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1. Direcció 

 
1.1. Text de Nekane Aramburu, directora d’Es Baluard 
 
Des de la meva incorporació a la direcció d’Es Baluard el 19 de març, he treballat 
com a primer punt de partida en analitzar el museu des de tres perspectives:  
 
- funcionament 
- museologia 
- continguts artístics 
 
Les conclusions d’aquest estudi tenien com a objectiu valorar la realitat amb la 
funció que s’acompasarà amb el projecte presentat a la convocatòria oberta per al 
concurs de direcció del museu. L’estudi d’aquests elements segueix essent intens per 
a donar lloc a una revisió en profunditat que permeti donar lloc a un museu i equip 
forts capaços d’ésser sostenibles d’acord a la societat i la cultura en la què ha nascut 
i per a projectar-se com un gran centre de futur internacional.  
 
La renovació i estructuració de nous processos de treball i gestió acords amb el nou 
cicle que el museu comença en aquest 2013, donaren lloc a què s’iniciessin noves 
metodologies basades en els processos i projectes amb caràcter transversal entre els 
departaments i per objectius entre les persones dinamitzades i coordinades des de 
Direcció.   
 
 
Els principals eixos sobre els què s’han treballat són: 
 
1. Construir una identitat de museu com a Museu de les Illes Balears, a partir de 
l’associació de marca Es Baluard amb cultura de l’entorn pròxim i internacional. 
Un museu que realitza les funcions pròpies, però amb vocació d’ésser un centre 
viu. Anar perfilant la campanya per al desè aniversari del museu a partir d’un logotip 
associat a una sèrie d’accions al llarg de 2014.  
  
2. Generar un equip fort i autònom de compromís empresarial basat en l’excel·lència 
i l’eficàcia del treball per objectius. Implementació de models de treball per 
processos i projectes en transversal.  
 
3. Dotar de sentit l’edifici i la seva circulació.  
 
4. Establir els Fonaments/ missió del museu.  
 
En definitiva els objectius que han portat a desenvolupar el pla d’actuació per al 
2013 foren:  
 
- Conservar, investigar, exhibir i difondre la col·lecció del museu. Degut a la reducció 
pressupostària prevista per a l’any 2013, la programació d’exposicions temporals es 
dedicà  a l’organització de noves lectures de la col·lecció permanent i mostres en 
col·laboració.  Les produccions pròpies com l’inici de la sèrie “Reproductibilitat” o 
l’inici de l’estudi de la mostra “Implosió” amb una campanya d’una imatge de logotip 
i vídeo, així com a revisió dels continguts dels fons o en col·laboració amb diferents 
entitats públiques, privades i artistes.  
 
- Es van continuar treballant les relacions amb altres museus i institucions culturals 
per tal de poder incloure exposicions temporals (sempre segons la línea artística del 
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museu) que no suposessin cap despesa per a Es Baluard (sempre que s’assolissin 
col·laboracions o acords de patrocini que suposessin noves aportacions econòmiques 
per dur-les a terme).  
 
- Donada la mancança de recursos per a la continuació de la sèrie de catàlegs al 
voltant de la col·lecció d’Es Baluard,  un conjunt de publicacions que constitueixen 
una eina imprescindible per a la difusió del fons artístic d’Es Baluard entre 
especialistes, museus, etc., la divulgació de la col·lecció permanent es realitzà 
exclusivament a través del web, mitjançant la progressiva inclusió del catàleg 
complet del fons artístic en aquest portal. A més s’iniciaren els enregistraments de la 
sèrie de Creadors i arxiu d’artistes de les Illes Balears.    
 
- Mantenir l’activitat educativa del museu adreçada a diferents col·lectius, centres 
educatius, famílies, gent gran ... i especialment als que més suport requereixen. 
 
- Oferir una programació cultural de qualitat amb els mínims recursos per a donar 
lloc a la sostenibilitat del projecte afectat per les retallades en les aportacions 
institucionals.  
 
- Potenciar els canals de comunicació digitals per a difondre totes les activitats del 
museu, reforçant la fidelització del públic resident i usuaris de les xarxes socials. 
 
- Consolidar les vies de finançament existents i potenciar vies alternatives. 
 
- Realitzar projectes d’educació i formació encaminats al I+D (investigació i 
desenvolupament). 
 
- Reestructurar el sentit dels espais i àrees físiques del museu vinculant-los a la seva 
peculiaritat arquitectònica, configuració i noves necessitats dels serveis.   
 
- Enfortir i consolidar les relacions amb associacions, agents turístics, tour 
operadors... creant consciència de què Es Baluard presenta una oferta cultural de 
qualitat al llarg de tot l’any i és un pilar fonamental dins la nostra societat per tal 
d’afavorir la desestacionalització de l’oferta turística. 
 
- Ha estat necessari implementar fórmules de comunicació interna que facilitessin 
compartir  dades i avançar en el dia a dia amb operativitat així com establir nous 
sistemes d’estructures per a les bases de dades i newsletters. 
 
Operacionalment s’han  establert protocols d’actuació base per a facilitar la  
organització interna, como els següents: 
 
- Protocol d’organització de les exposicions amb caràcter transversal 
- Protocol de conservació i seguretat en les exposicions  
- Protocol per a visites i manifestacions multitudinàries  
- Protocol de recepció a visitants Vips 
- Protocol funcionament Taquilles 
- Protocol de seguretat 
 
També s’ha treballat en dotar d’un sentit a cada un dels espais del museu per a 
generar un programa d’exposicions permanents i temporals, i llocs on el públic se 
sentí còmode per aprendre, pensar i gaudir de la cultura. 
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La programació expositiva es concep com un instrument pedagògic i divulgatiu, un 
servei públic per a l’experiència contemplativa, de pensament i anàlisi teòric de l’art 
i la creació des de la praxis. Aquesta programació es personalitza i bifurca en vàries 
seccions acords amb la configuració arquitectònica i circulació del complexe que 
inclou i envolta el museu Es Baluard.  
 
La política d’exposicions i activitats s’ha centrat en:  
 
- Investigació dels fons de la col·lecció amb exposicions raonades d’obra, períodes o 
artistes. 
 
- Línea oberta a projectes historiogràfics com a bústia de projectes en transparència. 
Incentivar la publicació i exhibició de propostes curatorials de tesis o investigació  
local e internacional. 
 
- Observatori contemporani flexible de practiques de pensament i acció 
contemporània interdisciplinar.  
 
- Intervencions site specific. 
 
- Reordenar museològicament les obres de l’interior i exterior del museu dotant al  
recorregut d’un significat. 
 
- Estructurar les col·laboracions externes generant una línea de: projectes associats, 
col·lectius col·laboradors i activitats puntuals que siguin compatibles amb els 
continguts del museu.  
 
Es Baluard s’enfortirà quan es construeixi un bon projecte museogràfic de caràcter 
permanent que pugui ser flexible a generar en sí mateix intervencions que el 
dinamitzin. En tot allò el treball segueix essent la ferma voluntat de ser transparent 
en la gestió, visibilitza els seus concursos i convocatòries obertes utilitzant la web, 
en la mesura de què la programació i manteniment intern de la mateixa ho permetin. 
Així es va obrir un apartat ampli i inici denominat: TRANSPARÈNCIA on a més de 
publicar el projecte del concurs de direcció, entre d’altres s’han anat publicant 
convocatòries com la de projectes historiogràfics o d’investigació.  
 
La dotació de sentit a cada espai d’Es Baluard i la zona que l’envolten partint de la 
idea de què es converteixi en un complexe cultural, es va definir de la següent 
manera:  
 
Col·lecció permanent (Planta 0)  
Tota la planta baixa mostra, de forma contínua, la presentació de les col·leccions 
d’Es Baluard a través de diferents diàlegs oberts a interpretacions curatorials o Carte 
blanche  sobre les mateixes o altres col·leccions complementàries.  
 
 
Temporals (Sala –1) 
La programació es basa en una línea d’exposicions historiogràfiques, de tesis o 
d’investigació per al coneixement de l’art modern i contemporani. Amb l’objectiu de 
fomentar l’anàlisi històric i contextualitzar tot allò succeït artísticament en el passat 
més recent, el museu manté des de 2014 una convocatòria oberta al foment de línees 
d’investigació i difusió sobre creadors i col·lectius de les Illes Balears.  
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A més de l’entorn pròxim aquest espai visibilitza projectes amb caràcter 
internacional.  
 
 
Aljub 
La programació de l’Aljub es desenvolupa a partir dels criteris exposats a 
continuació:  
 
A/ Projectes vinculats a les dinàmiques pròpies del museu: el seu programa d’art 
actual centrat en la col·lecció, les àrees de desenvolupament educatiu i acció 
cultural així com artistes internacionals en sintonia amb la programació concebuda 
per direcció.   
 
B/ Propostes dels col·lectius associats al museu i creadors en residència (entenem els 
projectes associats com col·lectius privats o públics sense ànim de lucre amb una 
programació regular d’activitats o accions enfocades al desenvolupament de la 
creació i/o acords amb el devenir i pulsió de la societat contemporània en 
permanent evolució). 
 
C/ Lloguers d’entitats, empreses, fundacions o festivals que sentin el seu ús com 
l’aportació a un projecte cultural museístic singular. 
 
  
Gabinet (Planta 1)  
Zona de la planta superior que serveix d’espai per a la presentació de projectes 
arrelats a la col·lecció d’Es Baluard, artistes les obres dels quals formin part del 
museu o corrents artístiques i culturals vinculades als mateixos. La selecció pot partir 
de les pròpies obres pertanyents a la col·lecció o a nous fils que sorgeixen de la 
pràctica artística dels seus creadors, amb l’objectiu de documentar, donar a 
conèixer i promoure la investigació dels continguts vinculats al museu.    
 
Observatori (Planta 1) 
Àrea oberta a la presentació transdisciplinar de les pràctiques contemporànies i a la 
col·laboració amb altres entitats del sector cultural. Aquest espai es diversifica i 
muta en funció de les necessitats de cada moment.   
 
Intermedi 
És un Hub, un espai d’interconnexions entre col·lectius, ciutadans i entitats que 
troben aquí un lloc de trobada per a compartir, treballar o divulgar idees, 
pensaments i fórmules col·laboratives en sintonia amb la filosofia i fonaments del 
museu.   
 
The tower 
Serà una plataforma d’iniciatives contemporànies mediterrànies. Aquest espai obert i 
recuperat per a la vida cultural de Palma de Mallorca tindrà una programació resultat 
d’un concurs obert a iniciatives de caràcter local i internacional.  
 
Unes iniciatives que emanades des de la societat estiguin disposades a emprendre 
una programació novedosa basada en la investigació de les noves pràctiques del 
pensament i anàlisi d’un món en el què cada dia és més important implementar 
plataformes per a donar a conèixer experiències, processos i fórmules de 
coneixement i reconeixement del nostres ecosistema econòmic, social i 
mediambiental. Un no-lloc emblemàtic per la seva historia i abandonat durant anys 
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es converteix ara en un espai-plataforma on allò important és el procés, compartir 
experiències i treballar en xarxa.   
 
Els Arcs  
Espai exterior d’ús per a col·lectius associats o propostes al voltant a la creació i les 
cultures contemporànies.   
 
Terrasses superiors i places exteriors/interiors: espais oberts a mode d’àgora per al 
pensament i l’oci.  
 
Per complir amb aquests objectius,  es va seguir amb les línees establertes en el pla 
d’actuacions que per a l’any 2013 contemplà les línees de treball següents: 
 

- Conservació, exhibició, investigació i difusió de la col·lecció del museu 
- Programació d’exposicions basades en la col·lecció  
- Educació i Formació 
- Acció cultural 
- Estratègies de màrqueting 
- Estratègies de comunicació  
- Administració, infraestructures i manteniment 

 
 
 
Nekane Aramburu 
Directora  
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
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2. Artística 

 

2.1. Introducció  

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.  

- La Col·lecció 
 
Entre les funcions prioritàries de l’àrea artística es troben la conservació, 

investigació, difusió i ampliació dels fons d’obra d’art del museu. En aquest sentit, 

les principals activitats desenvolupades són: 

 

- Seguiment de l’estat de conservació de les obres de la col·lecció permanent amb 

revisions periòdiques de l’estat de cadascuna d’elles.  

- Organització i manteniment dels magatzems d’obres d’art. 

- Facilitar i gestionar els préstecs d’obres de la col·lecció d’Es Baluard a d’altres 

museus nacionals i internacionals per a exposicions temporals. 

- Mantenir i desenvolupar la col·laboració amb altres centres museístics i entitats de 

les Illes Balears, a través del dipòsit d’obres de la col·lecció permanent d’Es Baluard. 

- Continuació de la catalogació online de les obres de la col·lecció permanent al 

web, amb la difusió online del fons del museu, potenciant el web com a eina 

imprescindible per a Es Baluard per divulgar les obres de la col·lecció. 

- Afavorir la difusió dels fons del museu a través de publicacions especialitzades 

externes (catàlegs raonats, investigacions, etc.). 

Durant l’any 2013, la documentació de la col·lecció s’ha vist intensificada mitjançant 

el desenvolupament d’un nou projecte denominat “Arxiu Balears” amb l’objectiu  

d’impulsar el coneixement de l’art de les Illes Balears. Concebut com una plataforma 

digital centrada principalment en els creadors i agents vinculats a la col·lecció del 

museu, l’Arxiu Balears també recull l'entorn artístic local i internacional relacionats 

amb aquestes, mitjançant vídeos d’edició pròpia amb la col·laboració d’entitats i 

museus. 

Al mateix temps, s’ha reforçat el valor de la col·lecció amb la seva revisió i exposició 

al públic mitjançant la realització de noves presentacions de caràcter temporal al 

voltant del fons del museu, com ara “Mallorca i la interpretació del paisatge”, 

“Gabinet: Pep Bonet”, “Reproductibilitat 1.0” i “Implosió 1er moviment”.  

Mallorca i el seu paper clau en el desenvolupament del paisatge entre el darrer quart 

del segle XIX i principis del segle XX va ser la temàtica proposada a l’exposició 
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“Mallorca i la interpretació del paisatge”, període i gènere destacats a la col·lecció 

d’Es Baluard. Una aproximació a la tradició pictòrica mallorquina del segle XIX 

vinculada al romanticisme i el realisme francés, seguida de la introducció del 

modernisme i el simbolisme a l’illa de la ma d’artistes procedents de Catalunya i de 

l’estranger principalment i la posterior convivència entre els dos corrents vigents a 

l’illa, són els tres eixos a través dels quals es va analitzar el gènere en qüestió. 

El Gabinet, és un espai destinat a mostres de petit format al voltant dels fons i dels 

artistes vinculats a les col·leccions del museu i va estar dedicat a Pep Bonet (Colònia 

de Sant Jordi, Mallorca, 1974), reconegut fotògraf mallorquí, l’obra del qual 

s’emmarca dins el fotoperiodisme. Per primera vegada, es varen presentar les vuit 

fotografies pertanyents a la sèrie “One Goal” (2002-2007), conjunt que correspon al 

seu projecte a llarg termini “Faith in Chaos”, un assaig fotogràfic centrat en Sierra 

Leone, país sumit durant onze anys en una Guerra Civil.  

En el cas de “Reproductibilitat”, amb aquesta mostra, que parteix de la col·lecció de 

fotografia, s’inicia un cicle d’anàlisis sobre el desenvolupament de la imatge, des de 

la prefotografia fins a les noves tecnologies. El museu ha treballat en la producció de 

les dues primeres entregues (“Reproductibilitat 1.0” i “Reproductibilitat 1.1”, 

aquesta darrera prevista per al 2014), avançant cap el digital i l’art electrònic. La 

producció s’acompanya d’un catàleg raonat, accions d’art relacional com l’obra de 

Susy Gómez Exercici de curació núm. 3. El secret i activitats formatives a nivell 

especialitzat i divulgatiu. 

Els espais de caràcter permanent destinats a la col·lecció (“Joan Miró. Ubú en 

escena”, “Ceràmiques de Picasso”, “Dualitat”) es varen replantejar amb l’objectiu 

de millorar la presentació dels seus fons, potenciant un recorregut cronològic i 

pedagògic dels mateixos. Així, el desembre de 2013 va tenir lloc el primer moviment 

de l’exposició “Implosió” (mostra prevista per al gener de 2014), denominat 

“Implosió 1er moviment”. Aquesta àrea recull l'experimentació de les avantguardes 

que van tenir lloc a principis del segle XX, amb una selecció d’obres representatives 

del cubisme, el surrealisme i el dadaisme, per continuar amb el desenvolupament de 

l'expressionisme abstracte americà i l'informalisme a Europa després de la Segona 

Guerra Mundial. 

- Exposicions 
 
En paral·lel i juntament amb les exposicions temporals centrades en el fons del 
museu, la programació expositiva del 2013 ha contemplat tres exposicions temporals 
de caràcter monogràfic, dues d’elles centrades en artistes representats a la 
col·lecció, J.M. Broto (“Broto. Grans Partitures”) i Amparo Sard (“Gabinet: Amparo 
Sard. Pareidolia”), i la tercera que, amb l’objectiu de revisar el panorama artístic de 
les Illes, recull l’obra de l’escultor mallorquí Llorenç Ginard. 
 
Continuant amb l’objectiu de difondre una historiografia de creadors, corrents 

artístiques i col·lectius lligats a les Illes Balears, Es Baluard i l’Institut d’Estudis 

Baleàrics, varen organitzar la primera mostra de caràcter institucional a Mallorca de 

José Manuel Broto (Saragossa, 1949). Integrant del Grup de Trama, que proposava el 

valor de la pintura per si mateixa i la pràctica pictòrica com un exercici autònom, 

“Broto. Grans Partitures” planteja un recorregut centrat en els anys 2004 i 2012, on 

la música és l’element subtil present a la seva obra. 
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La col·laboració entre Es Baluard i El Corte Inglés, va continuar el 2013 i, per a la Nit 

de l’Art, varen presentar el projecte “Pareidolia” de l’artista pluridisciplinar Amparo 

Sard (Son Servera, Mallorca, 1973). En aquesta ocasió, Sard va plantejar l’absència 

de la meditació a la societat actual i va proposar la contemplació i el gaudi de la 

natura mitjançant una instal·lació i una acció participativa amb el vídeo Hauptpunkt 

(Esencia) de 2013 com a fil conductor, obra presentada per primera vegada a 

Mallorca. El seu visionat, localitzat als espais exteriors de El Corte Inglés, es 

complementava amb una instal·lació al Gabinet, creant un vincle entre els espais. 

Es Baluard, a més de centrar la seva programació expositiva al voltant de la seva 

col·lecció al llarg del 2013, també ha treballat en la difusió de la creació 

contemporània com és el cas de l’artista mallorquí Llorenç Ginard (Manacor, 1936). 

Centrat en l’àmbit de l’escultura des de mitjans la dècada de 1950, la difusió de la 

seva obra en el circuit expositiu a l’illa es va desenvolupar de forma notable als anys 

vuitanta; en paral·lel, Ginard també ha estat una figura destacada en el naixement 

de moviments de caràcter associatiu i col·lectius relacionats amb la cultura, amb 

l’art en especial, a Mallorca entre 1965 i 1975, com varen ser el Grup Dimecres i el 

Grup Drac. 

La documentació accessible al públic, entorn de les exposicions temporals, també ha 

estat un dels objectius assolits al llarg del 2013: s’ha disposat de zones de 

documentació per a consulta, mitjançant recursos documentals -bibliografia 

específica i audiovisuals- aquests darrers produïts per l’equip del museu i també 

disponibles per al visitant a través del web del museu. 

- Publicacions 

L’Àrea Artística també ha continuat treballant dins la seva funció de coordinació en 

l’edició i producció de publicacions relacionades amb la col·lecció i les exposicions 

temporals organitzades pel museu. Amb la reducció pressupostària, l’edició de 

catàlegs s’ha vist reduïda a només una publicació per al 2013, el catàleg de 

l’exposició temporal “Llorenç Ginard”. Amb l’objectiu de fer més accessible la 

informació al voltant de les sales expositives, els fulletons de sala, realitzats en tres 

idiomes, s’han posat a disposició del visitant de forma gratuïta no nomes als 

diferents espais expositius sinó també al web del museu, on es poden descarregar, 

reforçant així la seva difusió des d’Internet. 
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2.2. Programació exposicions col·lecció pròpia 

 “Mallorca i la interpretació del paisatge. Obres de la col·lecció d’Es Baluard” 

 

Comissariat: Soad Houman i Catalina Joy  
Dates: 02 de febrer – 02 de juny de 2013 
Espai: Planta 0 
Organització: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
 
Artistes: Ricard Anckermann, Hermen Anglada-Camarasa, Francisco Bernareggi, Pedro Blanes 

Viale, Llorenç Cerdà, Tito Cittadini, Vicenç Furió Kobs, Joan Fuster Bonnín, Joan Antoni 

Fuster Valiente, Antoni Gelabert, Sebastià Junyer Vidal, Eliseu Meifrén, Joaquim Mir, William 

Degouve de Nuncques, Cristòfol Pizà, Antoni Ribas, Francesc Rosselló, Santiago Rusiñol, 

Joaquín Sorolla. 

 

 

 

Amb l’arribada del segle XIX, l’illa de Mallorca es convertí en el destí escollit per 

escriptors i artistes no només d’Espanya sinó també de l’estranger. Arran de la 

consolidació del romanticisme a Europa, caracteritzat por l’exaltació de la natura i el 

gust per l’exotisme, sorgiren els llibres de viatges, que contenien descripcions 

detallades dels indrets visitats, generalment acompanyades d’il·lustracions 

realitzades pel propi autor o per tercers, sempre partint de les seves indicacions. Les 

Illes Balears, allunyades del fenomen de la Revolució Industrial i de la modernització 

que aquesta suposà a tots els nivells, van mantenir pràcticament intacte el seu 

territori, fet que fomentà la visió idíl·lica de Mallorca a Europa, tal i com reflectiren, 

per exemple, l’escriptora George Sand, qui hi viatjà l’any 1838 acompanyada de 

Frédéric Chopin i que posteriorment publicà Un hivern a Mallorca, l’Arxiduc Lluís 

Salvador d’Habsburg-Lorena i la seva vasta obra de caràcter enciclopèdic, Die 

Balearen. In Wort und Bild geschildert, publicada a Leipzig entre 1869 i 1891 o 
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Gaston Vuillier a Les îles oubliées. Les Baleares, la Corse et la Sardaigne, obra 

publicada a França l’any 1893.  

En l’àmbit artístic, el context mallorquí al segle XIX es trobava vinculat al 

Romanticisme i el Realisme francès, amb el retrat, el gènere costumista, la pintura 

d’història i el paisatge com a gèneres principals, aquest darrer defensat com a 

gènere independent pel pintor i acadèmic mallorquí Joan O’Neille al seu Tratado de 

paisaje (1862). No obstant això, entre els darrers anys del segle XIX i el primer quart 

del segle XX, destacats pintors procedents del territori espanyol i de l’estranger 

―principalment de Catalunya i l’Argentina― recalaren a l’illa atrets per la seva 

natura i assentaren la renovació del gènere del paisatge. Les distintes visions 

d’aquests artistes al voltant d’aquest gènere, gràcies als quals s’introduí el 

modernisme i el simbolisme a Mallorca, juntament amb la tradició pictòrica 

mallorquina vinculada a l’academicisme, són recollides a l’exposició temporal 

organitzada per Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma: “Mallorca i 

la interpretació del paisatge. Obres de la col·lecció d’Es Baluard”.  

Mallorca, descrita com a “illa d’or” per Rubén Darío (qui realitzà el seu primer viatge 

a Mallorca l’any 1906) o “L’illa de la calma”, com la defineix Santiago Rusiñol a la 

seva coneguda obra de 1913, va ser la protagonista de la selecció de 29 pintures 

procedents de la Col·lecció permanent d’Es Baluard. Realitzades entre el 1872 i el 

1934, les obres seleccionades mostraven la representació del paisatge natural 

mallorquí (especialment, la Serra de Tramuntana: Bunyola, Valldemossa, Deià, 

Sóller, Pollença…) i l’entorn urbà de la ciutat de Palma de Mallorca, tot reflectint-hi 

els dos corrents artístics vigents a l’illa. 
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“Llorenç Ginard. Escultures” 

 

Comissariat: Fernando Gómez de la Cuesta  
Dates: 13 d’abril  – 30 de juny de 2013 
Espai: Planta -1 
Organització: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
Col·laboració: Ajuntament de Manacor  

 

 

 

La dilatada i profitosa trajectòria artística de Llorenç Ginard (Manacor, 1935) ve a 

demostrar la inqüestionable concurrència de dues qualitats com el talent i la 

constància en la persona d’aquest dibuixant, pintor i, per damunt de tot, escultor. 

Un creador singular que ha format part d’algunes de les propostes col·lectives més 

interessants de les que germinaren a les Balears entre els anys 60 i 70, el Grup Drac i 

el Grup Dimecres, dels quals fou un membre destacat i molt actiu.  Ginard es va 

mantenir, tanmateix, relativament allunyat dels circuits expositius i comercials 

habituals, fet que no va poder impedir que, des de el seu propi taller, moltes de les 

seves peces es fossin incorporant a col·leccions particulars de certa rellevància.  

A aquesta exposició es realitzà un recorregut retrospectiu sobre el mitjà d’expressió 

que ha definit gran part de la seva producció artística. Llorenç Ginard és un 

d’aquests escultors que es mou entre la lluita i l’efecte vers una matèria prima de la 

qual aconsegueix extreure aquestes formes tan particulars que caracteritzen la major 

part de la seva obra. Un viatge sense fi, ple d’anades i vingudes, d’acords  i 

desacords, que expressa una recerca constant, una investigació intensa, que enllaça 

amb l’anàlisi exhaustiva de la forma humana, amb una innata capacitat de síntesi i 

amb un sentit desenvolupat de l’estètica.     
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Des dels seus anys d’acadèmia, passant per les seves primeres incursions, més 

experimentals, en determinats aspectes de les avantguardes, en el futurisme, 

l’espacialisme o el constructivisme metafísic, fins a arribar a la consolidació del seu 

llenguatge a la recerca d’allò nostre, d’allò que ens defineix, de l’essència de la 

mediterraneïtat, de la seva llum i de les seves formes, culminada amb una evolució 

posterior de caràcter més existencialista, que ha definit, fins el moment, les seves 

darreres etapes creatives; totes elles manifesten la vitalitat i la pulsió incontenible 

d’aquest artista obstinat, d’una manera decidida, a donar forma a la vida. 

 

Hi col·labora: 

 

 

CATÀLEG DE L’EXPOSICIÓ 

 

 

Llorenç Ginard. Escultures  

 

Autors: Frontera, Guillem; Gómez de la Cuesta, Fernando  

Any: 2013  

ISBN 978-84-939388-3-3  

96 pàgines  

24 x 17 cm.  

Català, castellà i anglès  

 

 

Catàleg de l’exposició dedicada a l’artista Llorenç Ginard (Manacor, Mallorca, 1935), 

membre destacat i molt actiu del Grup Drac i del Grup Dimecres, comissariada per 

Fernando Gómez de la Cuesta. L’exposició, plantejada com un recorregut 

retrospectiu, presentà una selecció d’obres –realitzades entre la dècada dels anys 60 

i l’actualitat- que il·lustren els seus inicis, influïts per les avantguardes, fins a la seva 

obra més recent, de caràcter existencialista i introspectiu. El catàleg conté textos de 

Fernando Gómez de la Cuesta i Guillem Frontera, a més d’una selecció de les obres 

exposades. 
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“Broto. Grans partitures”  

 

Comissariat: Carlos Jover 
Dates: 13 de juny de 2013  – 05 de gener de 2014 
Espai: Planta 0 
Organització: Institut d’Estudis Baleàrics i  Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma  
Producció: Institut d’Estudis Baleàrics i Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma 
 
 

 

 

El museu Es Baluard i l’Institut d’Estudis Baleàrics, continuant amb la tasca de difusió 

dels artistes vinculats amb les Illes Balears, presentaren la primera exposició de 

caràcter institucional a Mallorca sobre la figura de José Manuel Broto (Saragossa, 

1949). “Broto. Grans partitures” mostrava una selecció d’obres de creació recent, 

realitzades entre el 2004 i el 2012, el projecte curatorial de les quals es basava en la 

influència que la música ha exercit en el desenvolupament de la seva obra.   

Les composicions deliberadament abstractes disposen la seva càrrega semàntica de la 

mateixa manera en què les notes en un pentagrama ho fan amb el llenguatge 

musical: són signes que recullen el trànsit de l’emoció relacionats amb ritmes de 

gestos i colors, espai i temps. L’espectador és, a més de receptor com en el cas de la 

música, intèrpret i instrument vehicular. Així, l’obra de Broto, amb les seves 

seqüències de buidor i de profusió de gammes cromàtiques, assoleix des de la 

senzillesa formal capacitat metafòrica i riquesa plàstica.  

Coproduïda per:            
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 “Gabinet : Pep Bonet”  

Dates: 27 de juny – 08 de setembre de 2013 
Espai: Gabinet  
Organització: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
 
 

 

 

A l’Espai Gabinet, que a partir d’aquest moment se destina a la presentació de 

projectes arrelats a la col·lecció d’Es Baluard, es varen presentar per primera vegada 

8 fotografies realitzades per Pep Bonet (Colònia de Sant Jordi, Mallorca, 1974) totes 

elles pertanyents a la sèrie “One Goal” (2002-2007). Les obres d’aquest treball 

d’investigació del reconegut fotoperiodista mallorquí estan basades en un dels seus 

projectes a llarg termini enfocat a mostrar les seqüeles de la guerra a Sierra Leone, a 

partir d’imatges de nins i joves amb amputacions realitzades pels rebels RUF 

(Revolutionary United Front). 

 Un treball intens que reprèn la fórmula dels grans de la fotografia en blanc i negre, 

on cada enquadrament de l’autor no és innocent sinó l’evidència real de la denúncia, 

revelant la subtil barrera entre el document i el crit visual per plasmar la crueltat i 

la injustícia. 

La sèrie mostra seqüències d’un partit de futbol al camp d’amputats d’Aberdeen, 

prop de la platja de Freetown, un lloc al qual arriben, desterrades de les seves llars i 

famílies, persones amb seqüeles de la Guerra Civil que va començar l’any 1991 a 

Sierra Leone. Des d’aquests instants capturats a l’atzar entre l’esport i la teràpia, 
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l’any 2007 es reconstitueix la història i l’experiència del dolor enfront de les 

conseqüències d’un conflicte armat, les seqüeles del qual són difícils d’esborrar.  

L’any 2002, Pep Bonet va ser seleccionat per la Fundació World Press Photo per a la 

seva Masterclass i va realitzar el treball Faith in chaos, un assaig fotogràfic centrat 

en Sierra Leone, país sumit durant onze anys en una Guerra Civil. El projecte discorre 

a través de 8 històries, entre les quals podem destacar la sèrie “Kissy Mental Home”, 

dedicada a l’Hospital Kissy, un centre psiquiàtric en el qual es trobaven ingressades 

diferents persones amb desordres de caire psicòtic en condicions deplorables, inclús 

encadenades- denunciant la situació de cents de milers de persones que patiren 

aquest trastorn com a conseqüència de la guerra i que eren atesos de manera 

insuficient. Un altre conjunt de fotografies del projecte, “Blind Faith”, gira al 

voltant l’escola Milton Margai, centre dedicat a nins cecs, alguns d’ells amb una 

ceguera provocada pels rebels. Juntament amb elles, un tercer grup d’imatges que 

conforma Faith in chaos és la Sèrie “One Goal”, representada a través de 8 

fotografies a la col·lecció permanent d’Es Baluard. 

“One Goal” està centrada en la lliga de futbol a Freetown, integrada per nins i 

adolescents que varen partir amputacions físiques arran de la guerra civil 

desencadenada el 1991 pel Govern i els rebels i que es perllongà fins l’any 2001. 

Gràcies a la ONG Action for Children in Conflict, es va crear un campament per a 

gent amb mutilacions l’any 2001; malgrat el seu impediment, cadascun d’ells es va 

convertir en un vertader exemple de superació, jugant sense l’ajuda de pròtesis. 

D’aquesta manera va néixer “SLASC”, Single Leg Amputee Sports Club (Equip de 

Fútbol per a Amputats). La seva creació va fomentar el respecte i la disciplina entre 

els integrants, l’entrenament els facilitava el moviment corporal, brindant-los 

moments d’alegria... En definitiva, va convertir el futbol en una espècie de teràpia 

que va suposar alhora la via per aconseguir la pau absent durant onze anys al país.  

Les imatges recullen diferents moments de l’equip, el número del qual va anar 

creixent fins a ser 22 jugadors; en primer lloc, es varen concentrar al camp de futbol 

però posteriorment es van traslladar a la platja, un terreny més fàcil per poder 

jugar, ja que l’arena els amortia les lesions. Kalone, un dels retratats que jugava 

com a davanter, la prova de dos joves a l’Estadi Nacional preparats per veure qui era 

el més ràpid, la pregària prèvia al partit, els preescalfament abans de jugar o ja en 

ple joc són els instants recollits per Pep Bonet a través de la seva càmera. 

Gràcies al desenvolupament i la influència d’aquest treball del fotògraf mallorquí, el 

2005 es va aconseguir finançament al mundial de futbol per a amputats al Brasil. El 

2007, Sergi Agustí va filmar el documental One Goal, the doc a partir del treball de 

Bonet realitzat entre 2002 i 2007, que també va ser recollit a la publicació editada 

amb el mateix títol aquell any. 
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“Reproductibilitat 1.0”  

 

Comissariat : Nekane Aramburu 

Dates: 14 de setembre de 2013 – 16 de març de 2014 

Espai: Planta -1 

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

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

 

Artistes: Marina Abramović, Pilar Albarracín, Helena Almeida, Chema Alvargonzález, Per 

Barclay, Guillem Bestard, Joan-Ramon Bonet, Pepe Cañabate, Francesc  Català-Roca, Toni 

Catany, Diana Coca, Erró, Francesc Fiol Amengual, Roland Fischer, Miguel Font, Joan 

Fontcuberta, Alberto García-Alix, Amparo Garrido, Susy Gómez, Pierre Gonnord, Dionisio 

González, Alfredo Jaar, Sybille von Kaskel, Jana Leo, Man Ray, Robert Mapplethorpe, Juan 

Mandelbaum, Francesca Martí, Joan Miró, Shirin Neshat, Marina Núñez, Aitor Ortiz, José Ortiz 

Echagüe, Miguel Rio Branco, Thomas Ruff, Gaspar Rul·lan, Sean Scully, Montserrat Soto, Grete 

Stern, Josep Truyol (atribuït), Darío Villalba, Jules Virenque. 

 

 

 
 

 

Aquesta exposició es va concebre a partir de la col·lecció de fotografia d’Es Baluard, 

a la qual es varen sumar les aportacions de col·leccionistes, entitats i artistes 

internacionals per tal de constituir des de la institució museística una reflexió sobre 

la imatge realitzada mitjançant dispositius tècnics i la seva relació amb l’art. El 

desenvolupament curatorial partia dels orígens de la fotografia i els seus usos per 

endinsar-nos en una anàlisi del mitjà i la seva transformació basada en dos eixos 

temàtics: el retrat com a certificat de presència o mitjà exorcitzador del jo i els 
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altres, i el metapaisatge urbà i natural. Una història de les mirades, com la que 

reclamà Roland Barthes, a manera d’aproximació calidoscòpica atapeïda de 

referències conegudes i altres que no ho són tant que mutarien al llarg dels sis mesos 

de durada. 

 

 

Protohistòria 

L’exposició presentava: daguerreotips, ambrotips, ferrotips i bromolis. Els primers 

daguerreotips a Mallorca varen ser experiments fruit de l’interès de comerciants, 

intel·lectuals i litògrafs preocupats per la difusió de la cultura local. Cap al 1850, 

aquesta mena de fotografia s’abandonà gradualment a favor d’altres càmeres que 

proporcionaven un negatiu sobre vidre amb col•lodió, un negatiu que era possible 

positivar en paper amb albúmina un nombre infinit de vegades. La imatge deixava de 

ser un objecte únic amb un procés d’execució més ràpid i econòmic. Després, amb 

les avantguardes d’entreguerres, el collage i el fotomuntatge vingueren a preconitzar 

i a assenyalar el mestissatge de les disciplines en un moment en què les 

experimentacions cinematogràfiques també indagaven en nous formats. Durant el 

període del 1918 al 1948, la investigació textual i visual des d’un espai frontal podia 

seguir les tendències dadaistes, surrealistes o constructivistes i aplicar-se tant en la 

fotografia publicitària i editorial com en sèries artístiques d’edició limitada. 

 

 

Retratistes 

La tradició retratística internacional creix en paral·lel al costumisme bolcat a 

documentar etnogràficament i prototípicament la Mallorca rural preturística. A més, 

es va normalitzar per la moda de les emulsions nobles cada vegada més 

perfeccionades, la tradició pictòrica aplicada al retrat d’estudi fotogràfic oficial i al 

familiar o social, que s’estengué al llarg de tot el segle XIX i el primer terç del vint a 

les classes mitjanes. Així, i pel que fa a la influència de la pintura, el retrat revela 

de manera contundent problemàtiques que rauen en qüestions d’identitat i de la 

percepció de l’altre com a mirada que pivota i ens interroga sobre el nostre jo o ens 

provoca. 

 

 

Escàners 

Els artistes es recolzen en l’eina fotogràfica realitzant sondejos d’allò real amb la 

idea preconcebuda de manipular-ne els estrats i desvelar només una fracció d’allò 

que va ser, zooms entre el macro i el micro per mesurar el present i interpretar-lo. 

És aquesta via pròxima a l’humanisme en què l’instant decisiu de Cartier-Bresson 

perd l’aura en favor d’una missió, l’artística, l’objectiu intrínsec de la qual impulsa 

l’autor a ser agent actiu de la representació etnogràfica, antropològica, social o 

identitària. Es tracta de treballs a llarg termini, sèries complexes que requereixen 

tornar una vegada i una altra a allò documental per desxifrar-lo, procurar-ne la 

reelaboració i subvertir-lo amb una lleugera alteració. Amb tot, la influència de 

l’accionisme vienès i la performance dels seixanta i els setanta propiciaren que la 

fotografia entrés legitimada en el món de l’art, sobretot a través de l’art conceptual. 
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Metapaisatge 

Robert Adams afirmà fa temps que “la fotografia de paisatges conté geografia, 

autobiografia i metàfora”. Envers la subjectivitat o aquesta voluntat de capturar 

l’espai i convertir-lo en idea, apareix la metodología per reconstituir, d’una manera 

precisa, la categorització d’allò real, que és abordada frontalment amb la precisió 

d’entomòlegs per part de l’Escola de Düsseldorf, que, a partir de l’impuls 

documentalista dels Becher, va permetre l’emancipació artística de la fotografia a 

Europa i el desenvolupament dels plantejaments individuals centrats en les qualitats 

de l’espai paisatgístic i urbà. 

 

 

Clonacions 

Als anys vuitanta, i sobretot als noranta, es va apostar per retornar el protagonisme a 

la fotografia i s’institucionalitzà com a objecte de culte en museus i galeries, per bé 

que es tractés de projectes procedents de gestos dels mitjans de comunicació de 

masses o estassin a punt de transvestir-se en objectes per a la societat de consum. 

En una peça clau com Searching for Africa in LIFE (1996), Alfredo Jarr ens situa 

enfront d’una evidencia superlativa, les imatges no són innocents. 

 
A un capítol apart mencionar l’obra específica que realitzà l’artista Susy Gómez 

titulada Exercici de curació núm. 3. El secret que complementaba “Reproductibilitat 

1.0” com una altra manera de reflexionar sobre el mitjà fotogràfic a partir del típic 

fotomaton industrial. Una intervenció que manipulava contingut i contenidor de 

manera que l’artista connectava amb la idea de reproductibilitat, duta al terreny 

més personal de cada possible usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18



 
 

“Amparo Sard. Pareidolia” 
 

Comissariat : Nekane Aramburu 

Dates: 20 de setembre de 2013 – 02 de febrer de 2014 

Espai: El Corte Inglés i Gabinet Es Baluard  

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

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

 

 

 
 

 

Amparo Sard, representada a la col·lecció d’Es Baluard, va treballar intensament 

durant els mesos previs a la Nit de l’Art 2013 en un nou projecte produït arran de la 

col·laboració entre El Corte Inglés i Es Baluard. Una instal·lació relacional que arribà 

al seu punt més àlgid dia 19 de setembre. 

 

Pareidolia (2013) segueix les línies bàsiques en la vessant més espaial i videogràfica 

de l’artista. La intensitat de l’ obra d’Amparo Sard es basa en que treballa amb allò 

intangible: estats anímics, percepcions, gestos imperceptibles de calat psicològic, 

abismes del ser i l’ànima, per representar-los i fer-nos pensar, malgrat tot. El seu 

univers, bell però inquietant, s’omple d’atmosferes translúcides atemporals, on el 

seu aparent assossec se sospita carregat d’amenaces. Submergir-se en elles implica 

atenció amb objecte de percebre què és allò real-real, allò real-creat o allò que pot 

provenir del nostre inconscient. Allò doble, el mirall, l’altre costat, el misteri de les 

accions quotidianes estan sempre presents com en realitats paral·leles que mai 

arriben a mesclar-se. En aquesta nova obra, torna a treballar amb la metàfora, ara la 

de la vida com a paisatge. 
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A Pareidolia, els continguts aprofundeixen sobre el que suposa, i és, l’acció de 

meditar i el seu devenir. Pareidolia es constitueix, doncs, en un punt àlgid d’aquell 

viatge, on aconseguim no abandonar-nos al destí i dirigir la mirada cap a l’interior, a 

partir de la contemplació i la aprehensió o comprensió d’allò que ens envolta i d’un 

mateix. El treball ens enfronta d’un mode directe a l’extinció de l’acció de meditar 

com a part d’un estat individual i introspectiu en un món on tot ocorre amb la major 

celeritat, on la rapidesa es confon amb l’eficiència, tant en la presa de decisions 

com en l’actuació mateixa que se’n deriva. Heidegger ja va escriure que “la realitat 

no es pot entendre primordialment partint de la corporalitat d’allò percebut”. Així 

doncs, és precís pensar que per tenir consciència d’estar davant un “paisatge”, no 

n’hi ha prou amb aturar-se davant un detall o advertir-ne varis a la vegada. Per a 

ser-ne conscients, els nostres sentits han de deixar de focalitzar-se en un element 

particular i comprendre un camp visual més ampli, és a dir, percebre una nova unitat 

que no sigui mera suma d’elements puntuals. La proposta és, doncs, un exercici de 

centrament i percepció. 

 

Coproduïda per:       
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“Avelino Sala. SOS” 
 

Dates: 19 de setembre de 2013 – febrer de 2014 

Espai: Espai exterior Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma 

Producció: Art Palma Contemporani, Associació Independent de Galeríes d’Art de Palma de 

Mallorca 

Coordinació: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i Fernando Gómez de 

la Cuesta 

 

 

 

S.O.S. (“Si Opus Sit”, si fos necessari), és el títol de la intervenció que l’artista 

Avelino Sala va dur a terme als espais exteriors d’Es Baluard. El projecte, concebut 

per Art Palma Contemporani, Associació de Galeristes, com a via de visibilitat i 

suport conjunt entre allò museístic i la iniciativa impulsada per la societat civil, va 

tenir lloc amb motiu de la Nit de l’Art 2013. 

La instal·lació, realitzada amb neó, es va situar a la part alta de la zona d’accés d’Es 

Baluard. Sala parteix d’una reflexió sobre els canvis i la inestabilitat de la societat 

actual, en un moment en que la crisi ens ha conduit a un estat d’emergència. Així, la 

peça actua com a element d’atenció dirigit a la societat, per emergir d’aquest 

context negatiu i convertir-lo en oportunitat de transformació. 

Artista, comissari i editor, Avelino Sala (Gijón, 1972) és un dels artistes espanyols 

més prometedors i el treball del qual ha aconseguit una gran projecció a nivell 

internacional als  darrers anys. Sense abandonar el dibuix, també ha desenvolupat el 

seu treball en altres disciplines com ara l'escultura, la fotografia i el vídeo. 

Compromès amb qüestions socials i de lectura política, les seves intervencions i 

accions a espais públics obeeixen a aquesta línia de fer reflexionar l'espectador sobre 

els temps en què viu. 
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“Implosió. 1er moviment” 

Comissariat: Nekane Aramburu 

Dates: 06 de desembre de 2013 –11 de gener de 2015 

Espai: Planta 0. Zona 2 

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

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

 

 

 
 

 

Amb “Implosió. 1er moviment” Es Baluard inicià la primera fase de reordenació de la 

col·lecció d’Es Baluard prevista per el dècim aniversari, a finals de gener de 2014. 

Estructurada en quatre àrees diferenciades, aquest àmbit recull l’experimentació de 

les avantguardes que tingueren lloc a principis del segle XX, amb el cubisme com el 

primer moviment de ruptura amb l’art establert i la posterior revolució dels 

llenguatges portades a terme per el surrealisme i el dadaisme juntament amb el 

desenvolupament de l’expressionisme  abstracte americà i l’informalisme a Europa 

desprès de la Segona Guerra Mundial.  

María Blanchard, Wifredo Lam, Fernand Léger, Man Ray, Robert Motherwell, Nicolas 

de Staël i Antoni Tàpies són alguns dels artistes representats juntament a un altre 

dels creadors fonamentals d’aquest període, Pablo Picasso, de qui s’inclouen una 

destacada selecció d’obres que reflecteix el seu treball en el camp de la ceràmica, 

llenguatge que descobreix el 1946 a Vallauris, França i que desenvolupa entre el 1947 

i el 1971.  
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2.3. Préstecs de la col·lecció a altres institucions  

 

Artista: Elmyr de Hory 

Obres: 2  

Exposició: “Elmyr de Hory. Fake” 

Entitat organitzadora: Círculo de Bellas Artes, Madrid.  

Lloc i dates: Sala Goya, Círculo de Bellas Artes, Madrid. Del 7 de febrer al 12 de maig 

de 2013. 

  

Artista: Lawrence Carrol 

Obres: 1 

Exposició: “Lawrence Carrol” 

Entitat organitzadora: Fundació Palma Espai d’art, Palma de Mallorca  

Lloc i dates: Casal Solleric, Palma de Mallorca. Del 6 d’abril al 9 de juny de 2013. 

 

Artista: Anselm Kiefer 

Obres: 1 

Exposició: “Anselm Kiefer, un maestro de la pintura” 

Entitat organitzadora: Museo de arte contemporáneo Gas Natural Fenosa 

Lloc i dates: Museo de arte contemporáneo Gas Natural Fenosa de 2013, A Corunya. 

Del 6 de juny al 3 de novembre de 2013. 

 

Artista: Ferran García Sevilla 

Obres: 1 

Exposició: “Idea: pintura fuerza. En el gozne de los años 70 i 80” 

Entitat organitzadora: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 

Lloc i dates: Palacio Velázquez, MNCARS, Madrid. Del 6 de novembre de 2013 al 18 

de maig de 2014  A Coruña. Del 6 de juny al 3 de novembre de 2013. 
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2.4. Incorporació d’obres: donacions 

 

A falta d’anomenar la renovació de la comissió d’adquisicions d’Es Baluard, el comité 

executiu del museu acceptà les següents donacions per tal de què entressin a formar 

part de la col·lecció:   

 

1. Diana Coca, Voluntary Martyrdom, 2012.Vídeo 

2. Jana Leo, Fotografías sin ver: visiones del cuerpo humano, 1994. Fotografia 

3. Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Fotografia 

4. Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Fotografia 

5. Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Fotografia 

6. Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Fotografia  

7. Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Fotografia 

8. Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Fotografia 

9. Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Fotografia 
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3. Educació i Formació 

 

3.1. Introducció 

Educació i Formació 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. El 2013 el 

museu inicia una nova etapa, l’àrea amplia les seves mires i objectius apostant per 

programes de formació no reglada novedosos dins el panorama nacional, així com el 

repte de desenvolupar projectes d’investigació I+D. 

 

3.2. Educació 
 
3.2.1. Tallers 

- Tallers familiars: 

“Família! El dissabte va d’art” 

Durant el curs escolar, els dissabtes al matí s’ofereixen tallers per a famílies on els 

infants acompanyats d’adults desenvolupen un treball creatiu en comú. L’activitat es 

divideix en una part d’observació i reflexió i una altra de realització del taller. En 

tots els tallers, d’aforament limitat, els infants han de venir acompanyats d’adults ja 

que aquest programa, a banda d’apropar els seus participants a l’art contemporani, 

té com a objectiu propiciar la col·laboració, construcció i creació conjunta de grans i 

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

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

5 anys) perquè així tothom hi pugui trobar el seu lloc. Cada any s’organitzen tallers 

diferents relacionats amb les exposicions que es poden contemplar o amb aspectes 

d’Es Baluard. El 2013 es varen oferir els següents tallers per a famílies: 

 

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

El 2, 3 i 4 de gener de 2013 (El taller havia començat dins el 2012, els dissabtes 1, 
15, 22 de desembre). 
Famílies amb nins i nines de 3 a 5 anys. 
Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard. 
Col·laboració: FingerMax. 
 
En aquest taller descobrírem i coneguérem 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 elaboràrem un titella Ubú familiar. Reflexionàrem sobre 

allò que cada membre de la família tenim d’Ubú i pensàrem la manera com podíem 
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caracteritzar-ho construint un titella de cartró i tela, per finalment pintar-la amb 

pinzells de dit.  

 

“Padrins i néts, l’un al lloc de l’altre” 
 
Dissabtes 12, 26 de gener, 2 i 9 de febrer de 2013.  
Per a nins i nines de 6 a 12 anys acompanyats dels seus padrins i padrines.  
Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard. 
  

Taller intergeneracional per a nins i nines de 6 a 12 anys acompanyats dels seus 

padrins i padrines en el que junts descobriren les obres de l’exposició “La percepció 

de l’espai”. Aquest taller fou una activitat transversal que comparteix els programes 

de “Família! el dissabte va d’art” i “GranGent/GentGran”. 

 
“Per a què serveix un museu” 

Dissabtes 9, 16, 23 de març, 13, 20, 27 d’abril, 4 i 11 de maig de 2013.  
Famílies amb nins i nines de 3 a 5 anys. 
Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard. 
 

En aquest taller convidàrem a les famílies a recórrer, indagar i espigolar les sales 

d’Es Baluard, per tal d’elaborar un llibre d’artista fruit de l’experiència, les 

sensacions i els dubtes que se’ns plantegen en visitar el museu. Per això comptàrem 

amb materials que jugàrem a desmuntar, construir i omplir de quotidianitat, records, 

desitjos i imaginació. 

 
Exposició “Família! El dissabte va d’art”. Temporada 2012-13 
 
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 18 de maig i es pogué visitar fins al 24 de 

maig. Coincidint amb la festa de final de temporada de tallers s’oferiren una sèrie de 

tallers participatius per a famílies amb infants de 3 a 12 anys  a les terrasses del 

museu. Les famílies participants durant la temporada de tallers reproduïren i 

mostraren a aquelles famílies que no hi havien participat en què va consistir el taller 

a què van assistir.L’activitat de tallers i la inauguració de l’exposició formaren part 

de les activitats programades en motiu del Dia Internacional dels Museus. 

 
 
“1, 2, 3…Flash!” 
 
Dissabtes 19 i 26 d’octubre i 9 de novembre de 2013. Taller per a famílies amb nins i 
nines de 3 a 5 anys. 
Dissabtes 16, 23 i 30 de novembre de 2013. Taller per a famílies amb nins i nines de  
6 a 12 anys. 
Projecte: Mar Barceló, artista i educadora. 
 

A partir de l’exposició “Reproductibilitat 1.0” les famílies reflexionaren sobre la 
nostra representació i la funció de la fotografia en la nostra societat. El taller fou 
diferent, adaptat en cada cas a la franja d’edat a la qual es dirigia. 
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“Posa’t en primer pla”. Taller de Nadal 

Dissabte  21 de desembre de 2013 (El taller continuà el 2 i 3 de gener de 2014) 
Per a nins i nines de 6 a 12 anys acompanyats dels seus padrins i padrines 
Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard 
Col·laboració: SARQUAVITAE 
 

Padrins i néts visionaren en aquest taller retrats fotogràfics antics i actuals que els 

ajudaren a pensar sobre les seves pròpies fotografies familiars i després passaren a 

l’acció i es posaren en primer pla per tal d’elaborar postals en fotocollage que ens 

feien reflexionar sobre els canvis en les tradicions nadalenques. 

Els resultats d’aquest taller es projectaren en el pati interior del museu durant les 

festes de Nadal. 

El 19 de desembre de 2013 hi hagué una jornada especial d’aquest taller per a 

persones majors residents a SARquavitae. La relació i treball intergeneracional es 

realitzà amb un grup d’alumnes del CEIP Mª Antònia Salvà i en aquest cas els 

resultats s’exposaren al hall del centre Sarquavitae de Palma a manera d’instal·lació 

artística nadalenca. 

Aquest taller fou una activitat transversal que comparteix els programes de “Família! 

el dissabte va d’art” i “GranGent/GentGran”. Total famílies participants: 253 

 
 
- Tallers gent gran: 
 
“GranGent/GentGran” 

Les àrees d’acció cultural i d’educació i formació sumaren esforços per oferir un 

programa educatiu i cultural divers, pensat per i amb la gent major amb l’objecte de 

consolidar aquest sector de públic com usuari del museu i donar visibilitat al 

col·lectiu tant des de dins, com des de fora d’Es Baluard. 

Convocatòries 2012: Compromiso Social Bancaja 

En el cas de l’àrea d’educació i formació les activitats de l’edició 2012/13 es 

desenvoluparen durant el 2013. 

 

 

- Tallers intergeneracionals:  

 

Tallers adreçats a padrins i padrines amb els seus néts i netes d’entre 6 a 12 anys. 

Activitat transversal que comparteix els programes de “Família! el dissabte va d’art” 

i “GranGent/GentGran”. 

“Padrins i néts, l’un al lloc de l’altre” (vegeu “Família! El dissabte va d’art”). 

“Posa’t en primer pla” (vegeu “Família! El dissabte va d’art”). 
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- Tallers per a residències: 

“Transitant per l’experiència a través dels teus objectes” 

Amb el temps canvia la nostra percepció de les coses i de les relacions humanes i 

socials. Aquest taller treballa a partir de com nosaltres, al llarg de la vida, ens 

transformam per a ésser diferents persones, o potser, no tan diferents. Al llarg de la 

nostra vida acumulam gran quantitat d’objectes. Mitjançant aquests objecte, ens 

donam a conèixer i alhora coneixem el nostre entorn. Els atribuïm diferents valors en 

funció dels usos, les emocions que ens susciten, els vincles que adquireixen en 

relació amb les nostres històries personals.  

El museu com a espai transformat i la seva col·lecció serviren com a pretext per 

donar un cop d’ull a la nostra experiència. 

 

 

 
Residències participants: 

- Residència Sarquavitae a Palma: durant el mes de febrer de 2013. 

- Residència Mixta de Pensionistes La Bonanova (IMAS): durant els mesos d’estiu de 

2013. 

- Llar d’ancians (IMAS): durant els mesos d’estiu de 2013. 

Els diferents tallers amb cada un dels centres citats acabaren amb exposicions dels 

processos i resultats generats a diferents espais públics de les pròpies residències 

participants així com del museu. 
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3.2.2. Comunicacions i publicacions 

- Per què un museu programa activitats amb, per a i sobre Gent Gran? a Anuari de 
l’envelliment. Illes Balears 2013, Universitat de les Illes Balears. 
 
- “II Jornades envelliment actiu i solidari intergeneracional” participació a la taula 
rodona “Educació i participació dins el procés d’envelliment”, 1 i 2 d’octubre 2013, 
Centre Flassaders Palma, Organitza Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca. 
 
- “Jornada Piensa Madrid 6. Urbanizando la vejez” participació amb la comunicació 
“Transitando por la experiencia a través de tus objetos”, 30 de d’octubre 2013, La 
Casa Encendida, Madrid. 
 
 

 

 

3.2.3. Centres educatius 

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

centres educatius amb l’objectiu de treballar de manera atractiva, participativa, 

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 

29



 
 

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. 

 

- Visites de recorregut 

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

contemporani a partir de la col·lecció i de les exposicions temporals. S’ofereixen 

diferents visites amb diversitat d’activitats segons el nivell o cicle dels alumnes 

visitants. 

 

 

“Guaita! Hi ha un museu dins les murades”  

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

En aquesta visita es realitza un apropament a l’art contemporani, a l’espai del museu 
i al seu entorn a través dels sentits i del nostre cos tot treballant formes, colors i 
materials. 
 
 
“Es Baluard, un gran racó de ciutat” 

 

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

formatius, educació d’adults...  
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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 2012-13, per tal de treballar les 

diferents exposicions programades durant l’any.  

 
 
- Visites taller 
 
Aquestes visites suposen una dinàmica diferent a les visites de recorregut. Consten 

d’una part d’observació i reflexió davant les obres, a les sales del museu, i una altra 

de treball pràctic i plàstic a l’espai de tallers en què es treballen i reforcen els 

conceptes treballats durant la 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 2013 van ser els 

següents: 

 

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 elaborar conjuntament un capgròs que les mostrava. El taller 

acabava amb l’explicació de la feina feta a la resta de la classe. 

 

Taller sobre l’exposició “La percepció de l’espai” 

 

A partir d’un recorregut i del coneixement d’una sèrie d’escultures de la col·lecció 

del museu presents a l’exposició, treballàvem i reflexionàvem sobre l’espai interior i 
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exterior, sobre els àmbits privats i els públics i el que aquests ens transmeten i on 

ens situen. D’aquestes escultures podem destacar les de: Baltazar Torres, José 

Bechara, Chust Peters, entre d’altres, on cada una d’elles ens donava peu a treballar 

temàtiques des d’allò públic i allò privat amb l’alumnat. A la part de taller i a partir 

de tres grups, treballàrem els usos que en fem dels espais. 

 
 
Taller sobre l’exposició “Reproductibilitat 1.0” 
 

En aquesta ocasió proposàvem que els nins i nines amb aquesta activitat descobrissin 

quelcom més sobre la història de la fotografia a partir de fotografies contemporànies 

pròpies de la col·lecció del museu i fotografies antigues de l’arxiu del Consell de 

Mallorca. En aquesta ocasió ens centrarem en les dues principals temàtiques que han 

motivat l’evolució del mitjà fotogràfic des dels seus inicis: el retrat i el paisatge. A 

partir d’un recorregut per aquestes temàtiques parlàrem de la construcció de la 

imatge, tot utilitzant dinàmiques participatives que ens ho feren viure en primera 

persona. Reflexionàrem i jugàrem a transformar rols i trastocar espais en clau 

d’humor, de denúncia, de crítica... Posteriorment a l’espai de tallers del museu  es 

realitzà una activitat plàstica on es treballaren i reforçaren els continguts treballats 

durant el recorregut. A l’espai de taller treballàrem la transformació del paisatge a 

partir d’allò que identifica al grup, i reprenguérem la reflexió sobre el retrat per 

acabar performant un retrat de grup fruit de la reflexió pel pas per l’exposició. 

 
 
- 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: “Miró. Ubú en escena” 

 

Visita-taller centrada en l’exposició “Miró. Ubú en escena on els estudiants d’una 

manera lúdica i participativa conegueren el personatge d’Ubú creat per Alfred Jarry, 

les característiques que el defineixen, la fascinació que causà a Joan Miró i com i per 

què aquest el va treballar durant tota la seva vida. Acabaran l’activitat creant 

cadàvers exquisits, una tècnica utilitzada per Miró, a l’espai de tallers del museu. Es 

treballaren a partir de les problemàtiques socials que els estudiants havien tractat a 

l’activitat prèvia a la vinguda al museu.  

 
 
Taller sobre l’exposició: “Mallorca i la interpretació del paisatge” 
 
Visita-taller en la que reflexionàrem a partir de les obres de l’exposició “Mallorca i la 

interpretació del paisatge” sobre els canvis i transformacions que ha sofert el 

paisatge a Mallorca, així com els agents que intervenen en aquestes transformacions. 
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El punt de partida fou la pròpia història i transformació del baluard de Sant Pere, i la 

utilització del mateix pels primers paisatgistes arribats a l’illa a principis del s.XX. 

L’activitat acabà a l’apartat de tallers reflexionant sobre el paisatge proper dels 

alumnes i realitzant unes postals que convidaven a una reflexió crítica sobre el 

nostre entorn. 

Total alumnes 2013: 7.015 

 

- Projecte educatiu “Cartografiem-nos” 

  

“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 una apropament al paisatge en un sentit ampli, no tan sols com 

a gènere pictòric, sinó com el medi que ens envolta i d’alguna manera forma part de 

nosaltres. Existeix la necessitat d’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 mapa on es reflecteixen les altres realitats del barri, el que els 

33



 
 

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 2012-13 fou el CEIP Mª Antònia Salvà (Son 

Sardina) amb un total de 52 alumnes de segon cicle de primària.  

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 veïnats... 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 es 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 al·lots i al·lotes donen sentit al seu treball i, finalment, es fa 

una exposició al museu Es Baluard, on s’exposa també tot el procés de treball i la 

documentació que ha generat. 
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El resultat de tot el curs de feina conjunta entre l’equip educatiu del museu i la 

comunitat educativa del CEIP Maria Antònia Salvà es pogué veure a les exposicions 

realitzades primer al casal de Barri de Son Sardina (28–31 de maig de 2013) i després 

al museu Es Baluard (7-12 juny de 2013). Els alumnes titularen l’exposició “Son 

Sardina. Teixit de Natura”.   

Durant el curs 2013 – 2014 s’inicia una nova edició de “Cartografiem-nos” amb el 
CEIP Santa Catalina en la qual hi participen els cursos de 4t i 5è 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 2013 un curs de formació per als i les mestres del CEIP Santa Catalina 

que desenvoluparan el projecte el curs 2013-14. El curs fou impartit per l’equip 

educatiu del museu amb la col·laboració puntual de l’artista Natxa Pomar. 

• Trobades per a docents: 

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

tots els docents dels grups que tenen concertades visites al museu.  

Durant aquesta sessió de professors, es lliura als docents el material didàctic 

necessari per 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. 

 
- Conveni de pràctiques 
 
L’Àrea d’Educació i Formació acull regularment estudiants en pràctiques. Entre els 

mesos d’octubre a desembre de 2013 va participar 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. 

Es va encetar una nova via de col·laboració durant el 2013 amb la Facultat de 

Pedagogia de la UIB gràcies a la qual s’acolleixen estudiants en pràctiques de darrer 

curs de pedagogia. 

 
3.2.4. Educació no reglada 
 
Des de l’Àrea d’Educació es posa especial esment en treballar amb i per a diferents 

col·lectius que precisen suport per a la integració, a partir dels diferents programes 

de l’àrea. Es treballa amb grups d’educació especial, centres de menors, gent gran i 
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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 2013, entre d’altres, hem treballat amb diferents grups com les UCR’s, 

Associació ASPROM, ONCE, Llar Es Raiguer, Centre de Prevenció de dia infantil “Sa 

Gavina”, Amadipesment, Mater MIsericordie, el Casal Ciutat Antiga, Serveis  socials 

Llevant-sud, Associació de Veïnats deL Puig de Sant Pere i grups de la tercera edat 

entre d’altres. 

Total Educació no reglada: 704 participants 

Arrel del projecte INVIHSIBLE? (2012) es va fer palesa la importància de treballar a 

partir dels professionals sanitaris com a figura mediadora cap als pacients. En aquest 

sentit s’articulà un projecte amb el col·lectiu d’infermeria (implicant al Col·legi 

Oficial d’Infermeria de les Illes Balears i a la Facultat de Infermeria i Fisioteràpia de 

la UIB) i l’artista Joan Morey. Aquest projecte es presentarà a les noves 

convocatòries de 2014 de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 

 
- Comunicacions 
 

 Exposició del projecte INVIHSIBLE? a estudiants d’infermeria a la UIB. Maig 
2013. 

 Participació a les Jornadas de Formación Museológica “Abiertos a todos: 
Museos socialmente comprometidos. Reflexiones y Experiencias” amb la 
intervenció “Museo Es Baluard. Prácticas artísticas contemporáneas en 
contextos sanitarios” 26-28 novembre de 2013 al Museo Nacional del 
Romanticismo, Madrid. Organizat pel Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
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- “Art contemporani a l’hospital”  
 

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

col·lectius que conformen la ciutadania i amb la intenció d’apropar el museu i l’art 

contemporani a l’àmbit hospitalari s’inicià el programa “Art contemporani a 

l’hospital”.  

L’origen d’aquest programa es troba en els ajuts de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 

de 2009 i de 2010 i el treball en xarxa realitzat amb Le BBB de Toulouse i el Centre 

d’Art La Panera de Lleida. Una de les primeres àrees en contactar dins l’àmbit 

hospitalari fou l’Àrea de Salut Mental amb la qual es signà un conveni el 2010. 

 
- Conveni amb l’Àrea Hospitalària de Salut Mental 

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 atenen. 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. A rel de la signatura del conveni la 

col·laboració i les activitats amb el col·lectiu han tengut continuïtat any rere any. 

Durant el 2013 les actuacions que es van dur des de l’àrea d’educació en contextos 

sanitaris van estar: 

- Adaptació del taller “Transitant per l’experiència a través dels teus objectes” 

(vegeu apartat “Gran Gent/Gent Gran”) amb pacients de l’Àrea Hospitalària de Salut 

Mental de l’Hospital Universitari de Son Espases. 

- Visites i tallers a partir de la programació expositiva del museu a pacients de les 

UCRs (Unitats Comunitàries de Rehabilitació) i de  l’Hospital de Dia de Psiquiatria de 

l’Hospital Universitari de Son Espases. 

- Visites formatives i d’apropament al personal d’infermeria a través del sindicat 

SATSE. 

- 10 d’octubre. Dia Internacional de la Salut Mental. Arrel del conveni amb l’Àrea 

Hospitalària de Salut Mental (2010) ens sumam a les accions per celebrar el dia 

Internacional de la Salut Mental amb un taller dut a terme amb 7 usuaris de l’Àrea 

Hospitalària de Salut Mental de l’Hospital Son Espases. Aquests pacients treballaren 

conjuntament amb alumnes de tercer cicle de Primària del CEIP Gènova i del CEIP 

Maria Antònia Salvà (Son Sardina). 

- Tots els participants reflexionaren durant tot el dia sobre conceptes relacionats 

amb l’exposició “Reproductibilitat 1.0”. Concretament, cadascun dels set usuaris 

escollí una de les obres que s’hi exposen i explicà als alumnes els motius pels quals 

l’havia triat. Posteriorment, els nins i nines plasmaren aquesta sèrie de conceptes 
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damunt tres pilotes gegants, un objecte suggerit per un dels usuaris de l’Àrea 

Hospitalària de Salut Mental. 

 
 
3.2.5. Espai educatiu (projecte pilot)  

De l’11 de juliol al 25 d’agost l’Àrea d’Educació i Formació es centrà en el 

desenvolupament d’un nou projecte, un espai educatiu obert a infants i a adults a 

partir del qual testar les necessitats pel que fa a la relació dels diferents 

interlocutors respecte el museu com a lloc accessible per al coneixement de l’art 

modern i contemporani.  

 

En aquesta primera fase, com a projecte pilot, es treballà per a crear un espai com a 

enllaç entre l’art contemporani i la història de les murades que envolten i on se situa 

l’edifici d’Es Baluard. Aquesta fou la llavor d’una investigació oberta a tot tipus 

d’interlocutors, que desitgessin aproximar-se i interactuar d’una manera lúdica i 

constructiva amb el passat i el present del lloc. 

D’aquesta manera, la història de la murada es treballà a partir de tres eixos clau: 

FRONTERA, MARCA i FERIDA. Tres conceptes que ens permeteren dialogar amb les 

obres d’alguns artistes contemporanis reconeguts que els treballen des de múltiples 

lectures i, alhora, abordar-los des de les nostres subjectivitats amb les eines que ens 

aporta el museu. 

Les tres àrees de l’Espai Educatiu s’articularen de la següent manera:     

FRONTERA: En aquesta àrea, els visitants conegueren la història de les diferents 
construccions defensives que ha tingut Palma al llarg dels segles i els adults 
aprofundiren en com treballen artistes contemporanis les diferents lectures de 
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frontera, tant físiques com psicològiques. De la mateixa manera, els nins i nines 
experimentaran a partir d’aquestes nocions.  

FERIDA: En aquesta àrea s’exposà la defensa del baluard de Sant Pere per part de la 
ciutadania de Palma, que culminà amb la cessió a la ciutat d’aquest edifici i la seva 
conseqüent protecció. Així mateix, els visitants conegueren en una taula de 
documentació com treballen artistes contemporanis el concepte de "ferida".   

MARCA: Els picapedrers que construïren les murades de Palma signaren les pedres. 
Algunes d’aquestes signatures, marques, poden ser observades encara avui, segles 
després. Aquesta tercera àrea de l’Espai Educatiu es centrà en aquestes marques i 
proposà als infants cercar-les i recrear-ne una de pròpia. També es comptà amb una 
taula de documentació sobre el concepte de marca i amb un arxiu on persones 
relacionades amb el baluard de Sant Pere parlaren d’aquest espai, on es troba ubicat 
Es Baluard. 

 
3.2.6. Activitats generals 

 
- Dia de les Illes Balears  

Amb motiu del Dia de les Illes Balears, 28 de febrer, s’oferí el dia abans una visita 

gratuïta, guiada, a l’exposició “Mallorca i la interpretació del paisatge”. 

 
- Final de curs de “Jocs coreogràfics” 

Les terrasses del museu varen acollir, el 15 de maig, 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. Durant aquesta edició participaren el Col·legi Manjón, el CP 

Infant Don Felip, Col·legi Sant Vicenç de Paül. 

 
 
- Dia Internacional dels Museus 
 
L’equip educatiu va participar de la programació de les activitats del Dia 

Internacional dels Museus el 18 de maig amb: 

 Inauguració de l’exposició documental del curs 2012-2013 de “Família! El 
dissabte va d’art” (vegeu “Família! El dissabte va d’art”). 

 Tallers participatius per a famílies amb a infants 3 a 12 anys  a les terrasses 
del museu (vegeu “Família! El dissabte va d’art”). 

 Participació amb la resta d’àrees del museu de la visita comentada oberta a 
públic general: “Per a què serveix un museu?” 

- Festivitat de Sant Pere 

Amb motiu de la festivitat de Sant Pere, dia 29 de juny, conjuntament amb 

l’Associació de Veïnats del Puig de Sant Pere, barri al qual pertany el museu, 

s’oferiren una sèrie de visites guiades per a nins i nines amb adults veïns del barri.  
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- I Concurs de fotografia per a joves 

Com a activitat paral·lela a l’exposició “Reproductibilitat 1.0” es convocà el “I 

Concurs de fotografia per a joves”, del 14 de setembre al 30 de novembre, amb 

l’objectiu d’acostar els joves al museu a partir d’un llenguatge i pràctica habitual en 

ells, la fotografia. 

 

 

 
Es tractava d’enllaçar els seus gustos i interessos amb les obres mostrades a 

l’exposició i donar-los l’oportunitat de dialogar i crear fotografies en relació a les 

que es mostraven a l’exposició. El tema de les fotografies havia de ser el retrat, 

gènere artístic contemplat des de múltiples lectures a l’art contemporani en general 

i a “Reproductibilitat 1.0”. 

Laura Bauçà Obrador, de 17 anys, fou la guanyadora del “I Concurs de fotografia per 

a joves. Museu Es Baluard” amb l’obra Sense títol, inspirada en el caràcter oníric de 

les fotografies de Grete Stern exposades a “Reproductibilitat 1.0”. Es comptà amb la 

col·laboració de FotoRuanoPro. 

 
- Participació Jornades Universitat de València 

Participació a la taula rodona “Obsolescència institucional” a les jornades “Perifèries 

13. Estranyar el món entre polítiques de col·laboració i processos d’aprenentatge 

múltiple” del 21 al 26 octubre a la Universitat de València.  

- Col·laboració amb el FSIB (Federació de Sords de les Illes Balears) 

Durant l’any 2013 i dins la línea de fer accessible el museu i els seus continguts a la 

diversitat de la ciutadania, es va posar en marxa una col·laboració amb el FSIB 

(Federació de Sords de les Illes Balears) per tal de traduir al llenguatge de signes les 

veus i el missatge dels comissaris i d’altres implicats a les exposicions pròpies del 

museu, i apropar així el seu missatge a aquest col·lectiu. Es va encetar aquest canal 
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a partir de l’exposició “Reproductibilitat 1.0”, on es va gravar a la directora Nekane 

Aramburu amb una intèrpret del llenguatge de signes. La intenció és que tingui una 

continuïtat en les properes exposicions..., per tal motiu també es va fer una visita 

guiada formativa a alumnes del mòdul de llenguatge de signes.  

 
3.3. Formació 

- “Les Clíniques d’Es Baluard” 

  

“Les Clíniques d’Es Baluard” fou el primer programa de formació permanent que 

llança el museu. Aquest projecte de l’Àrea de Formació d’Es Baluard té com a 

objectiu fomentar la professionalització del sector artístic des de la institució 

museística, possibilitant les eines d’anàlisi, coneixement i seguiment de la pràctica 

artística professional. Es tracta d’un projecte obert a tots aquells artistes 

professionals o en vies de professionalització, sense importar edat, que consideren 

necessari entrar en un programa de coaching.  

“Les Clíniques d’Es Baluard” contempla la realització de mòduls especialitzats per 

avaluar i promoure la carrera de creadors a nivell internacional però amb especial 

incidència en artistes de les Illes Balears, basant-se, entre d’altres, en l’anàlisi i 

revisió de portafolis i dossiers, el concepte de ser artista avui, els drets d’autor, 

relació amb museus, galeries i espais intermedis. El projecte compta amb la 

col·laboració de diverses entitats de Palma i de professionals de reconegut prestigi.  

El projecte ha comptat amb dues trobades grupals importants (la primera el 27 de 

setembre de 2013 i la segona ja dins el 2014, com a cloenda del curs) i, durant els 
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seus sis mesos, s’han realitzat tutories individualitzades a càrrec de quatre experts, 

que han oferit els seus serveis amb caràcter rotatiu al museu o via Skype. Han tengut 

lloc dues tutories per expert, sumant-ne un total de vuit.  

La primera sessió de treball fou dia 27 setembre de 2013 a les 10h. Consistí en una 

jornada intensiva de tot un dia de visionat de treballs i anàlisi conjunta d’aquests. 

Abans de la mateixa, es lliurà a cada participant un kit de textos en format PDF. 

Els experts foren: 

 Nekane Aramburu, directora Es Baluard. 
 Javier Duero, mediador cultural i comissari. 
 Fernando Gómez de la Cuesta, comissari i crític d’art. 
 Piedad Solans, comissària d’exposicions i investigadora. 

La selecció dels candidats la dugué a terme el Comitè assessor, integrat per: 

 Nekane Aramburu, directora Es Baluard. 
 Javier Duero, mediador cultural i comissari. 
 Paco Espinosa, president Associació d’Artistes Visuals de les Balears (AAVIB). 
 Mercedes Estarellas, galerista i gestora cultural. 
 Fernando Gómez de la Cuesta, comissari i crític d’art. 
 Juan Carlos Rego, comissari, editor i crític d’art. 
 Pilar Ribal, directora Fundació Palma Espais d’Art. 
 Piedad Solans, comissària d’exposicions i investigadora. 

Els participants en aquesta primera edició de Les Clíniques d’Es Baluard foren:  

 Abraham Calero 
 Pedro Vidal                                                              
 Beatriz Regueira 
 Claudio Capellini 
 Laura Torres 
 Jaume Orejuela 
 Maria José Ripoll 
 Pau Caracuel 
 Xim Llompart 
 Marta Pujades 
 Anne de Harlez 
 Isabel Ramoneda 
 Ana Darder 
 Julià Panades 
 Natxa Pomar 
 Pilar Soberón 
 Natasha Hall 
 Maria Uribe 
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Amb la col·laboració de: 

 
 

El procés es pot seguir a través del blog de Les Clíniques d'Es 

Baluard: http://cliniquesdesbaluard.wordpress.com 
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4. Acció Cultural 

 

4.1. Introducció 

Acció Cultural té com a objectius apropar el museu i la creació contemporània a la 

comunitat balear, generar experiències diverses obrint portes a la divulgació i 

experimentació, fer del museu un espai de cultura contemporània en què tinguin 

cabuda propostes de diferents disciplines, promoure les exposicions temporals i 

col·lecció permanent 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.  

L’Àrea d’Acció Cultural, ha hagut de continuar mantenint les seves activitats a cost 

zero i programant cicles amb venda d’entrades i tallers amb matrícules per 

aconseguir autofinançament, activitats que se sumen a iniciatives culturals pròpies 

de la ciutat de Palma, així com acollir activitats fruit de les col·laboracions externes 

creades al llarg dels 9 anys de trajectòria professional del museu. 

 

A més continua treballant perquè estigui present en la consciència ciutadana que el 

museu Es Baluard ofereix un gran ventall d’activitats culturals d’interès, propiciar 

que el seu públic s’involucri en aquestes experiències i afavorir que altres agents 

culturals tinguin present Es Baluard com a institució amb la qual col·laborar i unir 

esforços per tal de programar activitats de qualitat i d’interès a la ciutat de Palma 

amb ressò dins i fora del seu territori.  

 

Amb aquesta finalitat, els objectius per al 2013 l’Àrea d’Acció Cultural foren: 

 

- Continuar apropant la ciutadania al museu oferint activitats per a tots els públics, 

tot afavorint la seva formació sobre distintes expressions artístiques.  

 

- Oferir de manera fixa a la programació visites historicoartístiques al col·lectiu de la 

gent gran, amb el qual es treballa des del 2011 al programa “Gran Gent/Gent Gran”, 

amb excel·lent acceptació. 

 

- Potenciar activitats patrocinades per empreses o organismes diversos, com a via 

d’autofinançament i amb l’objectiu de poder donar continuïtat a cicles d’activitats 

ja consolidats. 

 

- Col·laborar amb l’àrea de Relaciones externes i Màrqueting per a la recerca de 

patrocini de diferents activitats.   

 

- Potenciar les col·laboracions con diferentes agents de l’àmbit local, nacional e 

internacional per aconseguir activitats amb la mínima despesa per al museu tot 

oferint espais, difusió i coordinació de la gestió de l’activitat.  

 

- Mantenir el museu com a generador d’un teixit cultural que afavoreix l’activació 

dels professionals de la cultura de les Illes Balears. Generar col·laboracions i bones 

dinàmiques amb agents culturals externs. 
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- Continuar formant part de les iniciatives culturals de la ciutat mitjançant les 

activitats i cessions d’espais d’Es Baluard (Nit de l’Art, PalmaPhoto, Palma amb la 

dansa...).  

 

Bàsicament i durant tot l’any direcció va treballar en implementar sistemes que 

permetessin dotar de personalitat i definir la programació d’Es Baluard i organitzar 

els vincles amb els diferents agents i actors culturals de l’entorn més pròxim. 

D’aquesta manera s’organitzaren dos reunions amb diferents sectors: dos amb els 

col·lectius independents i altres amb les organitzacions vinculades al sector 

audiovisual.  

 

- Definició de col·lectius 

 

Els col·lectius, ja siguin privats o públics, són aquells que, sense ànim de lucre, 

tenen una programació regular d’activitats o accions enfocades al desenvolupament 

de la creació i/o acordes amb l’evolució i pulsió de la societat contemporània en 

permanent canvi.  

 

Reunió de 19 de juny de 2013 amb col·lectius. Relacions i conclusions 

 

Com a iniciativa de la directora d’Es Baluard, Nekane Aramburu, el passat 19 de juny 

de 2013 va tenir lloc una trobada de col·lectius independents radicats a Mallorca i 

que, d’una manera o altra, estan vinculats o propers a Es Baluard a i amb les seves 

activitats paral·leles. 

  

 
 

La idea inicial de la convocatòria es va basar en donar a conèixer la situació del 

museu en els dos últims anys davant les restriccions econòmiques i la incorporació 

recent d’una nova directora i el seu projecte de gestió, intentant conèixer el sentir 

general d’aquests col·lectius respecte al museu i les fórmules adequades per establir 

pràctiques col·laboratives organitzades en aquesta etapa. 

 

Es van debatre diferents qüestions, no només vinculades al funcionament amb el 

museu, sinó també a la vida cultural de Mallorca i a les relacions dels sectors en 

diferents àmbits.  
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Finalment, les fórmules de relació propostes per Es Baluard van ser: 

  

a) Col·lectius associats: relació simbiòtica i de construcció en comú a mig termini, 

segons el projecte. 

 

 b)Col·lectius col·laboradors: relacions regulars de complicitat on les 

contraprestacions mútues es plasmen en un conveni. 

 

 c) Activitats externes: vincles esporàdics regulats per l’oferta i la demanda del 

mercat. 

  

Així doncs, com a acció immediata i deixant oberta la possibilitat de donar lloc a 

altres iniciatives de relació i col·laboració proactives a fi d’avançar junts en la 

construcció de noves estructures culturals horitzontals, s'esperà un feedback del grup 

germinal de la reunió del 19 juny com extensió també a altres grups relacionats que 

volguessin apuntar-se a una nova trobada. 

  

Per això, es llençà un torn de recepció de propostes sobre aquestes línies per a la 

programació per trimestres a tots aquells interessats en la construcció d'un nou 

model o per a la recepció de projectes-proposta per considerar associar-se, 

col·laborar o simplement realitzar activitats que resta obert, per descomptat a altres 

agents amb qui comparteixen actituds i idees vinculades a les pràctiques creatives 

contemporànies. 

 

A dita convocatoria assistiren:  

 
 Jordi Martínez, Associació Neotokyo. 
 Veru Iche i Puter, en nom d’Au Ments. 
 Pere Joan, Florentino Pérez i Joan Roig del Cluster del Còmic i Nous Media. 
 Joan Miquel Morey, de l’Associació d’Amics i Víctimes del Còmic. 
 Miquel Ferrer i Tina Codina, de Cultura a Casa, Sr. Ferrer i 

#espaideformacio3. 
 Susana Noguero, de Platoniq. 
 Beatriz Zamora i Lina Nadal, de BangBig. 
 Jordi Pallarés i Grip Face, de Los Invisibles. 
 Cristina Llorente i Pablo Amor, d’Arquitectives. 
 Alelí Mirelman i Paco Espinosa, d’aa-tomic artistes visuals lab. 
 Antoni Caimari i Mª Antonia Crespí, de Fundació ACA. 
 Toni Bauzà, d’Estación Spoken Word. 
 Juan Montes de Oca, de LADAT. 
 Dani Ruiz, de XEIX Societat balear de Matemàtics. 
 Nofre Moyà, President d’ACIB. 
 Mariantònia Oliver, de La Impossible. 

 

El passat 13 de novembre de 2013 va tenir lloc una primera trobada amb els agents 

del sector audiovisual de les Illes Balears. L’objectiu d’aquesta trobada fou el de 

conèixer-se, intercanviar opinions i inquietuts i impulsar una via col·laborativa que 

ens permeti construir junts fòrmules per a la producción, educació, difusió i 

distribució per a les pràctiques creatives audiovisuals.  
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A dita convocatoria assistiren:  

•  Javier Pachón, Cine Ciutat. 
 • Sergio Camacho, LADAT. Universitat de les Illes Balears. 
•  Xisco Bonnín, ASIM (Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca). 
•  Luis Hortas: Associació de cineastes de las Illes Balears (ACIB) i Cluster audiovisual 
de les Illes Balears.  
• Josep Mallol. Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears. 
• Nekane Aramburu, directora d’Es Baluard.  
  
Les conclusions d’aquesta trobada foren:  

- fomentar fórmules de distribució i difusió que siguin rentables per als 
creadors.  

- intercanviar espais i recursos. 
- crear fórmules d’educació i formació de públics, tant d’interés general com 

especialitzats.  
-  intercanvi de campanyes de promoció en els programes que cadascú generi 

així com avantatges per als socis amb descomptes i promocions.  
- donar suport a les bones pràctiques i a la transparencia en la gestió.  

 
A partir d’aquesta primera trobada es proposa continuar desenvolupant les idees 

sorgides i realitzar un altra trobada amb l’objectiu d’intercanviar propostes més 

concretes i avançar així en un territori de construcció conjunta local de cara a la 

seva projecció a la península i a d’altres països.  

 
4.2. Activitats internes vinculades a la programació del museu 

- “Mallorca i la interpretació del paisatge” 

 

Anglada Camarasa. La llum de l'illa, un documental de Manu Balaguer i Agustí Torres 

Es Baluard acomiadà l’exposició temporal “Mallorca i la interpretació del paisatge” el 

21 de maig amb la projecció del documental Anglada Camarasa. La llum de l'illa de 

Manu Balaguer i Agustí Torres. El mateix Agustí Torres oferí un col·loqui després de la 

projecció, presentat per la directora d’Es Baluard. Anglada Camarasa. La llum de 

l’illa ens apropà a la figura d’Hermén Anglada-Camarasa (Barcelona 1917 - Pollença 

1959), un pintor que va posar les Illes Balears en el centre d'atenció internacional de 

la vida artística i cultural del seu moment, recuperant la sensibilitat i la mirada 

fresca que ell i els seus companys aportaren al nostre paisatge. 

 

Trobada amb l’artista Fernando Villena 

 

Es Baluard acollí el 28 de maig i com a activitat de l’exposició “Mallorca i la 

interpretació del paisatge”, una trobada amb l’artista Fernando Villena. Aquesta 

activitat fou una col·laboració amb el programa de residències d’Addaya Centre d’Art 

Contemporani d’Alaró, on va estar treballant Fernando Villena durant dos mesos, 

investigant la llum i el paisatge de Mallorca, buscant unes condicions lumíniques 

determinades amb la finalitat de reflectir-les a les seves pintures. El creador 

compartí amb els assistents la seva experiència i les conclusions de l’estada que va 

dur a terme a Mallorca, projectant imatges del seu procés artístic. 
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- PalmaPhoto 2013  

“Cap a la descompartimentació de la fotografia: fotògrafs, fotògrafs artistes i 

artistes fotògrafs, una conversa al voltant de la pràctica i el concepte” 

 

Es Baluard presentà el 26 de juny dins les activitats de PalmaPhoto 2013, la taula 

rodona “Cap a la descompartimentació de la fotografia: fotògrafs, fotògrafs artistes i 

artistes fotògrafs, una conversa al voltant de la pràctica i el concepte”, amb la 

participació de tres Premis Nacionals de Fotografia: 

 

• José Manuel Ballester (Premi Nacional de Fotografia 2010) 

• Toni Catany (Premi Nacional de Fotografia 2001) 

• Javier Vallhonrat (Premi Nacional de Fotografia 1995) 

 

Presentaren l’acte Nekane Aramburu, directora d’Es Baluard, i Fernando Gómez de la 

Cuesta, director de PalmaPhoto 2013. Patrocinat per Institut d’Estudis Baleàrics.  

 

“Com es construeix una col·lecció” 

En el marc de PalmaPhoto 2013, Es Baluard acollí el 28 de juny la taula rodona “Com 
es construeix una col·lecció”, amb la participació de:  
 
 Pilar Citoler, col·leccionista independent i presidenta d’honor de l’Associació 

de Col·leccionistes  “9915″. 
 Antonio Sanz, director d’Ivorypress. 
 Alicia Ventura, directora de programa de la col·lecció DKV Seguros i del 

programa cuidArt de l'Hospital Marina Salud de Dènia. Comissària i gestora 
cultural. 

 

L’acte fou presentat per Mercedes Estarellas (Directora de la Galeria SKL i 

vicepresidenta de l’Associació de galeries d’art contemporani ArtPalma) i Fernando 

Gómez de la Cuesta (director de PalmaPhoto 2013). Patrocinat per  Institut d’Estudis 

Baleàrics. 

 
- “Gabinet: Pep Bonet” 

Trobada entre Pep Bonet i José Bautista 

Amb motiu de l’exposició “Gabinet: Pep Bonet”, que Es Baluard mostrà a l’espai 

Gabinet, entre el 27 de juny i el 8 de setembre de 2013, el museu organitzà el 4 de 

juny una trobada amb el fotoperiodista, una ocasió perfecte per conèixer de primera 

mà l’obra i el procés creatiu d’aquest professional reconegut amb nombrosos premis 

internacionals. Acompanyant a Pep Bonet estigué el músic José Bautista, conversant 

sobre la col·laboració que duen a terme des de fa uns anys en la realització de vídeos 

documentals, en els quals Bonet treballa la imatge i Bautista composa la música. 

Amb el mateix esperit posat en les seves instantànies Pep Bonet aconsegueix 

mitjançant els documentals una altra forma de reballar, i a la vegada, altres canals 

de difusió.   
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Faith in Chaos + One Goal + Freetown. Projecció de documentals de Sergi Agustí i 

Pep Bonet 

 

Amb motiu de l’exposició “Gabinet: Pep Bonet” a Es Baluard es projectaren el 4 de 

setembre dos documentals de Sergi Agustí (Barcelona, 1967), realitzats en 

col·laboració amb Pep Bonet. Es tractà de Faith in Chaos i One Goal, als quals se 

sumà el trailer de Freetown.  

Realitzador i productor cultural, Sergi Agustí ha desenvolupat els seus projectes 

principalment a l’Àfrica, a països com Sierra Leone, Etiòpia i Congo. Dels seus anys 

com a fotògraf, ha heretat els enquadraments agressius i la recerca de la bona llum, 

però el que més el va captivar del documental va ser la possibilitat d'explicar 

històries. El seu treball està centrat en la temàtica social però aportant una visió 

propera, optimista i viva de la realitat, lluny dels habituals prejudicis sobre l’Àfrica. 

 
- “Reproductibilitat 1.1”  

 

Es Baluard va oferir una sèrie d'activitats culturals i educatives i de formació per als 

mesos en què es va celebrar “Reproductibilitat 1.1”,  del 13 de setembre de 2013 al 

16 de març de 2014, i vinculades a aquesta exposició: 

  

 La directora d’Es Baluard, Nekane Aramburu, oferí una visita a l'exposició per 

a membres d’Amics d’Es Baluard, dia 13 de setembre. 

 

 Projeccions de la sèrie Art in the twenty-first century: Es Baluard projectà 

episodis de la prestigiosa sèrie Art in the twenty-first century dedicats als 

fotògrafs Cindy Sherman i Catherine Opie (30 d'octubre de 2013), Roni Horn i 

John Baldessari (27 de novembre de 2013), Hiroshi Sugimoto i Robert Adams (18 

de desembre de 2013). 

 

 Taller “Desvelos”, amb Eulàlia Valldosera: adreçat a artistes o persones amb 

vocació artística, així com aquelles amb experiència creativa en altres àmbits. El 

taller se celebrà del 3 al 5 d’octubre de 2013. 

 

 Taller “Càmera-Cos en Moviment”, amb Ingrid Medina i Manuel Elviro, adreçat 

a professionals, estudiants i aficionats amb l'objectiu d’hibridar moviment i 

audiovisuals “a la recerca d'un únic cos performàtic en moviment”.  

 
 
- Gabinet: “Amparo Sard. Pareidolia”  

 

Trobada amb Amparo Sard  

 

En el marc de l'exposició “Amparo Sard, Pareidolia”, Es Baluard oferí dia 30 

d’octubre la possibilitat de conèixer de primera mà l’obra que el museu i El Corte 

Inglés produïren per a la Nit de l'Art i que es va poder visitar fins al 2 de febrer de 

2014 a la sala Gabinet. Amparo Sard (Son Servera, Mallorca, 1973) explicà en quin 
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context realitzà aquesta obra i tot allò que resideix en ella i oferí l'oportunitat als 

assistents de poder formular-li preguntes al voltant de Pareidolia, del seu món 

creatiu i de la seva trajectòria. 

 
 
- “Broto. Grans partitures” 

 

 
 
 
Es Baluard oferí el 12 de desembre un concert amb els músics Rodrigo Vila (saxòfon) i 

Armando Lorente (percussió) com a acte de cloenda de l'exposició “Broto. Grans 

partitures”, que s'acomiadà del públic dia 5 de gener de 2014. L'actuació tingué lloc 

a la mateixa sala on es podien veure una selecció d’obres de creació recent, 

realitzades entre el 2004 i el 2012. La música era molt present en aquesta mostra, 

atès que el projecte curatorial es basà en la influència que aquesta ha exercit en el 

desenvolupament de l'obra de Broto.   

  

El repertori que s’hi interpretà constà de: 

 
 François Rossé (1945): Chant de Sables (2007) Taourirt / Erg Chebbi 
 Pierre Jodlowski (1971): Time & Money (2004-2006) 
 Arvo Pärt (1935): Spiegel im Spiegel (1978) 
 Luciano Berio (1925-2003): Sequenza VIIb (1969) 
 Armando Lorente (1957): Angel Dev (2009)    
 François Rossé (1945): Chant de Sables (2007), Tgha / Oudaïas /Agdal 
 

 

 

50

http://www.esbaluard.org/ca/exposicions/92/jose-manuel-broto
http://www.esbaluard.org/ca/exposicions/92/jose-manuel-broto
http://www.esbaluard.org/ca/exposicions/92/jose-manuel-broto


 
 

4.3 Activitats generals 

- GranGent/GentGran. 2ª edició (2012-13) 
 
2ª edició de GranGent/Gent Gran, un programa d’activitats amb, per i sobre la gent 
gran,  pensat per a donar veu a la gent major de 60 anys, 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, amb els seus néts i nétes. En definitiva: compartir temps, valors, 
coneixements i emocions.  

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. 

 

 

 

Durant el 2013 es va realizar la següent activitat: 

• Visita + berenar al museu. Del 24 d’octubre de 2012 al 20 de febrer de 2013. 

Activitat dirigida a persones majors de 60 anys que tinguessin ganes de fer una visita 

diferent a Es Baluard.Visitàrem els seus espais parant atenció als temes que més 

interessaren al grup i continuarem l’activitat compartint conversa al voltant d’un 

cafè.  

(La resta d’activitats del programa 2012-13 es pot veure a la Memòria d’activitats 
2012). 
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- ArtFutura. “La nostra cultura és digital” 
 

El festival ArtFutura proposà al 2012, sota el títol “La nostra cultura és digital”, una 

anàlisi de la nostra relació actual amb les tecnologies digitals, tant a nivell global 

com individual, a través de les aportacions d’un grup d’experts i les obres d’alguns 

dels creadors més destacats del panorama internacional de l’art digital. 

• ArtFutura la carta (fins el 30 d’abril de 2013) 

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

d’educació primària).  

(La resta d’activitats del festival 2012 es pot veure a la Memòria d’activitats 2012). 
 
 
- Seminari “Literatura i Supèrbia: Vanitas, hybris i altres presumpcions” 
 
Del 7 al 10 de gener de 2013 el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i 

Clàssica de la UIB organitzà el II Seminari Internacional Literatura i Pecat, que es 

dugué a terme Aquesta segona edició pretenia estudiar les relacions que es troben 

entre la literatura i la supèrbia des d'una perspectiva multidisciplinària i 

transoceànica, reunint cultures agermanades com la italiana, la portuguesa, la 

catalana i l'espanyola i èpoques distants que representen les propostes des dels 

clàssics grecollatins fins a la poesia que es publica als nostres dies. El seminari el 

coordinaren la professora Lourdes Pereira, del Departament de Filologia Espanyola, 

Moderna i Clàssica de la UIB; la professora Dolores Juan, de la Universitat de 

Massachusetts Amherst; i el professor Giovanni Spani, del College of the Holy Cross 

(EUA). Hi col·laborà el Servei d'Activitats Culturals de la UIB.  

• 7 de gener 
 
- Presentació del seminari. 

- Ponència inaugural, Rosa Planas: “Faust, el segell de l’orgull”. 

- Taller: Giovanni Migliara (UNED): “Soberbia y rebeldía en la canción popular 
italiana”. 

 
• 8 de gener 
 
- Maria Payeras (UIB): “La senda de Lilith. Imágenes poéticas de la mujer emancipada 
en la poesía femenina del 50”. 

- Fulvio Orsitto (Universitat Estatal de Califòrnia a Chico) i Giovanni Spani (College of 
the Holy Cross): “Vanitá di vanitá: dai ‘fioretti di San Francesco’ alle 
rappresentazioni della superbia nel cinema italiano”. 

 
• 9 de gener 
 
- Gabriel de la S. T. Sampol (UIB): “L'orgull angèlic: del Paradís perdut a 
Sobrenatural”. 

- Maria Antònia Fornés (UIB): “Soberbia sin palabras: insultar con gestos en la Roma 
clásica y hoy”. 

- Lola Juan (UMass): “Ícaro resiste: casos de hybris en la poesía española actual”. 
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- Jesús Revelles (UIB): “Viajar contra la realidad. Visiones soberbias ante Portugal”. 

 
• 10 de gener 
 
- Marco Marino i Domenico Palumbo (Sorrento Lingue): “Una lettura medievale della 

superbia: dall’iconografia dantesca alle maschere boccacciane”. 

- Lourdes Pereira (UIB): “O Primo Basílio: da soberba à perdição”. 

- Teresa Pombo (Escola B.Carlos Gargaté/ Projeto Viagens Literárias): “Uma viagem 

pelos caminhos da soberba em O Primo Basílio. Exploração de recursos digitais e sua 

aplicação no âmbito didáctico”. 

- Cloenda del seminari. 

 

- Taller “Estructures de moviment per l’escena” amb Mariantònia Oliver 

“Estructures de moviment per l’escena” fou un taller impartit per Mariantònia Oliver, 

del 14 al 18 de gener, que sorgí de la col·laboració amb l’AAAPIB (Associació d'Actors 

i Actrius Professionals de les Illes Balears).  El taller es proposà establir unes 

coordenades de llenguatge de cos dúctil pel moviment de l'actor /actriu (o públic 

general interessat en el cos i el moviment) i aconseguir que el cos i la ment estiguin 

oberts i disponibles per comunicar, partint d'eines que proporciona la 

tècnica release per conèixer l'estructura del cos desafiant hàbits i entrenant el 

potencial de cadascun a l'hora de treballar individualment o en grup.  

 
- Marina Abramovic: the artist is present  
 

Es Baluard presentà el 7 de febrer la projecció del documental Marina Abramovic: 

the artist is present en exclusiva, un dia abans que s'estrenàs comercialment a 

Espanya i gràcies a la col·laboració de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365. La 

pel·lícula, que obtingué el premi del públic al Festival de Berlín 2012 (Secció 

Panorama), que optà al premi al millor documental dels Independent Spirit Awards i 

que competí a les edicions 2012 de la Seminci (Valladolid) i Sundance, traça un 

recorregut per l'obra de Marina Abramovic (Iugoslàvia, 1946) a partir del monogràfic 

que li dedicà el Museu d'Art Modern de Nova York (MOMA) l'any 2010. 

  

La projecció fou presentada per l'actriu Rossy de Palma. Rossy de Palma fou escollida 

per Marina Abramovic per substituir-la a l'òpera Vida y muerte de Marina Abramovic. 

 
 
- Festival Miradas de Mujeres 
 
El festival Miradas de mujeres tingué com a objectiu programar durant tot el mes de 

març amb exposicions, esdeveniments i activitats teòriques protagonitzades per 

artistes, crítiques d'art, comissàries i investigadores, que assoleixin la màxima difusió 

social i aconsegueixin la visibilitat que mereix el treball de la dona en el sistema de 

l'art espanyol. 
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Dins el marc del festival es celebraren les següents activitats:  
 
• Taula rodona “Com establir noves vies de producción, finançament i promoció a la 
industria de l’art contemporani”. 1 de març 
 
- Eva Moraga: advocada especialista en l'assessorament de professionals i 
organitzacions culturals de l'àmbit de la creació i les arts visuals, fundadora de Por & 
Para, i Coordinadora del Grupo de Transparencia del Sector Artístico del IAC. 
- Mercedes Basso Ros: directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo. 
- Bel Cerdà: directora general de Cultura de la Conselleria d’Educació Cultura i 
Universitats del Govern de les Illes Balears. 
- Pilar Ribal i Simó: Directora de la Fundació Palma Espais d'Art. 
 
• Matar a Platón. 27 de març 

Escenificació de l’obra Matar a Platón de Chantall Maillard, interpretada per la seva 

autora amb Barbara Meyer (violoncel·lista) i Chefa Alonso (percussió i clarinet). 

Matar a Platón és el relat d’un esdeveniment. És el relat de la seva construcció, en 

realitat. Un home és atropellat; ara, en aquest mateix instant. Aquest és el fet 

entorn el qual la història s'anirà construint. Els personatges aniran apareixent en els 

28 poemes dels què es composa el llibre. Ficció? Realitat? Ningú s'escapa a 

l'esdeveniment, ni tan sols l'espectador. Ningú en realitat pot sostraure's a la 

pregunta: quina és la ferida, sobre qui recau, i qui és responsable de la mateixa? 

  

Chantal Maillard és poeta i filòsofa. Amb  Matar a Platón rebé el Premio Nacional de 

Poesía (Espanya) 2004, i amb Hilos, el Premio Nacional de la Crítica de poesía 

castellana i el Premio Andalucía de la Crítica 2007. Entre els seus assajos sobre 

estètica, destaquen La sabiduría como estética (1995), La razón estética (1998) 

i Contra el arte y otras imposturas (2009). 

 
- Projecció del documental “Pina” i col·loqui cicle “Imatge i moviment” 

 
En el marc del cicle “Imatge i moviment” que organitzà l'Associació Cultural “Trampa 

Teatre”, Es Baluard acollí el 9 de març la projecció del documental Pina, de Wim 

Wenders, un llargmetratge sobre la Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, la 

companyia de dansa fundada per la gran coreògrafa alemanya, Bausch. Després de la 

projecció, hi hagué un col·loqui moderat per Eva Frade i Mireia Izquierdo, per 

comentar i valorar la influència de Pina Bausch en el moviment artístic 

contemporani.  

 
 
- Feim films, cicle de cinema balear: “Feim curts” 

 

Amb el títol “Feim Curts”, aquesta nova edició del cicle de cinema balear Feim Films 

ens proposà una sèrie de curtmetratges procedents de l'ASIM, l'ACIB, l'APAIB i el 

LADAT.  

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 
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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. 

• 20 de març: Curtmetratges de les Beques Audiovisuals ASIM (Arxiu del So i de la 

Imatge del Consell de Mallorca). 

• 17 d’abril: Curtmetratges de l’ACIB (Associació de cineastes de les Illes Balears) i 

l'APAIB (Associació de Productores de les Illes Balears). 

• 15 de maig: Curtmetratges del LADAT (Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals 

de la Universitat de les Illes Balears) produïts en el marc del Màster MAISCA. 

 

- V Mallorca Saxophone Festival. Concert de la Mallorca saxophone ensemble  

El 23 de març Es Baluard acollí un concert de la Mallorca saxophone ensemble dins la 

V edició del Mallorca Saxophone Festival. 

El 2005, un grup de joves saxofonistes de les Illes Balears decideixen donar a 

conèixer al públic la música de creació actual, especialment la dels compositors 

locals i creen així la Mallorca Saxophone Ensemble, que ha participat activament en 

la vida artística i cultural del seu entorn, havent promogut concerts al Cicle Mallorca 

Saxophone Festival celebrat a Es Baluard; el Cicle de Concerts de Tardor, organitzat 

per Joventuts Musicals de Palma i celebrat al Museu de Mallorca; el Cicle de Concerts 

organitzat pel Centre de Cultura “Sa Nostra”. De la mateixa manera, han dut a terme 

intervencions sonores a l’Aeroport de Palma de Mallorca, a diferents espais urbans de 

la ciutat, al festival Saxofolies i a la nova plaça Jaume Mas i Porcel. 

 
Programa: 
 
 J.S Bach (1685-1750), Tocata i Fuga (1703-1707) 
 I. Xenaquis (1922-2001), XAS (1987) 
 S. Reich (1936-1982), New York Counterpoint (1985) 
 J. Matitia (1952), Las Américas (1993) 

 
 
- Taller “Fitzmaurice voicework” d’expressió tècnica i vocal amb Francesca 

Vadell 

Es Baluard acollí, del 15 al 18 d’abril, un curs organitzat per l'Associació d'Actors i 

Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB) en què la professora Francesca 

Vadell ensenyà expressió i tècnica vocal mitjançant la tècnica Fitzmaurice 

Voicework. 

 
 

- Taller” El legat de Pina Bausch” amb Fabien Prioville, Palma amb la dansa  

 

Es Baluard acollí, del 18 al 26 d’abril i en el marc de Palma amb la Dansa, un taller 
amb el coreògraf Fabien Prioville titulat “El llegat de Pina Bausch”. Basat 
principalment en la composició, el taller està destinat a que l’artista trobi una sèrie 
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de moviments en els quals la creativitat ocupi el principal camp d’investigació. 
  
Motivat pel tema proposat, sorgiren idees que es transformaren en la composició del 
material. Al participant se li demanà el repte de contestar a certes preguntes a 
través d’un exàmen físic, a mode teatral, trencant les seves pròpies fronteres. 
 
 
- Dia del llibre: Bookcrossing + lectura de “L’illa de la calma”  
 
Es Baluard organitzà una sèrie d'activitats amb motiu del Dia del Llibre, el 23 d’abril. 

El museu manté el seu compromís amb la lectura i la cultura en general i torna a 

unir-se a la xarxa de museus liderats per la biblioteca de l’Artium (Vitòria), que 

dugué a terme per setè any consecutiu la campanya d'alliberament de llibres 

(Bookcrossing). Es tracta de 61 museus i centres d'art (entre ells el CCCB, el MACBA, 

el MNAC i la Fundació Miró de Barcelona, La Casa Encendida i el Museo de América de 

Madrid, el CGAC i el MARCO de Galícia, el MUSAC de Lleó, o la Fundación Botín de 

Santander) que alliberaren 3.000 llibres a tota Espanya. Es Baluard alliberà, 

concretament, cinquanta catàlegs de les exposicions que ha dut a terme el museu en 

els seus 9 anys.   

 

 
 

Finalment, una acció molt novedosa que comptà amb la participació i el suport de 

diferents agents i personalitats culturals. Durant la tarda de dia 23, hi hagué una 

lectura en català de L'illa de la calma, de Santiago Rusiñol, d’una manera continuada 

i que, a més de ser realitzada per persones implicades en el món de la cultura, 

estigué oberta a la participació ciutadana de manera que va ser possible crear entre 

tots una lectura ininterrompuda.  

 

Es tractà d’un homenatge que voléretre Es Baluard a aquest important conjunt de 

cròniques que al 2013 complí el seu centenari i que fou escrit per un dels artistes de 

la col·lecció del museu, representat a l’exposició temporal “Mallorca i la 

interpretació del paisatge”.  
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La lectura tingué lloc davant del quadre Bunyola (1908-1909), de Rusiñol, exposat en 

aquesta sala principal de la Planta 0 del museu. 

 

 

 
 

 

Hi participaren en aquest ordre: 

 

 Elena Vallés (periodista cultural) 
 Eva Frade (actriu) 
 Paco Colombás (cantant i actor) 
 Miquel Ferrer (editor i gestor cultural) 
 Laia Martínez (poetessa i cantant) 
 Ramona Pérez (llibretera) 
 Carles Sánchez (escriptor) 
 Joan Fullana (director de teatre) 
 Tomeu Ripoll (poeta) 
 Pep Toni Ferrer (cantautor) 
 Aina Riera (poetessa) 
 Adela Peraita (cantant) 
 Marcos Augusto (gestor cultural) 
 Pilar Rubí (periodista cultural) 
 Delfin Juan Motos (poeta i editor) 
 Irene La Sen (poetessa) 
 Jordi Maranges (cantautor) 
 Jaume Reus (músic) 
 Javier Matesanz (dramaturg, escriptor i crític cultural) 
 

- MareMostra Ocean International Film Festival  

Del 4 a l’11 de maig Es Baluard acollí la segona edició del MareMostra Ocean 

International Film Festival tingué 7 seccions (mar & gastronomia, mar & activisme, 

mar & ciència, mar balear, mar & esport, mar & cinema comercial, Maremonstruo), 

cafès científics a l’Auditori i un total de sis premis.  

MareMostra 2013 fou organitzat per Sol Works, IDImar i CLAB i comptà amb la 

participació d'Es Baluard, Fundació Palma Turisme 365 i PalmaActiva. Es Baluard ja 

en fou la seu oficial el 2012, el primer any en què es duia a terme la mostra. 
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- Cloenda del POST13. Palma Open Studio 

L’11 de maig les terrasses exteriors d’Es Baluard acolliren l’acte de cloenda de la 

primera edició de POST13, un programa a càrrec de Palma Open Studio. A POST13 hi 

participaren una trentena d'estudis d'artistes oberts al públic i hi tingueren lloc 

inauguracions d'exposicions a diferents espais, performances, activitats, 

presentacions de projectes, amb un total de 85 artistes representats. L'acte de 

cloenda comptà amb una intervenció de VB exposició visible.  

POST'13 se sumà a una iniciativa que es convoca cada any a ciutats com Amsterdam, 

Berlín, Hong Kong, Londres, Nova York, Madrid o Sant Francisco. Capitals totes elles 

que han demostrat que els Open Studio són també una nova oportunitat per 

dinamitzar el mercat de l'art.   Per primera vegada un bon nombre d'artistes 

establerts a Palma -nous, emergents, consagrats- que abasten totes les disciplines de 

les arts visuals, obriren els seus estudis per compartir la seva experiència. Fou la 

primera ocasió que el públic de Palma vegué de prop als creadors en els seus estudis 

i descobriren com fan la seva feina. 

 
- Concerts premis Art Jove 

El 14 de maig el grup En Palma Quartet i el solista Óscar Almodóvar, guanyadors del 

Certamen de Música per a Joves Intèrprets del premis Art Jove 2011 i 2010 

respectivament, foren els protagonistes del concert que tingué lloc al museu. 

 

• Programa:  
 
Óscar Almodóvar 
 
5 Grotescos per a clarinet solo, Rudolf Jettel 
Homenatge a C.M. von Weber, Bela Kovaks 
 
En Palma Quartet 
 
Divertimento I, A. Uhl 
III Moviments, A. Uhl 
Rhapsody in Blue, G. Gershwin 
 
 
- Taller “Phisical dance” amb Ferenc Feher, Palma amb la dansa 

Es Baluard acollí el 16 i 17 de maig, en el marc de Palma amb la Dansa, un taller amb 

el coreògraf Ferenc Feher. Aquest artista utilitza el seu propi vocabulari de 

moviments com a ballarí, que està fortament influït per les tècniques del physical 

dance i de la dansa contemporània. Aquest vocabulari s’ha anat desenvolupant amb 

el pas dels anys i està en contínua evolució. En el seu treball a duo juga un paper 

molt important la tècnica del contact i el partening. Els participants del taller 

podran jugar i dialogar utilitzant aquest vocabulari particular des del qual ampliar el 

seu bagatge a partir de la pròpia experiència. 
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- Dia Internacional dels Museus 2013. “Museus (memoria + creativitat) = progrés 

social” 

 

 
 

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus 2013, que se celebra cada 18 de maig, 

Es Baluard organitzà una sèrie d'activitats. El 2013, el tema és “Museus (memoria + 

creativitat) = progrés social” i tingué com a objectiu “mostrar que la riquesa de la 

nostra herència patrimonial, de la qual els museus en són dipositaris i regents, 

associada a la inventiva i vitalitat amb què el sector museístic ha exercit en els 

darrers anys, són avui dia els bastions dels instituts museístics” (ICOM). 

 

Es Baluard, doncs, ubicat al baluard de Sant Pere, construcció executada a partir del 

segle XVII i part de l'antiga murada de Palma, és un exemple d'aquest patrimoni a 

què fa referència enguany l’ICOM. En aquest sentit, el museu tingué portes obertes 

de 10 a 20 hores i celebrà el final del curs 2012-2013 de tallers familiars amb la 

inauguració de l'exposició dels resultats i convidant a les famílies a reviure com van 

ser alguns d'aquests tallers. A més, el personal d’Es Baluard convidà a aquelles 

persones que ho desitgaren a veure com és el dia a dia del museu, mostrant-los en 

què consisteixen les tasques de cadascuna de les àrees. Així mateix hi hagueren 

lectures dramatitzades a diferents espais d’Es Baluard a càrrec d'alumnes de l’Escola 

Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).  

 

Activitats: 

 
 Visita comentada: “Per a què serveix un museu?”. Els treballadors d’Es 

Baluard mostraran a tots aquells que ho desitgin en què consisteix el dia a dia de 
cadascuna de les àrees del museu. A les 12:00 hores.  
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 Trobada amb els Amics d’Es Baluard a càrrec de la directora, Nekane 
Aramburu.  
 

 Lectures dramatitzades a diferents parts del museu a càrrec d’alumnes de 
l’ESADIB. Els i les estudiants llegiran textos literaris amb temàtica artística a 
cada una de les exposicions i col·lecció permanent.  

 

- Feim Films: “Cinema en temps de crisi” 

Amb el títol “Cinema en temps de crisi”, aquesta nova edició del cicle de cinema 
balear “Feim Films” ens proposà un llargmetratge i un migmetratge que tingueren la 
crisi econòmica actual com a element argumental.  

 Dimecres 29 de maig: projecció de Como todas la mañanas i col·loqui amb 
Toni Nievas.  

 Dimecres 19 de juny: projecció de L'efecte aleatori i col·loqui amb Nofre 
Moyà.  

 

- Seminari “El món del col·leccionisme i el mercat de l'art” 

Aquest seminari, realitzat el 30 i 31 de maig per l’Ana Ferrero i la Sara Rivera, es 
plantejà com un cicle de conferències dutes a terme dutes a terme per Sara Rivera 
Martorell i Ana Ferrero Horrach, complementades amb la valuosa participació de  
 

 Conferència “El col·leccionisme d'art”, a càrrec de Sara Rivera Martorell i Ana 
Ferrero Horrach. 

 
 Intervenció de Guillermo Rubí, col·leccionista i artista, i d'Óscar Florit, 

propietari de la galeria Louis 21, i torn de preguntes. 
 
 Conferència “El mercat de l'art”, a càrrec de Sara Rivera Martorell i Ana 

Ferrero Horrach. 
 
 Intervenció de Josep Maria Lafuente, representant de l'Asociación de 

Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915, i torn de preguntes. 

 
- Wallpeople: “Music Edition” 

 
Es Baluard tornà a acollir l’esdeveniment mundial Wallpeople, l’1 de juny, en aquest 

cas amb el lema “Music Edition”. L’1 de juny de 2013, ciutadans anònims es 

convertiran en els artistes protagonistes, amb les seves obres, de galeries a l'aire 

lliure a tot el món. El moviment d’art urbà Wallpeople busca que la gent s'expressi 

lliurement i comparteixi la seva creativitat amb els altres a peu de carrer. Cada any 

l’organització proposa un tema diferent, i en aquesta quarta edició la font 

d'inspiració principal fou la música.  
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Al final de l’exposició, els participants van poder intercanviar les seves obres entre 

ells. A Espanya, l’esdeveniment va tenir lloc, a més de Palma, a Madrid, Barcelona, 

València, Bilbao, Santander, Gijón, Lleó, Còrdova i Màlaga. 

 

- Summer Pie Festival  

 

El 14 i 15 de juny les terrasses d’Es Baluard acolliren la segona edició del Summer Pie 

Festival. Amb un cartell de grups més ampli i una durada de dos dies.  

 

1er dia 
 
 Los chicos de John Deere  
 The Dreaming Spires  
 Miquel Serra  
 Sènior i El Cor Brutal  
 
2n dia 
 
 Poomse  
 Trevor Moss and Hannah-Lou  
 Son and the Holy Ghosts  
 Cuff the Duke  

 

- Mecal Air, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona 

Mecal Air és una selecció de diferents cicles temàtics de curtmetratges del Mecal 

Pro, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona. Durant cinc 

divendres d’estiu tingueren lloc les sessions de Mecal Air als exteriors d’Es Baluard. 

Una atractiva i original proposta pels caps de setmana estivals a Palma. 

Curtmetratges de diferents temàtiques a un exclusiu espai en un entorn artístic i 

sessions amb François Françoise DJs (indie, jazz, 60's), foren els ingredients de la 

programació d’estiu.  

Programa: 

 2 d’agost: “Ay que me meo” / Especial humor 
 9 d’agost:  “Te quiero. Por cierto, ¿cómo te llamabas?” / Especial amor 
 16 d’agost: “Mamá, papá, ¡calláos de un vez!” / Especial la família no s'escull 
 23 d’agost: “Qué miedo me das” / Especial terror 
 30 d’agost a les 20h: “Tócame aquí. Aquí no, aquí” / Especial sexe 

 

- Festival ME_MMIX (Música Electrónica_Música Mixta i Vídeo projecció)  

El Festival ME_MMIX (Música Electrónica_Música Mixta i Vídeo projecció) és una 

iniciativa impulsada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma de 

Mallorca i la Fundació Palma Espai d'Art.  

ME_MMIX Festival tingué com a objectiu principal la programació de música 

contemporània, vinculada a mitjans electrònics tot potenciant la interdisciplinarietat 

escènica relacionada a la tecnologia. ME_MMIX Festival presentà obres electròniques 
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i mixtes en tots els concerts però, per oferir una visió més àmplia de la música del 

segle XX i XXI, també s’inclogueren obres sense mitjans electrònics. La programació 

de ME_MMIX Festival abordà un ampli espectre creatiu, però sempre vinculat a la 

tradició acadèmica, a la innovació tecnològica i la creació contemporània. 

La direcció artística i coordinació del festival estigué a càrrec del compositor 

mallorquí Mateu Malondra.  

 

El 10 d’agost tingueren lloc el següents concerts: Tomeu Moll (Mallorca), 

KAUM+Pedro Servera (Alemanya, Argentina, Mallorca) i SESSIÓ 1 (col·laboració de 

Pedro Servera amb Mateu Malondra Flaquer (Mallorca). Lichtklavier: perspectiva 

escènica de l’instrument com a solista, més enllà del format clàssic, amb Tomeu Moll 

(piano+electrònica+vídeo projecció). Piano Surroundings: Improvisació i montatge. 

KAUM (col·laboració amb Pedro Servera) (piano+electrònica+projecció). 

 
- I Festival Internacional de Música de Cambra de Palma de Mallorca. The 
Contemporary Saxophone 
 
 
El 5 de setembre Es Baluard acollí un dels concerts del I Festival Internacional de 

Música de Cambra de Palma de Mallorca. L'actuació d’Es Baluard fou “Una 

retrospectiva del repertori per a saxòfon solo” i comptà amb The Contemporary 

Saxophone dirigits per Rodrigo Vila, que interpretaren les peces: 

 

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) Partita BWV 1013 (1718 aprox.) 
 François Rossé (1945) Chant de Sables (2007) 
 Giacinto Scelsi (1905-1988) Tre pezzi (1956) 
 Mauricio Sotelo (1961) Liebeslied I (2007) 
 Luciano Berio (1925-2003) Sequenza VIIb (1969)  
 

El I Festival internacional de Música de Cambra de Palma de Mallorca fou organitzat 

pel Conservatori Superior de Música de les Illes Balears amb la col·laboració de 

l’Associació d'Intèrprets de Música Clàssica de les Illes Balears. 

 
- Jameson Notodofilmfest  

El 10 de setembre Es Baluard presentà una selecció de 23 curtmetratges procedents 

de la darrera edició del Jameson Notodofilmfest que mereixien ser descoberts, tant 

per la seva presència i reconeixement en el palmarès, com per les seves 

qualitats. Després de les projeccions, hi hagué un col·loqui amb Ángel Mirallas, 

periodista i membre del comitè de selecció del festival, i els periodistes 

i cinèfags Xavier Borrull, Rafa Gallego i Jesús Torné.  

El festival és una iniciativa de La Fábrica a partir d'una idea original de Javier Fesser 

i el seu objectiu és posar Internet al servei del cinema com a fórmula per descobrir el 

nou talent, per poder experimentar amb un nou mitjà a l'abast de tots, i per 

aconseguir una molt àmplia difusió. Amb onze edicions a l'esquena, és àmpliament 

reconegut a Espanya com la convocatòria de referència del cinema a Internet.    
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- Sea Arts Balearic Performing Arts 
 
En el marc del festival Sea Arts Balearic Performing Arts, organitzat per Institut 

d’Estudis Baleàrics, Es Baluard presentà Partitura Inestable, una peça de petit 

format que uneix l’art plàstic amb la dansa contemporània, i un concert del grup 

Trispol Swing. El festival “Sea Arts Balearic Performing Arts” fou la primera trobada 

internacional de professionals d'arts escèniques i està organitzat per Institut d'Estudis 

Baleàrics. 

 Trispol Swing. 13 de setembre 

 

Trispol Swing neix a Mallorca l'estiu de 2012, gràcies a l'escola de Lindy Hop Idò 

Swing. Com indica el seu nom, aquest grup format per Gori Matas (orgues), Miquel 

Perelló (bateria), Xanguito Muntaner (guitarra i veu), Pep Garau (trompeta) i Joana 

Gomila (veu i melòdica), té com a referents musicals el swing. 

 

 Partitura inestable. 21 de setembre 

Partitura Inestable, una peça de petit format que uneix l’art plàstic amb la dansa 

contemporània.L’artista plàstica Cecilia Molano i la ballarina Magdalena Garzón 

exploraren les relacions entre el traç i el gest, la línia i el moviment, el gargot i la 

coreografia o entre el paper i el terra de dansa en una composició a temps real per 

mitjà de l’ús del vídeo en directe i la presència del cos. 

 

 

- Taller Xavier Bobés: “La memòria dels objectes” 

 

Es Baluard acollí del 16 al 20 de setembre el curs “La memòria dels objectes”, 

organitzat per l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB) 

i que impartí Xavier Bobés, de la companyia de teatre d’objectes Playground. Aquest 

curs, que tingué com a objectius aprofundir en la relació de l'actor amb els elements 

d'atrezzo, observar, des d’una mirada analítica, l'expressivitat dels objectes tot 

desenvolupant una dinàmica de treball que els explori des de diferents angles: el 

moviment, l’associació, el record, la memòria, la manipulació espacial. Analitzar el 

gest amb i sense l'objecte, tant a nivell individual com grupal. La necessitat de 

l’escolta i de la tècnica, però també de l’associació lliure, de l’espontaneïtat i del 

caos. 

 

- GranGent / GentGran. 3ª edició 2013/14 

La gent gran té molt a oferir i tots tenim molt a aprendre d’ells. GranGent/ 

GentGran és un programa d’activitats que està pensat per donar veu a les persones 

grans, 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, amb els seus néts i nétes, en definitiva 

compartir temps, valors, coneixements i emocions. Són aquestes oportunitats, de 

conèixer, intercanviar experiències, interactuar amb persones d'altres generacions, 

acostar-se a l’art contemporani, conèixer millor l’entorn i conèixer-se millor un 
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mateix per mitjà d’activitats artístiques, educatives i culturals de qualitat, les que Es 

Baluard vol oferir les persones grans.El museu creu fermament en la necessitat de 

donar continuïtat al programa GranGent/GentGran, realitzat des de 2011 i amb gran 

èxit de públic, demanda i impacte social tant a la primera com a la segona edició 

2012-2013. 

Les activitats que es realitzaren foren les següents:  

• Concert inaugural a càrrec del cor de la UOM, 1 d’octubre. 
 
• Visita + café al museu. Tots els dimecres laborables fins el 7 de maig de 2014. 
 
• Dia Internacional del Voluntariat, 3 desembre. 
 

  

 

En el marc del Dia Internacional del Voluntariat, Es Baluard, l’Institut Mallorquí 

d’Afers Socials del Consell de Mallorca (IMAS) i el Centre Balears Europa organitzaren 

el “Primer Encontre de Voluntariats”, un acte que tingué la intenció de reconèixer i 

agrair les persones i entitats que col·laboren en el voluntariat per a persones majors, 

informar sobre la potencialitat del voluntariat cultural als museus, tot incentivant-lo 

des de les directrius d’àmbit europeu amb el nou impuls de promoció cap a 

l’envelliment actiu i lasolidaritat intergeneracional.   L’acte inclogué una presentació 

de la directora d’Es Baluard, Nekane Aramburu, sobre voluntariat cultural a 

museus; la coordinadora de Gent Gran de l’IMAS, Ana Belén Velasco, explicà el 

programa de voluntariat 2013, i Catalina Barceló, educadora dels Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Felanitx, detallà el projecte “Petits voluntaris”, amb la 

col·laboració de les tres nines que hi participaren. Així mateix hi hagueren taules 

informatives de diversitat de voluntariats a l’interior d’Es Baluard, on hi foren 

presents: 
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- Fundació Vicente Ferrer 
- Associació Espanyola contra el Càncer 
- APNAB Gaspar Hauser 
- Creu Roja Illes Balears 
- Projecte Home 
- IMAS 
- Fundació Aldaba 
 

L’acte finalitzà amb una actuació dels músics Smerald Spahiu (Concertino de 

l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears) i Erlis Spahiu.   

 
 
- Feim Films: “Feim Videoclips” 
 
Amb el títol “Feim Videoclips”, aquesta nova edició del cicle de cinema balear Feim 

Films ens proposà, el 9 d’octubre, una sèrie d'audiovisuals procedents de l’ACIB i 

l’APAIB i realitzats a les Illes amb de Jansky, The Magnetic Band, L.A., Petrus, Bigott, 

Delafé y Las Flores Azules, Alyre, Gran Sol, Sterlin, The Bankers, Joan Miquel Oliver, 

Antònia Font i Oliva trencada. 

 
 
- I Poetry Slam Internacional de Palma  
 
L’11 d'octubre Es Baluard acollí el I Poetry Slam Internacional de Palma. Poetry Slam 

Mallorca és un projecte cultural basat en l’escena i l’espectacle de la paraula que 

duu celebrant-se des de 2010 a Palma. 

 

El poetry slam és un moviment basat en tornejos de poetes que s’hi enfronten 

mitjançant les notes d’un jurat seleccionat entre el públic. Poetry Slam Mallorca és 

un dels slams nacionals pioners i de referencia, va ser fundat l'any 2010 per na 

Annalisa Marí i Irene la Sen. Des de l'estiu del 2013 està representat per Marí, Tomeu 

Ripoll i James Miele. Poetry Slam Mallorca forma part de la primera xarxa nacional 

de poetry slam, Poetry Slam España, que organitza aquest moviment cultural a 

Espanya a través de trobades i concursos nacionals, d’on surten els poetes que ens 

representen a nivell nacional. Durant aquests darrers tres anys, Poetry Slam Mallorca 

ha organitzat nombrosos tallers a escoles i instituts, a més de coorganitzar el Festival 

Live on Març 2012 i 2013, que reuní a alguns dels representants de la poesia en 

escena més importants a nivell nacional. 

  

Un Poetry Slam Internacional es desenvolupa com un slam normal on els poetes 

interpreten els seus poemes i un jurat format per cinc membres del públic els vota. 

La diferència entre un slam normal i un slam internacional és que els poemes en 

llengua estrangera són acompanyants d’una traducció simultània projectada en una 

pantalla. Entre els vuit poetes participants hi ha l’actual campió nacional de Poetry 

Slam a Espanya, Dante Alarido, i el que fou Campió Nacional de Poetry Slam l’any 

2011, Marçal Font Espí, qui fou també Subcampió Mundial de Poetry Slam el 2012. 
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Aquests foren els participants:  

 
- Irene la Sen (en castellà) 
- Selma Montana (en alemany) 
- Tobias Kunze (en alemany) 
- Saiban (en francès) 
- Mirko (en francès) 
- James Miele (en anglès) 
- Dante Alarido (en castellà) 
- Marçal Font Espí (en català) 
 
 
- Feim Films: “Feim Biopics” 

Amb el títol “Feim Biopics”, aquesta nova edició del cicle de cinema balear “Feim 

Films” proposà una sèrie d'audiovisuals procedents de l’ACIB i l’APAIB i centrats en la 

vida i trajectòria d'una persona. Després de les projeccions hi hagué un col·loqui amb 

l'autor o autors. 

 Dia 23 d’octubre: Una volta a Mallorca en Camell (Toni Bestard) i La vida 
dolça (Marta Alonso). Col·loqui amb Toni Bestard i Rosa Campomar. 

 Dia 20 de novembre: Llànties de foc. Col·loqui amb Sílvia Ventayol, directora 
de la pel·lícula. 

 Dia 11 de desembre: Pilar Montaner. La pintora sense rostre. 

 
- “Art in the twenty-first century” 
  
Com a activitat de l’exposició “Reproductibilitat 1.1”, Es Baluard projectaren 10 

documentals de la sèrie “Art in the twenty-first century" (l’art al segle XXI), gentilesa 

d’Art21 i Huma3. Es tractà de documentals relacionats amb l’exposició, ja sigui 

perquè analitzaven l’obra d’artistes representats en ella o perquè es tractava de 

fotògrafs que han tractat el concepte d’imatge acord a l’exposició amb què Es 

Baluard obre la temporada 2013-2014.  

 

“Art in the twenty-first century” 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. Durant sis 

temporades, des de l’any 2002, aquesta sèrie ha retratat 100 dels artistes més 

representatius de l'època actual. A les projeccions apareixeren els artistes Cindy 

Sherman, Catherine Opie, Roni Horn, John Baldessari, Hiroshi Sugimoto, Robert 

Adams, William Wergman, Alfredo Jaar i Sally Mann. 

 
Totes les projeccions foren en versió original (anglès) amb subtítols en castellà. 

 30 d’octubre de 2013 a les 20h: Cindy Sherman i Catherine Opie. 
 27 de novembre de 2013 a les 20h: Roni Horn i John Baldessari. 
 18 de desembre de 2013 a les 20h: Hiroshi Sugimoto i Robert Adams. 
 26 de febrer de 2014 a les 20h: William Wegman, Alfredo Jaar i Oliver 

Herring. 
 12 de març de 2014 a les 20h: Sally Mann, Collier Schorr, Gabriel Orozco, 

Eleanor Antin i Florian Maier-Aichen. 
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- ArtFutura 2013. “Feeding the web” 
 
El festival ArtFutura 2013 proposà, sota el títol “Feeding the web” (alimentant la 

web), una anàlisi sobre la xarxa. Partint de la base que, segons els organitzadors, la 

vida quotidiana es desenvolupa en un entorn físic i en el flux de dades de la Xarxa, 

ArtFutura explorà en aquesta edició el futur de la Xarxa en un moment en què la 

distinció entre allò real i allò virtual es cada cop menor, i la nostra pròpia existència 

es demostra cada vegada més en la interacció amb les bases de dades.  

El programa ArtFutura 2013 inclogué les darreres aportacions dignes de menció en el 

camp de la creativitat digital: animació 3D, motiongraphics, time-lapse, efeces 

especials, virals, videoclips... i dos grans documentals sobre cultura 

digital: Downloaded i Indie game: the movie.  

Paral·lelament a aquestes projeccions, hi ha un programa d’ArtFutura a Es Baluard 

adreçat a escoleshttp://www.esbaluard.org/ca/activitats/477/artfutura-a-la-carta. 

 2 de novembre: 3D Futura Show, Futura Graphics i Indie Game: The Movie . 

 8 de novembre: Artworks / ,  Feeding the Web i Downloaded . 
 9 de novembre: Indie Game: The Movie , 3D Futura Show i Futura Graphics. 
 15 de novembre: Artworks / Creator's Project, Feeding the Web. 
 22 de novembre: Downloaded , Artworks / Creator's Project i Feeding the 

Web. 
 23 de novembre: 3D Futura Show, Futura Graphics i Indie Game: The Movie . 
 29 de novembre: Indie Game: The Movie , 3D Futura Show i Futura Graphics. 
 30 de novembre: Artworks / Creator's Project, Feeding the 

Web i Downloaded . 

 
- Jacolby Satterwhite presenta “Orifice II”   

El 5 de novembre Es Baluard presentà com activitat externa, gràcies a la mediació 

del comissari Tolo Cañellas, l’artista resident a Nova York Jacolby 

Satterwhite (Columbia, Estats Units, 1986). Tot i ser un artista relativament jove, el 

seu treball s’ha pogut veure amb anterioritat al MOCATV screening and online 

exhibition, Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2013), Museum Houston, 

Houston TX (2012-2013), The New Museum, New York, NY (2012), i es troba en el 

Studio Museum in Harlem i Seattle Art Museum.  
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La performance Orifice II, es representà com una acció realitzada amb un vestit amb 

monitors incorporats mostrant a manera d'avatar les seves animacions en 3D. A partir 

d’aquí, Satterwhite realitza una sèrie de coreografies basades en dibuixos, habituals 

en la seva pràctica artística, abordant temes de gènere i relacions familiars; 

utilitzant el seu propi cos com a element comunicador i interactuant amb el públic, 

difuminant i expandint les barreres espacials entre el vídeo i l'àmbit d'acció en viu. El 

treball de Satterwhite té les seves arrels en el procés i l'acció com a meta-narrativa 

basant-se en la utilització del cos com a suport i mitjà, tot introduint la provocació i 

elements lúdics basats en tecnologies audiovisuals. 

 
- Platoniq, taller de co-creació eCreative Europeana 
 

De l’11 al 13 de novembre Es Baluard va acollir el taller de co-creació eCreative 

Europeana organitzat pel col·lectiu Platoniq,  centre d’innovació oberta amb seu 

central a Palma, impulsors entre d'altres projectes de la plataforma Goteo.org.  

El taller de co-creació eCreative Europeana, neix d’una iniciativa emmarcada en el 

projecte europeu eCreative, impulsat per Europeana, amb el qual Platoniq col·labora 

amb 26 institucions com la British Library, al Netherlands Institute for Sound and 

Vision o el hub d’innovació social We Are What We Do del Regne Unit. Aquest 

projecte pretén ampliar la visibilitat, la utilització innovadora i sostenibilitat 

d’aplicacions mòbils de continguts digitals oberts de museus, arxius, exposicions i 

altres fonts documentals per part de les indústries culturals.  

 El taller consistí en dinàmiques presencials de co-disseny per desenvolupar projectes 

digitals (des d’escenaris fins a usuaris i prototipatge col·laboratiu, amb una última 

part de models de negoci i introducció al treball àgil tipus scrum).  

 

- “Liquid times”  

 

Els dies 15, 18 i 19 de novembre Es Baluard va acollir “Liquid Times”, projecte que 

va constar de taller i taula rodona a càrrec de Lara Fluxà, organitzades per AA:TOMIC 

LAB i l’AAVIB, Associació d’artistes Visuals de les Illes Balears. 
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“Liquid Times” parla de moviments, de canvis i de com ens comportem amb i en ells. 

De com l’escenari social actual exigeix als individus que siguem flexibles, plàstics o 

inclús volubles; i que posem en pràctica la integració del moviment i el canvi en la 

nostra manera de viure, exercitant l’adaptació com a estratègia per aconseguir 

l’equilibri. 

 
- DansaNovembre. Festival de dansa contemporània  
 
El 16 de novembre Es Baluard acollí dues actuacions de dansa contemporània com a 

part de les activitats del festival DansaNovembre, organitzat per ACDIB (Associació 

Cultural de Dansa de le Illes Balears), col·lectiu col·laborador del museu. Les peces 

que es dugueren a terme foren: Beat, a càrrec de la companyia Niña de Fuego, 

formada per Curro Viera (percussió) i Ingrid Medina (dansa) i Öpera para un älce a 

càrrec de Luis Jaume, Eba Rubio i Vicens Mayans.  

 

 Öpera para un Älce, proposta escènica centrada en els conceptes de renúncia 

i dolor envers les coses que saps que tard o d’hora arriben, que no pots evitar, 

tot adoptant una estructura d’Òpera dividida per actes. La música, el dramatisme 

exagerat, els espais visuals, l’exploració del cos i un humor àcid han estat els 

eixos fonamentals per a la creació de la peça. Detalls d’un quadre que 

individualment no diuen res però que junts conformen un dibuix clar i delimitat. 

 

 Beat, performance on la dansa i la percussió van teixint el present, en una 

trama que aplega els intèrprets, l’espai físic i el públic. Això fa que la durada de 

l’obra pugui canviar, fent de cada representació una obra única. Beat fa vibrar al 

públic amb els sons creats en directe per la percussió, no és un producte 

enllaunat. Els distints instruments es mouen pels diferents espais escènics 

acompanyant la dansa i formant part d’ella, així com aquesta serveix de guia a 

les distintes textures sonores. Dansa i percussió es troben, es separen i es 

fusionen, creant atmosferes que envolten i submergeixen a l’espectador dins un 

mar de sensacions. Beat et fa formar part de l’obra. 

 
 

- El calidoscopi de la seu des d’Es Baluard. Fenómen lumínic sobre la rossassa 
major de la Seu de Palma 

Com cada any per aquestes dates, del 18 al 24 de desembre, a l’entorn del Solstici 

d’hivern, la Seu de Mallorca regala l’espectacle d’un gegantí calidoscopi de color. 

Vist des d’Es Baluard, amb el permís dels núvols, aquesta és una de les sortides de 

sol més belles que es poden contemplar. 

 

Aquest efecte, descobert, estudiat i difós per la Societat Balear de Matemàtiques 

SBM-XEIX, congrega cada any més seguidors i, amb la intenció de divulgar el 

coneixement matemàtic, al 2013 comptà amb la participació d’un ponent 

excepcional. Francisco Martín Casalderrey fou secretari general de la Federació 

Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques i actualment és professor de 

l’IES Juan de la Cierva de Madrid i director de la revista SUMA. A Es Baluard oferirà la 

69



 
 

conferència “Holbein, els Cosmati, fractals i vitralls”, un recorregut matemàtic pel 

quadre Els Ambaixadors, de Hans Holbein “El jove”, per acabar parlant del triangle 

de Sierpinski i, naturalment, de la rosassa major de la Catedral de Mallorca. 

 

 

 Del 18 al 24 de desembre, el museu obrí les seves terrasses exteriors perquè, 
aquells que ho desitgin, poguessin gaudir-ne de l'avistament. 

 
 Dia 21 de desembre: Observació de l’efecte des de les terrasses exteriors del 

museu, amb la participació dels membres de la Societat Balear de Matemàtiques 
SBM-XEIX. 

 
 Dia 21 de desembre: el professor Francisco Martín Casalderrey pronuncià a 

l’Aljub d’Es Baluard la conferència “Holbein, els Cosmati, fractals i vitralls”. 
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5. Relacions Externes i Màrqueting 

 
5.1. Introducció 

Relacions Externes i Màrqueting té com un objectiu principal donar visibilitat al 

museu, donar a conèixer-lo i tot el que en ell es realitza amb la finalitat d'aconseguir 

un major nombre de visitants i una implantació de la seva activitat a la ciutadania. A 

més de la fidelització dels usuaris del museu i l'obtenció de recursos externs per al 

finançament de les seves activitats.  

 
5.2. Imatge corporativa i aplicació de marca 

- La imatge del museu ha de ser aplicada correctament i segons el manual d'identitat 

corporativa (MIC).  

- Tots els materials on apareix la imatge del museu són supervisats per l'àrea de 

Relacions Externes i Màrqueting.  

- Consolidació d'una imatge de marca de museu, sòlida dins del món de l'art. 

 
5.3. Públics 

- Es treballa de forma diferenciada els diferents tipus de públic assistent o amb 

possibilitat d'assistència al museu.  

- S'estableixen contactes amb diferents col·lectius per aconseguir una major 

implantació i atreure el màxim nombre de visitants a les activitats del museu.  

- Fidelització de persones, famílies i empreses a través del programa Amics d'Es 

Baluard. 

 
5.4. Publicitat 

- Donar visibilitat al museu a través de campanyes publicitàries en mitjans. L'objectiu 

és la promoció de programes o serveis del museu.  

- Es treballa per a la inserció de la marca en diversos llocs o centres d'oportunitat 

 
5.5. Obtenció de recursos econòmics 

- Es cerca la implicació del teixit empresarial en el projecte del museu a través de 

patrocini i col·laboracions. 

- Promoció dels espais del museu per el lloguer per a la celebració d’esdeveniments 

privats. Supervisió i cobertura de la celebració de l’esdeveniment.  

- Augmentar l’afluència de públic museu. 
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5.6. Actuacions per a la consecució de cada un dels objectius 

 
Imatge corporativa, aplicació de la marca i materials corporatius 

- La preservació del posicionament de la marca.   

- Control de la correcta aplicació de la imatge corporativa de les activitats on Es 

Baluard apareix com a organitzador o col·laborador al llarg de 2013. 

- El·laboració i distribució de materials corporatius i elements promocionals. Control 

de l'estoc dels materials promocionals del museu. 

 
Públics 

- Es Baluard va rebre, durant l’any 2013, un total de 418.823 visitants, el que suposa 

un increment de 22.334 visites en relació al 2012. Des de l’Àrea de Relacions 

Externes i Màrqueting, s’analitzen els diferents tipus de públics i s'estableixen 

estratègies adaptades per a cada un d'ells. 

- Anàlisis estadístiques a partir de les dades de visitants, reactivitat en les 

comunicacions on line, visites web, repercussió de les campanyes o notes de premsa 

a mitjans, etc. 

- Creació i gestió de la base de dades de contactes del museu, classificat per 

tipologia de contacte que permet comunicacions segmentades. 

- A nivell empresarial s’han establert acords amb empreses i professionals del sector 

turístic (hotels, agències de viatges i tour operadors), col·legis professionals, bancs i 

en general empreses de diferents sectors. 

- S’estan creant programes d'atenció especial a través de visites a diferents escales: 

promocions web, visites en grup, voluntariat, etc. Per al públic general i amb 

l’objectiu d’apropar el museu a la ciutadania es va crear un programa de visites 

gratuïtes, així com visites guiades a associacions o col lectius que ho sol·licitin. 

- Atenció al visitant a nivell general: relacions amb associacions ciutadanes, 

associacions culturals, col·legis professionals, centres culturals, hotels, agències de 

viatges, etc. per donar a conèixer el museu i gestionar una possible visita al mateix. 

- Impuls del programa de fidelització: Amics d’Es Baluard, un programa de 

fidelització de visitants i empreses amb l’objectiu de crear vincles, suports de 

persones i empreses al museu, perquè ser Amic d’Es Baluard és participar en la 

difusió del art i la cultura, és sentir-se part d’un museu que treballa per custodiar i 

exposar obres d’art a més d'educar, formar, crear, innovar... un espai creador d’art i 

cultura. Amb un quota anual l’Amic obté una sèrie d’avantatges (entrada gratuïta, 

tracte preferent, descomptes en activitats, etc.). S’estableix una comunicació fluïda 

i constant amb els Amics. 
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Publicitat i promoció 

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

través de diferents mitjans. 

- Les estratègies de promoció van destinades a aconseguir la màxima difusió del 

museu i de les seves activitats. 

- Accions puntuals de Màrqueting Social com el el dia del llibre amb acció de 

BookCrossing i un punt de venda al carrer, acció durant la Nit de l’Art,  etc. 

- Informació sobre totes i cadascuna de les activitats del museu per mitjà de correus 

electrònics i plataforma d'enviaments on-line. 

- Publicitat en mitjans de comunicació d'informació general i mitjans especialitzats 

en art contemporani. 

 

 
 
 

Obtenció de recursos econòmics 
 
- Lloguer d’espais, augment nombre de visitants (venda d’entrades) i patrocinis. 

- Recerca i captació d’empreses i particulars per al lloguer dels espais disponibles per 

a la organització d’esdeveniments privats al museu. Durant aquest any 2013 es 

continua mantenint els preus del 2011. 

- Captació de clients directes (empreses) com Consultors, Col·legis Oficials, 

associacions culturals, shootings fotogràfics, etc. 
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- Fi social: un dels objectius del museu és el de treballar amb diferents col·lectius, 

persones amb riscos d’exclusió social, ONGs, etc. Per això durant l'any es varen 

celebrar esdeveniments amb organitzacions que treballen amb aquests col·lectius. 

- Augment nombre de visitants: negociació anual de col·laboracions amb agències de 

viatges. Acords amb empreses/associacions hoteleres: creació en 2004 de les 

targetes descompte “Advantage Special Card” personalitzades per a cada hotel. 

- Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, té un programa de 

Patrocini i Mecenatge dirigit a les entitats i empreses que creuen en el projecte del 

museu i volen participar amb el seu finançament. Aquestes empreses uneixen la seva 

imatge a la imatge al museu i, així, col·laboren amb la cultura i l’art, a més 

reafirmar el seu compromís amb una societat on la cultura és un dels principals 

pilars. 

- Les empreses que col·laboren amb el museu obtenen, a més d’un tracte privilegiat, 

unes contraprestacions honorífiques i de caràcter sociocultural. 

- L’any 2013, han col·laborat amb Es Baluard les següents empreses; gràcies al seu 

suport s’han pogut finançar determinades activitats del museu: 
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6. Comunicació 

 
6.1. Introducció 

 
Les funcions de Comunicació 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. 

 

L'Àrea de Comunicació s'adaptà als objectius d’Es Baluard com a institució 

transparent, bolcada en la investigació i adaptada a les tendències actuals de difusió 

a través de les xarxes socials i la informació online en general, i el 2013 explotà més 

intensament els recursos d'aquests canals directes, barats i, per tot això, efectius per 

connectar no només amb els mitjans de comunicació sinó també amb el públic 

potencial del museu. Tenint en compte la implantació del treball en xarxa amb altres 

institucions i la presència online d’Es Baluard, el seu destinatari ja no és únicament 

aquell que visita físicament seves instal·lacions sinó aquell que utilitza i gaudeix dels 

seus serveis com a centre de creació cultural i això és gràcies, en gran mesura, a l’ús 

dels recursos en línia. 

Els objectius de l’àrea es focalitzaren en:  

- Fer arribar la informació generada en el museu al major nombre de gent. 

- Concebir vies per a insertar-se en els cercles especialitzats de l’art on tenen sentit 

els programes específics.  

- Donar suport a les imatges i comunicació dels programes del museu i dels col·lectius 

associats i col·laboradors.  

- Produïr continguts audiovisuals com vídeos promocionals.  

Les noves vies col·laboratives passaren també per la construcció de noves fòrmules 

de col·laboració amb els mitjans a través del programa de Media Partners.  

Una de les eines de recerca concebuda des del seu naixement perquè Es Baluard sigui 

creador de cultura més enllà de l'edifici, i que de fet és autònoma a aquest, és 

l’“Arxiu Balears”, un projecte de l’àrea Artística i de Comunicació, transversal per 

tant, que va arrencar el 2013 amb la gravació d’entrevistes a artistes i altres agents 

culturals vinculats a la col·lecció del museu i que va començar a ser publicat l’any 

2014 (es tracta d’un projecte en procés) coincidint amb l’edició corresponent de la 

Fira ARCO a Madrid amb el suport en la difusió i lloc de presentació, l’Institut 

Cervantes. 
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Aquesta iniciativa es completà amb altres de la mateixa naturalesa i objectius, com 

és l'emissió en directe, via streaming, d'aquelles activitats bàsicament d’investigació 

i formació amb entitat per interessar al públic especialitzat en art contemporani més 

enllà del local. També es sofisticà la promoció d'exposicions mitjançant teasers, 

fonamentalment amb “Reproductibilitat 1.0/Reproductibilitat 1.1” i amb “Implosió”, 

i d’activitats que requerien el recurs audiovisual per transmetre el seu plantejament. 

Així mateix, l’àrea prestà durant 2013 suport tecnològic i de coneixement en aquest 

terreny, a la resta de departaments del museu. Especialment, pel que fa a continguts 

audiovisuals tant en l’activitat expositiva com cultural, educativa i de formació. Fou 

el cas de les exposicions que requerien de la projecció d’audiovisuals, com “Llorenç 

Ginard. Escultures”, “Broto. Grans partitures”, “Amparo Sard. Pareidolia” o 

“Reproductibilitat 1.0”, que es complementaren amb vídeos. 

A aquesta nova deriva, se sumà la difusió del museu a través de la informació 

convencional, que segueix desenvolupant l’àrea de Comunicació i que té als mitjans 

de comunicació com a interlocutors, l’alimentació de continguts en tres idiomes 

(català, castellà, anglès) del web del museu, les xarxes socials (principalment 

Twitter i Facebook i els canals audiovisuals a Youtube i Vimeo) i els newsletter. En 

aquest terreny, cal dir que s’optà per explotar més el canal de Vimeo que el de 

Youtube després de la supressió, per part d’aquest segon, del vídeo Extractes del 

Arte de la performance: teoría y práctica, d’Esther Ferrer, i entenent per això que 

Vimeo ofereix una experiència més oberta i d’acord per tant a l’art contemporani 

que la seva competència, en la qual Es Baluard segueix estant present però, com 

diem, menys intensament. 

D’altra banda, respecte als newsletter del museu, l’àrea de Comunicació emprengué 

l’any 2013 un projecte de segmentació de la base de dades perquè el missatge arribi 

al seu destinatari interessat, unint l’equilibri de contingut i receptor per afavorir la 

fidelitat amb l’activitat museística. 

Una sèrie d’activitats culturals que s’emmarcaven en l’àmbit del cinema, facilitaren 

sengles campanyes de comunicació amb una bona repercussió. Es tractava 

bàsicament de: “Feim Films: cinema en temps de crisi”; de la preestrena del 

documental Marina Abramovic. The artist is present, presentat per Rossy de Palma i 

que situà Es Baluard entre els museus d’art contemporani que en l'àmbit nacional van 

presentar la pel·lícula; i de la selecció de curtmetratges del festival Jameson 

Notodofilmfest. 

Malgrat que els actes del desè aniversari tingueren lloc el 2014, durant 2013 se 

n’inicià la campanya i, en particular, l’àrea de comunicació gestà els acords de 

media partner que es descriuran en la propera edició de la memòria d'activitats. 

Ja per acabar, l’Àrea de Comunicació consolidà la presència d’Es Baluard a les xarxes 

socials, gràcies a la col·laboració d’agents molt actius, externs i interns del propi 

museu. Els seguidors del museu a Facebook augmentaren en un any un 25%, fins als 

7.946, i la fidelització ha estat molt més accentuada en el cas de Twitter, on el 

museu registrà un increment del 70% en el nombre de seguidors respecte a 2013, 

anotant, el desembre de 2014, uns 6.800.  
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Aquestes dades confirmen la bona resposta, conseqüència de l’esforç que l’àrea du a 

terme en xarxes socials i especialment a Twitter, a l’hora de promocionar i sobretot 

transmetre en directe l'activitat d‘Es Baluard. Una dada rellevant en aquest sentit és 

que, si entre 2009 i 2012, ambdós anys inclosos, Es Baluard va enviar al voltant de 

3.000 tweets, només el 2013 n’ha enviat uns 3.500. 
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7. Annexes 
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7.1. Relació de convenis

Data Tipus Empresa/Col·lectiu/Persona Descripció

  29/01/2013 Patrocini Balear Acústic Equip tècnic concerto "Whisky facile" Guateque intergeneracional 

18/02/2013 Patrocini Impresrapit SL Impressions

20/03/2013 Patrocini El Corte Inglés SA Conveni Marc de Col·laboracions (fulletons, dia del llibre, Nit de l'art…)

13/05/2013 Patrocini Hotel HM Jaime III Clíniques d'Es Baluard / Estades

30/05/2013 Patrocini Tot Events Material tècnic Seminari  "El món del col·leccionisme i del mercat de l'art"

26/08/2013 Patrocini Companyia Cervesera del Nord de Mallorca SL - Beer Lovers Inauguració Reproductibilitat

03/09/2013 Patrocini Tecnotron SA Fotomató Reproductibilitat

06/09/2013 Patrocini El Corte Inglés SA Nit de l'Art 2013

13/09/2013 Patrocini Es Rebost - Food 3.0 SL "GranGent /GentGran"

13/09/2013 Patrocini Foto Ruano Pro Curs fotogràfic professional

23/09/2013 Patrocini El Corte Inglés SA Clíniques d'Es Baluard / Material

23/09/2013 Patrocini Companyia Cervesera del Nord de Mallorca SL - Beer Lovers Clíniques d'Es Baluard

15/10/2013 Patrocini SAR Quavitae "GranGent /GentGran"

07/01/2013 Col·laboració Universitat de les Illes Balears - UIB / Filologia II Seminari Internacional Literatura i Pecat

28/01/2013 Col·laboració ACIB i APAIB Feim Films

11/02/2013 Col·laboració DKV Seguros Premi a la Producció Audiovisual DKV-Es Baluard

16/02/2013 Col·laboració LADAT ArtFutura 2013

01/03/2013 Col·laboració Festival Miradas de Mujeres Taula Rodona + Concert

09/03/2013 Col·laboració Trampa Teatre Projecció documenal PINA + col·loqui

18/03/2013 Col·laboració AAAPIB Taller Moreno Berardi

19/03/2013 Col·laboració AAAPIB Taller Xesca Vadell

25/03/2013 Col·laboració Ajuntament de Palma-Regidoria de Cultura Taller Ferenc Feher

25/03/2013 Col·laboració Ajuntament de Palma-Regidoria de Cultura Palma amb la dansa (Taller Fabien Prioville)

23/03/2013 Col·laboració Mallorca Saxophone Ensemble Concert V Mallorca Saxophone Festival

17/04/2013 Col·laboració IB-JOVE Concerts Art jove

22/04/2013 Col·laboració Agustí Torres Documental "Anglada Camarasa. La llum de l'illa"

04/05/2013 Col·laboració CLAB, IDIMAR, SOLWORKS Festival Maremostra 2013

11/05/2013 Col·laboració Palma Open Studio 2013 Activitat cloenda

25/05/2013 Col·laboració ESADIB Lectures dramatizades Dia Internacional dels Museus

20/05/2013 Col·laboració Sociedad Española de Radiodifusión SL - Radio Mallorca Intercanvi Campanya Publicitària

21/05/2013 Col·laboració Institut d'Estudis Baleàrics - IEB Exposició "Broto. Grans partitures"

01/06/2013 Col·laboració Wallpeople Wallpeople 2013: Music Edition

12/06/2013 Col·laboració Associació MECAL MECAL AIR 2013

14/06/2013 Col·laboració Festival Summer Pie Summer Pie Festival 2013

25/06/2013 Col·laboració Editorial Planeta SA Exposició Tesoros Naturales del Mundo

24/07/2013 Col·laboració Universitat de les Illes Balears - UIB Pràctiques Estudiants Pedagogia

02/08/2013 Col·laboració Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa Illes Balears Festival Internacional de Música de Cambra de Mallorca

04/09/2013 Col·laboració Institut d'Estudis Baleàrics - IEB Conferència Nit de l'Art “Públic? Quin públic?” 

01/08/2013 Col·laboració AAAPIB Taller Xavier Bovés

10/08/2013 Col·laboració Ajuntament de Palma - Fundació Palma Espai d'Art ME_MMIX Festival 2013

10/09/2013 Col·laboració Govern de les Illes Balears - IES Ramon Llull Pràctiques estudiant mòdul animació sociocultural

10/09/2013 Col·laboració Jameson Notodo Filmfest Presentació Curtmetratges

13/09/2013 Col·laboració Poetry Slam I Poetry Slam Internacional de Palma

13/09/2013 Col·laboració Institut d'Estudis Baleàrics - IEB Festa "Sea Arts 2013" - Trispol Swing + Partitura Inestable

24/09/2013 Col·laboració ArtFutura ArtFutura 2013

18/09/2013 Col·laboració Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de la Universitat Oberta per a Majors Concert inaugural "GranGent/GentGran"

25/09/2013 Col·laboració Asociación Padres Niños Autistas de Baleares - APNAB Presentació Calendari 2014

01/10/2013 Col·laboració Organización Nacional Ciegos Españoles - ONCE Conveni Marc de Col·laboració

01/10/2013 Col·laboració Platoniq Projecte europeu Red eCreative: remescles digitals creatives del patrimoni cultural

22/10/2013 Col·laboració Tolo Cañellas Performance Jacolby Satterwhite

30/10/2013 Col·laboració Fundació ACA E. de Compositors 2013 Concert SINKRO i taula rodona "Creació musical contemporània"

25/10/2013 Col·laboració Associació Cultural Dansa Illes Balears - ACDIB Activitat Festival Dansanovembre

25/11/2013 Col·laboració Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX Activitat: "Les rossasses de la Seu i la conjunció del Solstici”

26/11/2013 Col·laboració Rodrigo Pérez Vila / Armando Lorente Concert Finissage Exposició "Broto. Grans partitures"

09/12/2013 Col·laboració Radio 3 - Radio Nacional de España Programa Radio 3 "Hoy Empieza Todo" + Concert LA

13/12/2013 Col·laboració Fundació ACA Encontre de Compositors 2013 Concert OSB "Ciutat de Palma"

10/12/2013 Col·laboració Institut d'Estudis Baleàrics - IEB Conveni Marc General

18/12/2013 Col·laboració Fundación AENA Exposició

Col·laboració Federación Personas Sordas Illes Balears - FSIB Conveni Marc de Col·laboració

Col·laboració Ajuntament de Palma - F365 Estada + Billets d'avió

01/10/2013 Col·lectiu Associat Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears - AAVIB AA:TOMIC LAB
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         7.2. Esquema d’espais i processos transversals interns 
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7.3. Plànol  
 
3 de septembre de 2013.  
Reestructuració dels espais del museo aprobada en Comissió executiva. 
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7.3. Resum mitjans de comunicació 

 

05/01/2013 Atrapamallorca 

 

 

08/01/2013 Hoy es arte 
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09/01/2013 Mallorca Magazin 

 

 

01/02/2013 El Mundo 
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04/02/2013 El País 
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12/02/13 Art inmersión week  
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22/02/2013 Última Hora 

 

 

01/03/2013 Arte en la red 

 

86



01/03/2013 Diario de Mallorca 

 

 

 

15/03/2013 Diario de Mallorca 
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18/03/2013 Mallorca Confidencial  

 

 

28/03/2013 Última Hora 
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28/03/2013 Mallorca Zeitung 

 

12/04/2013 Diari de Balears 
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13/04/2013 Diario de Mallorca 

 

 

 

16/04/2013 Diario de Mallorca 
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12/05/2013 Diario de Mallorca 

 

 

14/05/2013 El Mundo 
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14/05/2013 El País 
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05/06/2013 Diario de Mallorca 
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12/06/2013 Diario de Mallorca (digital) 

 

 

14/06/2013 El País  
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27/6/2013 Arte en la red 
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10/7/2013 Diario de Mallorca                  
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12/07/2013 Arte en la red  
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15/07/2013 Ara Balears  
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17/07/2013 ABC  
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20/07/2013 Última Hora 

 

 

 

30/07/2013 40 Putes 
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06/08/2013 ABC  
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07/08/2013 Info en punto  

 

 

 

07/08/13 Info en punto 
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13/08/2013 Foto DNG  
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22/08/2013 El Mundo 

 

 

18/09/2013 El Mundo  
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14/09/2013 Artecontexto  
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04/10/2013 Última Hora 
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Ara Balears 12/10/2013 

 

 

 

27/10/2013 Última Hora 
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27/10/2013 Mallorca Confidencial 

 

 

29/10/2013 El Mundo 
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30/10/2013 El País 
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31/10/2013 Mallorca Zeitung  

 

 

11/11/2013 El Mundo  
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