
IMPLOSIÓ

Es Baluard, inserit en una renovació fonamental que coincideix amb el 

seu desè aniversari, vol abans de tot construir-se com a museu i dotar de 

personalitat els seus diferents espais millorant la circulació zonal i configurant 

progressivament les funcions segons les seves propietats i sentit.

«Implosió», com a gran exposició que abasta tota la planta baixa del museu, 

es configura a través de quatre àrees consecutives i diferenciades per analitzar, 

des de la perspectiva d’allò glocal (el context de les Illes Balears i la presència 

de l’art contemporani internacional), cronològica i pedagògicament, 

l’evolució de l’anomenat art modern i contemporani, forjant un sistema de 

connexions entre el temps i l’espai amb un caràcter obert.

Una història que pren com a punt de partida l’aparició de la modernitat a les 

Balears entre 1891, quan l’Arxiduc Lluís Salvador d’ Habsburg finalitza la seva 

obra enciclopèdica Die Balearen, i 1929, data en què Adan Diehl acaba la 

construcció de l’Hotel Formentor, un període crucial entre el que va començar 

el boom dels pintors paisatgistes i s’afermava el neoimpressionisme.
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ZONA 1

COL·LECCIÓ PERMANENT D’ES BALUARD

Exposició permanent oberta del  31/01/2014 al 11/01/2015
Horaris del museu:
     Dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
     Diumenge de 10 a 15 h.
     Dilluns tancat



ZONA 1
El fet modern a les Illes Balears i els avanços cap a les avantguardes

Partint d’una selecció d’obres de finals del segle XIX s’evidencia el transcórrer 
entre l’academicisme i la modernitat que va incentivar el progrés cultural i 
ideològic a les Illes Balears.

En aquestes sales assenyalem quatre punts d’inflexió: els estudis sobre les 
Illes Balears de l’Arxiduc Lluís Salvador d’ Habsburg, la irrupció dels pintors 
de paisatge, costumistes i urbans a Mallorca, el nucli cultural que es va forjar 
al voltant de la península de Formentor amb el mític hotel i la influència 
dels corrents europeus que comencen abans de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) i es desenvolupen en el període d’entreguerres (1918-1939).

Noms dels autors presents: Francisco Aguiló Torrandell, Ricard Anckerman, 
Hermenegildo Anglada-Camarasa, Arxiduc Lluís Salvador, María Blanchard, 
Norah Borges, Tito Cittadini, William Degouve de Nuncques, (after) Paul 
Gauguin, Antoni Gelabert, Leo Gestel, Archie Gittes, Elmyr de Hory, Eliseu 
Meifrén, Joaquim Mir, Amedeo Modigliani, Pilar Montaner de Sureda, Juli 
Ramis, Antoni Ribas, Llorenç Rosselló, Santiago Rusiñol, Josep Maria Sert, 
Joaquín Sorolla, Wols (Alfred Otto W. Schulze).

ZONA 2 
Els engranatges dels nous llenguatges

La força de les avantguardes històriques i l’extensió del cubisme i l’abstracció 
provocà ressonàncies, dècades després, en l’informalisme i l’expressionisme. 
El quadre-finestra esdevindrà útil per a molts més discursos que els merament 
estètics. Les arts escèniques, l’experimentació en l’espai i els mitjans de les 
tecnologies o processos mecànics i artesanals, permetran nous girs en les 
pràctiques creatives.

Noms dels autors presents: Alexander Calder, Manuel Hernández Mompó, 
Wilfredo Lam, Fernand Léger, André Masson, Joan Miró, Man Ray, Juli 
Ramis, Hans Richter, Pablo Ruiz Picasso, Gabriel Serra, Nicolas de Staël,  
Antoni Tàpies, André Villers.

ZONA 3 
Aproximació a evidències i intersticis

Durant aquest període es produirà una consolidació de diverses corrents 
pictòriques (fonamentalment el neoexpressionisme, la transavantguarda, 
l’abstracció geomètrica i la nova figuració), en paral·lel amb les propostes 
conceptuals i altres maneres de crear interessades per la desmaterialització 
d’allò objectual.

El paper que va tenir la pintura durant les dècades dels setanta i vuitanta 
va parell a l’evolució d’un país que passava per la transició política cap 
a la democràcia, amb una certa recuperació econòmica, la progressiva 
industrialització, la migració del camp a les ciutats o a altres països, el 
desenvolupament de barris i centres urbans cap a una europeïtzació i la 
irrupció d’un model de creixement singular a la Mediterrània que té el 
seu paradigma en la transformació socioeconòmica de les Balears amb el 
turisme.

Noms dels autors presents: Karel Appel, Miquel Barceló, Joan Brossa, James 
Brown, Maria Carbonero, Lawrence Carroll, Juana Francés, Sam Francis, 
Ferran García-Sevilla, Juan Genovés, Luís Gordillo, Xavier Grau, José 
Guerrero, Josep Guinovart, Nam June Paik, Anselm Kiefer, Pep Llambias, 
Glòria Mas, José Manuel Menéndez Rojas, Robert Motherwell, Antón 
Patiño, Guillermo Pérez Villalta, Charo Pradas, Antonio Saura, Darío Villalba, 
Wolf Vostell, José María Yturralde.

ZONA 4 
Moviments gravitacionals entorn d’allò contemporani i allò actual

Diluït el concepte de compartiments estancs entre gèneres i estils, s’han 
instal·lat de forma normalitzada els moviments neos i les pràctiques 
anàrquiques, el postapropiacionisme, el qüestionament de l’autoria, el 
retorn a la representació, les cites, la deconstrucció i la desterritorialització.

Noms dels autors presents: Victoria Civera, Tadashi Kawamata, Núria 
Marqués, Jaume Plensa, Bernardí Roig, Baltazar Torres. 


