Tanada (1961 – ) 

P.S  (2008) / Georges Aperghis  (1945 – ) 

Como el ruido levísimo del caer de una estrella (2011) / Camilo Méndez (1982 – ) 

 

 

 

16 de novembre de 2012 

 

L’actuació de Gran Sol en Es Baluard va suposar la primera presentació oficial del seu imminent 

disc de debut per al segell Primeros Pasitos, un dels més esperats a  l’escena musical mallorqui-

na d’ençà que començaren a cridar fortament l’atenció, pràcticament des del seu primer con-

cert fins fa gairebé dos anys. En aquest concert varen comptar amb convidats especials, entre 

ells Xisco Albéniz de La Búsqueda. 

 

 

 

 

22 de desembre de 2012 

 

Com cada any per aquestes dates, a l’entorn del solstici d’hivern, la Catedral de Mallorca ens 

va regalar l’espectacle d’un gegant caleidoscopi de color. Vist des d’es Baluard, amb el permís 

dels núvols, aquesta és una de les sortides de Sol més belles que podem contemplar. Aquest 

efecte, va ser descobert, estudiat i difós per la Societat Balear de matemàtiques SBM-XEIX. 

 

 

 

Les rossasses de la Seu i la conjunció del solstici 

Gran Sol. Fascicles Musicals núm. 9 
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Observació de l’efecte des de les terrasses d’Es Baluard. 

Conferència sobre màgia matemàtica “Màgia per al Solstici d’Hivern” a càrrec de Fernando 

Blasco, professor de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Total visitants Àrea: 11.216  
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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 
programació, a més de la definició de la identitat corporativa i 
la bona 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 temporals i les activitats d’educació i acció 
cultural.  



 66 

 

 

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 

Baluard, les estratègies de màrqueting directe, la promoció de vendes i del museu dins l'oferta 

cultural i d'oci de la ciutat.El sector empresarial és clau per a la recerca de patrocinis i 

mecenatges, així com la dinamització del museu i la seva programació.  

 

La principal finalitat de l'Àrea de Màrqueting en aquest 2012 ha estat intentar aconseguir que 

l'oferta del museu formi part de la consciència ciutadana, la projecció exterior d'Es Baluard, 

així com la consecució de recursos econòmics per a què puguin ser invertits en la millora del 

museu i la intensificació de les activitats tant educatives com d'acció cultural. 

 

Els objectius de l’Àrea són: 

 

-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. Durant aquest any 2012, el departament de Màrqueting 

s’ha encarregat de les tasques de disseny del museu, sense externalitzar aquesta funció. 

 

-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 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 ia la 

seva activitat. 

 

-Promoure els productes ja existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 
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Visitants 

 

-Donar a conèixer les exposicions, activitats i el mateix museu entre la ciutadania. 

 

-Identificació, anàlisi i promoció dels productes del museu a partir del qüestionari posat en 

marxa el 2011 dirigit al visitant / qüestionari de suggeriments. Tots dos qüestionaris disponibles 

en 4 idiomes a taquilles.A partir dels resultats podem realitzar una anàlisi de mercat i dirigir 

les estratègies de màrqueting cap a la direcció idònia. 

 

-Establir acords amb empreses, clubs d'empreses i professionals del sector turístic (hotels, 

agències de viatges i tour operadors), per informar sobre museu i atreure'ls. 

-Gestió de la base de contactes del museu. Seguim amb la utilització del programari MailChimp, 

engegat el 2011, per controlar que els nostres enviaments no esdevinguin correu brossa (Spam). 

 

Aquest any 2012, la xifra de visitants d'Es Baluard ha augmentat gairebé un 20% respecte al 

passat any i s’ha celebrat l'arribada del visitant 3 milions. Així mateix, l'afluència a les 

inauguracions d'exposicions a Es Baluard ha augmentat considerablement 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 l'art, espai d'intercanvi d'experiències i 

debat d'idees. La posada en marxa des de maig de 2011 de les visites guiades a associacions o 

col·lectius que ho sol·licitin de forma gratuïta, s'han assentat durant aquest any 2012. Solen ser 

visites d'una hora de durada dirigides per un representant de l'Àrea de Màrqueting, per 

exemple: associacions de tercera edat, col · legis oficials, COFUC, associacions de veïns… 

 
-Atenció al visitant. 

ACCIONS 
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Es treballen en profunditat dos subproductes dins 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 al museu, amb 

lloguer dels espais disponibles. Hem mantingut durant aquest any 2012 el preu proposat per al 

lloguer d'espais del 2011 i cal destacar l'augment de lloguers. Algunes de les empreses que han 

apostat per Es Baluard aquest any han estat: Expedia, Estudi Comunicació, Laboratori Dr 

Esteve, DO Pla i Llevant, Arturo Sánchez i fills SA, ASINEM, Ascens, UIB, Candilikas, Danone, DO 

Oli de Mallorca, Omega-Pharma, Viajes El Corte Inglés, Poraxa, Cifre de Colònia, 

SuperYachtCup. 

 

-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 

culturals etc. Implantació d'una política de fidelització d'empreses amb descomptes dirigits a 

clients directes recurrents amb possibilitat de convertir-se en patrocinadors o mecenes. 

 

-Shootings fotogràfics i audiovisuals (Productora Robbie Bellapart, Amazing Spaces, The 

Production Factory...) i aquest any es mantenen els creats el 2011, 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 

caràcter mediàtic i social. 

ESTRATÈGIA DE VENDA 
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-Altres esdeveniments realitzats en 2012 són: Associació de lluita contra el càncer, presentació 

del llibre de la Fundació Vicente Ferrer, Setmana Internacional del cinema europeu, Festival de 

cinema MareMostra, celebració del 25è Aniversari Projecte Home Balears… 

 

-Venda d'entrades: negociació anual de col · laboracions amb agències de viatges, com poden 

ser TUI (creació d'una visita a la seva mida), 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 

euros per als titulars des de 2010 que mantenim aquest 2012, Country Club Santa Ponsa, Hotel 

Armadams, Hotel Mirador, Novotours ... 

 

-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 en 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). 
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Iniciativa de fidelització i avantatges per a aquelles persones que segueixen amb més 

freqüència les activitats i exposicions d'Es Baluard. El programa Amics d'Es Baluard es 

desenvolupa des de la inauguració del museu, el 2004, i va ser presentat al setembre d'aquest 

any durant la celebració 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 en línia 

habitual. 

 

Amb la renovació de la identitat corporativa en 2010 també es va realitzar un canvi en la 

targeta d'Amics, sent ara del color Pantone 3965 amb la paraula Amics d'Es Baluard en blanc. 

 

S'afegeixen aquest any 2012 noves accions amb els Amics d'Es Baluard com descomptes del 20% 

a la cafeteria del museu BLD, obsequi anual d'un catàleg editat pel museu, vista + cafè per als 

Amics. 
 
 

 

 

 

 

 

AMICS D’ESBALUARD 
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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 i activitat del museu que ho requereixi. El 2012: 

“Altres Mirades. Biblioteca Nacional” 

“La percepció de l'espai” 

“Fragments pictòrics, 1980-2010. Mirades a la col·lecció d'Es Baluard” 

“Toni Catany. Obres de la col·lecció d'Es Baluard” 

“Joan Bennàssar. El vi que bec té gust de mar” 

“Realitats / Ficcions” 

“Esther Ferrer. En quatre moviments” 

Sala Miró. “Ubú en escena” 

Banderola genèrica “Ceràmiques Picasso” i “Ubú en escena” 

Fulletó “Família, el dissabte va d’art!” 

“Feim Films” 

Fulletó “GranGent/GentGran” 

“Minimúsica” 

 

-Durant aquest any 2012 es va posar en marxa un fullet genèric de les diferents plantes del 

museu perquè el nostre visitant no se senti perdut en cap moment.S'ha realitzat una nova 

impressió del 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 imatge corporativa 

iniciada el 2010, el qual es ha distribuït massivament en oficines de turisme, hotels de 4 i 5 

estrelles locals, fires de turisme cultural / turisme en general i punts d'interès de la ciutat. 

 

-A més, com és habitual dins de l’àrea, es porta el control de la imatge corporativa de les 

activitats on Es Baluard apareix com a organitzador o col · laborador al llarg de 2012, per 

exemple:  

Bookcrossing 2012 

Festival Neotokyo de Música electrónica i videoart 

Palma Art Brunch 

PalmaPhoto 

Fulletó Nit de l'Art 

 

-Accions puntuals de participació ciutadana, Màrqueting Social, com Bookcrossing, Wallpeople, 

Dia del llibre amb un punt de venda a l'Avda Jaume III en col · laboració amb El Corte Inglés o 

l'acció duta a terme el dia de la Nit de l'Art la performance “Anti_dog” d’Alicia Framis. 

 

-La postal de Nadal d'aquest any 2012 ha estat digital per minimitzar el cost i s'ha utilitzat una  

 

PROMOCIÓ 
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foto de l'entrada del museu. 

 

-Repartiment dels elements promocionals segons els àmbits establerts per a cadascun. 

 

-Aquest any 2012 ha començat la venda d'entrades del museu a les Oficines de Turisme de 

Palma (Ajuntament de Palma) i al Bus Turístic. 

 

-Informació sobre totes i cadascuna de les activitats del museu per mitjà de correus electrònics 

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 

possible visita. 

 

-Publicitat en mitjans de comunicació d'informació general i mitjans especialitzats en art 

contemporani, com ara: Banner Exit Express, anunci Llunes d'Es Baluard a la revista Youthing. 
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Des de la seva inauguració, Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, té un 

programa de Patrocini i Mecenatge dirigit a les entitats i empreses que vulguin 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 2012, han col·laborat amb Es Baluard les següents empreses i moltes de les coses que 

realitzem no serien possibles sense el seu suport: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

PATROCINI I MECENATGE 
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 Àrea de Comunicació 

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. 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.  
 
 



 76 

 

Les funcions de l’Àrea de Comunicació d’Es Baluard passen per transmetre la informació de tot 

allò que té a veure amb el museu: ja sigui com organitzador o com a lloc de celebració 

d’exposicions i activitats, com de tot allò relacionat amb la institució. La manera de 

transmetre aquestes informacions a les parts interessades pot ser a través dels mitjans de 

comunicació o de manera directa. Aquesta segona via s’ha intensificat en els darrers anys 

gràcies a les eines de comunicació online, que possibiliten una via més ràpida i més barata, 

pràcticament gratuïta en termes generals, per fer arribar el missatge al receptor. A més, l’àrea 

té cura de la intracomunicació, és a dir de la difusió de manera prioritària, a l’equip d’Es 

Baluard, de tot allò relatiu al museu. 

 

 

Durant l’any 2012 i en termes generals, l’Àrea de Comunicació d’Es Baluard ha realitzat la 

difusió de tot allò relacionat amb el museu a través de la informació convencional -és a dir, 

aquella que compta amb els mitjans de comunicació com a interlocutors- consolidant alhora el 

recurs d’aquelles eines més modernes: les xarxes socials, el web del museu i els Newsletters.  

 

Així mateix, conscients del volum d’informació generat durant els 8 anys del museu, l’àrea ha 

iniciat la tasca de digitalitzar l’hemeroteca d’Es Baluard. Tant la mediateca com la fototeca 

estan des dels seus inicis, en línies generals, amb suport digital, però era una necessitat, 

també, procedir a aquesta opció pel que fa al material informatiu reproduït a la premsa. 

 

Comunicació convencional 

En un any en què, a nivell expositiu, el museu ha impulsat la seva col·lecció, la presència de les 

COMUNICACIÓ CONVENCIONAL 
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exposicions als mitjans extralocals s’ha assolit especialment gràcies a l’exposició “Esther 

Ferrer. En quatre moviments” i a la performance que l’artista basca dugué a terme a l’Aljub, 

ambdós esdeveniments en el marc de la celebració del vuitè aniversari d’Es Baluard. Així 

mateix, la col·laboració amb Biblioteca Nacional i Acción Cultural Española, fruit de la qual el 

museu acollí l’exposició “Otras Miradas”, també possibilità un bon ressò mediàtic fora de les 

Illes Balears. La presència d’artistes coneguts a la península, com Miguel Noguera i Joe 

Crepúsculo, a “Llunes d’Es Baluard 2012”, la performance d’Alicia Framis durant la Nit de l’Art 

i la primera edició de MareMostra al museu també contribuïren al seu posicionament en el marc 

informatiu estatal.  

 

Així mateix, la celebració del I Seminari Art Contemporani a l’Hospital a Es Baluard -un 

esdeveniment formatiu organitzat en xarxa per l’equip educatiu del museu juntament amb els 

del Centre d’Art La Panera (Lleida) i el Centre Régional d’Initiatives pour l’art contemporain, 

Le Bbb (Toulouse)- foren ocasions propícies per llur transcendència per activar noves accions de 

comunicació que s’expliquen en l’apartat següent. 
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El 2012 ha estat un any de consolidació de la presència d’Es Baluard a la xarxa. Des de 2009, 

quan el museu aterra a la Comunicació 2.0, calia dur a terme una implementació dels recursos 

que aquesta oferia i sobretot un estructuració en base a usos i potencials de cadascuna de les 

eines. Això s’ha aconseguit conferint a cadascuna un terreny determinat, el que s’ha traduït, 

en grans trets, en una intensificació dels recursos gràfics de Facebook i del titular i de la 

retransmissió en el cas de Twitter.  

 

L’estratègia ha tingut fruits més que notables. Els seguidors del museu a Facebook han 

augmentat un 35%, fins als 6.382 seguidors, i la fidelització ha estat molt més accentuada en el 

cas de Twitter, on el museu ha registrat un increment del 140% en el nombre de followers 

respecte a 2011, situant-se, el desembre de 2012 en uns 4.000. Però, com diem, aquest 

comportament per part dels seguidors del museu no és casual, sinó que respon a l’estratègia 

d’utilitzar Twitter per a retransmetre en directe tot el que succeeix de manera destacada a Es 

Baluard. La prova és que, durant 2012, el perfil de Twitter d’Es Baluard va realitzar el mateix 

nombre de tweets, uns 1.500, que en tot 2009, 2010 i 2011.  

 
Durant aquest exercici, s’ha aprofitat la celebració d’un esdeveniment internacional com el I 

Seminari Art Contemporani a l’Hospital per posar-lo a l’abast dels professionals de fora de 

Mallorca que volguessin gaudir-ne. Donades les limitacions de Twitter, en un contingut complex 

com el que s’hi tractava, s’optà per la retransmissió via streaming, el que facilità, a més, un 

feedback més complet amb els corresponents espectadors.  

 

 

 
 

COMUNICACIÓ ONLINE 
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Amb la mateixa finalitat de donar-hi difusió, però de manera més creativa i desenfadada, es 

dugué a terme un concurs multimèdia al voltant del cicle “Llunes d’Es Baluard”, enriquit amb 

les aportacions gràfiques, musicals, audiovisuals i fotogràfiques dels 5 artistes que actuaren en 

l’edició 2012: Miguel Noguera, Joe Crepúsculo, Irene La Sen, Charro de las Calaveras i Catalina 

Carrasco. Aquests udols a les “Llunes d’Es Baluard” ajudaren a la difusió de l’esdeveniment que 

era, per primer cop, de pagament i que per tant requeria d’un reclam major que en anteriors 

edicions. El suport audiovisual de MareMostra i la retransmissió, per segon any, de l’acció de 

Bookcrossing del Dia dels Museus, han estat dues accions emmarcables en aquest procés. 
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En l’apartat de classificació de la informació, l’àrea ha mantingut la preservació de la 

mediateca i la fototeca i ha iniciat, durant 2012, la digitalització de l’hemeroteca. Mentre que 

en les dos primeres, el suport paper i magnètic és pràcticament inexistent, el volum de 

documentació física en el cas de les informacions aparegudes a la premsa durant els 8 anys de 

vida del museu feia prioritària la digitalització d’aquesta.  

 

Aquest procés ha estat afavorit per l’aparició de la versió online de tots els diaris locals. Els 

avantatges a l’hora d’optar per aquest model són molts: des de l’estalvi d’espai d’arxiu al de 

paper, sense oblidar la comoditat a l’hora de classificar i cercar totes les informacions 

aparegudes, el que facilitarà una segona fase, que serà la publicació de l’hemeroteca del 

museu per a la seva consulta exterior. 

 
 
 

DIGITALITZACIÓ DE L’HEMEROTECA 
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Diari de Balears. 05/01/2012 

RETALLS DE PREMSA ÀREA D’ARTISTICA 
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RETALLS DE PREMSA ÀREA D’ARTISTICA 

Tendencias del Mercado del Arte. Març 2012 
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Diari de Balears. 25/03/2012 
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ABC Mallorca. Juliol 2012 
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Última Hora. 16/09/12 
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Diario de Mallorca. 01/11/2011 
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Info en punto. 03/11/2012 
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 Atrapamallorca.com. 18/02/2012 

RETALLS DE PREMSA ÀREA D’EDUCACIÓ 
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        Diario de Mallorca. 13/06/2012 
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Diari de Balears. 03/07/2012 
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Diario de Mallorca. 27/06/2012 
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Artecontexto. 04/10/2012 
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Última Hora. 12/10/2012 
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               Sapos y princesas. 20/10/2012 
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Diari de Balears. 20/12/2012 
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     Diari de Balears. 05/03/2012 

RETALLS DE PREMSA ÀREA D’ACCIÓ CULTURAL 
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Diario de Mallorca. 14/03/2012 
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Diario de Mallorca. 05/05/2012 
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Diari de Balears. 09/05/2012 
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Diari de Balears. 17/07/2012 
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El Mundo. 05/09/2012 
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Última Hora. 06/11/2012 
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Diario de Mallorca. 23/12/2012 
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Última Hora 29/03/2012 

RETALLS DE PREMSA ÀREA DE MÀRQUETING 
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Diario de Mallorca. 07/11/2012 
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RETALLS DE PREMSA DEL MUSEU 

Exit. 30/01/2012 

Diario de Mallorca. 01/02/2012 
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Última Hora. 12/02/2012 
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Diario ABC. 03/10/2012 

El Mundo. 18/04/2012 
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