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De dimarts a divendres, durant els mesos de juliol i agost, s’oferiran visites guiades gratuïtes a les 10 hores a escoles d’estiu. Reserva 
prèvia a través del 971 908 200.

1 de juliol a les 19 h. Visita exclusiva per a Amics d’Es Baluard a l’exposició “El turment i l’èxtasi. Art d’origen llatinoamericà en les 
col·leccions de Mallorca, una revisió des de la contemporaneïtat” amb Nekane Aramburu i Gerardo Mosquera.
 
1 de juliol a les 20 h. Inauguració de la exposición “El turment i l’èxtasi. Art d’origen llatinoamericà en les col·leccions de Mallorca, una 
revisió des de la contemporaneïtat”.

6 de juliol a les 18 h. “Es Jonquet: turisme, gentrificació i mobilitat urbana”. Una taula de treball i debat amb el col·lectiu associat 
Preformatting. Activitat gratuïta i oberta fins a completar aforament.

7 de juliol a les 19:30 h. “Es Baluard en moviment”. Museu del Calçat d’Inca. Activitat amb invitació.

8 de juliol a les 19 h. “Projecció de curtmetratges d’Isaki Lacuesta” (una selecció de Nekane Aramburu”). Auditori.  Activitat gratuïta.

12, 13, 14 i 15 juliol de 18 a 21 h. Cinquè Seminari Internacional “Literatura i pecat” amb el títol de “Literatura i Gola (d’excessos, 
temprança i apetits)”. Activitat gratuïta. Inscripció online: bit.ly/gula2016. Termini d’inscripció: fins al 8 de juliol de 2016.

14 de juliol a les 19 h. Encontre amb Ignacio Cabrero, comissari de “Thomas Hirschhorn. Equality Float”.

14 de juliol a les 20 h. Inauguració de “Thomas Hirschhorn. Equality Float”.

16 de juliol de 21 a 24 h. “Festival Neotokyo – FES 2016”. Activitat gratuïta. 

19 de juliol a les 19 h. “Sobre la necessitat de conflictes en l’espai públic: qui diu què en l’art urbà”. Taula rodona moderada per 
Jordi Pallarès i projecció del documental BCN Rise and Fall (Gordó i López Lacalle, 2013). Activitat gratuïta.

20 juliol a les 19 h. Activitat de cloenda d’Auba Pont al programa “Disseny i Innovació a les Illes Balears”. Posteriorment, es realitzarà 
una visita guiada. Activitat gratuïta.

26 de juliol a les 19 h. “Com construir una experiència col·lectiva en investigació artística: desenvolupament del taller d’imatge i 
escena a l’ESADIB”. Encontre amb Cecilia Molano i la introducció-contextualització als laboratoris d’ESADIB a càrrec de Martí Fons. 
Activitat gratuïta. Un projecte d’ESADIB.

3 d’agost. Obra destacada: Louise Bourgeois. Easton Connecticut, EUA, 2001.
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5 d’agost de 20 a 23:30 h. Festival Mecal Air – FES 2016. “Road Feet (sessió inaugural)”. Activitat gratuïta.

12 d’agost de 20 a 23:30 h. Festival Mecal Air – FES 2016. “Ciència ficció”. Activitat gratuïta.

19 d’agost de 20 a 23:30 h. Festival Mecal Air – FES 2016. Programa per determinar. Activitat gratuïta.

8 de setembre a les 19 h. Encontre amb Thomas Hirschhorn i Ignacio Cabrero, artista i comissari d’Equality Float. Activitat gratuïta.

13 de setembre a les 17 h. “Laboratori B”. Fernando Gómez de la Cuesta, grup d’estudis de “Les Clíniques d’Es Baluard”. Activitat 
gratuïta, prèvia selecció de candidatures. Informació a difusio02@esbaluard.org.

17 de setembre, “Nit de l’Art”. Ana Laura Aláez “TRANS-ESTÀTUA”. 

      A les 18 h, obertura de Gabinet. 
      De 18:30 a 20:30 h, intervenció a El Corte Inglés (Avgda. Jaume III).
       De 18 a 24 h, portes obertes al museu. 

21 de setembre a les 19 h. Visita de Pedro G. Romero a “Col·lecció permanent. Carte Blanche a Isaki Lacuesta. Mirar dues vegades (les 
col·leccions falses de l’emir)”. Activitat gratuïta.

22 de setembre a les 20 h. Inauguració de l’exposició “Horitzó” al CEART de Fuenlabrada. 

23 de setembre. Activitat de tancament dels processos visibilitzats a l’Intermedi del col·lectiu associat Pre-Formatting. Auditori. 
Activitat gratuïta.

28, 29, 30 de setembre “Fira B”. Activitats obertes de pagament i tancades per a professionals. Més informació, properament, al web 
del museu.

27 de setembre de 10 a 20 h. Portes obertes pel Dia Mundial del Turisme.
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EXPOSICIONS I PROJECTES
Preu i horari habituals del museu
De dimarts a dissabtes de 10 a 20 hores
Diumenges de 10 a 15 hores

Planta 0. “El turment i l’èxtasi. Art d’origen llatinoamericà en les col·leccions de Mallorca, una revisió des de la contemporaneïtat”. 
Del 2 de juliol al 2 d’octubre de 2016.

Planta 1. “Col·lecció Permanent. Carte Blanche a Isaki Lacuesta. Mirar dues vegades (les col·leccions falses de l’emir)”. Fins al 25 de 
setembre de 2016.

Gabinet. “Helena Almeida”. Fins al 4 de setembre de 2016.

Gabinet. “Ana Laura Aláez. TRANS-ESTÀTUA”. Del 18 de setembre de 2016 al 8 de gener de 2017.

Observatori. “Lectures rizomàtiques a la col·lecció”. Fins al 24 de juliol de 2016.

Observatori. “Aquest laboratori no té nom: estratègies, eines i desenvolupament del laboratori d’imatge i escena a l’ESADIB”. Del 26 
de juliol al 27 de agost de 2016.

Observatori. “Ecuador bajo tierra”. Del 30 d’agost al 9 d’octubre de 2016.

Aljub. “Thomas Hirschhorn. Equality Float”. Del 15 de juliol al 18 de setembre de 2016.

Intermedi. “Pre-formatting”. Del 19 de juliol al 23 de setembre de 2016.

A CEART Fuenlabrada. “Horitzó”. Del 23 de setembre al 20 de novembre de 2016.

A la botiga del museu: Programa “Disseny i Innovació a les Illes Balears”

       Auba Pont Company. Fins al 31 de juliol de 2016.
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