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Programa de visites guiades a Es Baluard i el seu entorn: “Coneix Es Baluard”, “Dies de pluja” i “Dijous al museu”. Reserva prèvia a 
mediacio@esbaluard.org. Consultar preus i horaris a www.esbaluard.org.

25 de maig a les 20:00h. Inauguració de “Ciutat de vacances”. Planta 0.

1 d’abril de 10:00 a 14:00 h. “Public Address. El arte público como espacio para el disenso (intramuros/extramuros). Darrera sessió del 
taller impartit per Avelino Sala. Activitat tancada, només per a inscrits.

1 d’abril a les 17:00 h. Concert No (w) guitar. Ciclo “Bits”. Organitza Placa Base. Auditori. Activitat gratuïta.

1, 8, 22 d’abril a les 11:00 h. “Nusos i embulls!”. Taller per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. A partir de la peça “Nus” de Paula 
Franco, en col·laboració amb GRAiE de la UIB. Reserva prèvia al 971 908 201. Preu: 1€ per infant.

4 d’abril a les 19:00 h. Activitat de finissage de “Reproductibilitat 2.3. Marina Nuñez. Phantasmas”. Xerrada de Nekane Aramburu, 
comissària de l’exposició. Auditori. Activitat gratuïta. 

5 d’abril de 18:00 a 21:00 h. “Encontre amb Concha Jerez, un repàs a l’art conceptual a l’Estat espanyol i al seu treball a partir de 
l’obra Silencio”. Activitat paral·lela a “Col·lecció permanent”. Auditori. Gratuït. 

11 d’abril a les 19:00 h. Presentació de les creacions de Lluïsa Verd, en el marc del programa “Disseny i Innovació a les Illes Baleares”. 
Botiga del museu. 

12 d’abril a les 11:00 h. Obertura d’ “Indrets Invisibles”. Visibilització del procés i resultat del projecte dut a terme per Sa Galania 
amb un grup de dones i la participació de María Ruido. Programa “Art for change 2016” de l’Obra Social la Caixa. Observatori. Activitat 
gratuïta.

21 d’abril. Dia del llibre. Bookcrossing a les terrasses d’Es Baluard i recomanacions d’artistes lligats a la col·lecció del museu (web i 
xarxes) durant tota la setmana.

30 d’abril a les 12:00 h. Concert OSIB. Cicle “La Simfònica en petit” (concerts de cambra). Aljub. Activitat gratuïta.

4 de maig a les 17:00 h. “Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani”. Formació permanent del professorat en 
col·laboració amb el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. Activitat tancada al públic.

6 de maig a les 11:00 h. “Nusos i embulls!”. Taller per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. A partir de la peça “Nus” de Paula Franco, 
en col·laboració amb GRAiE de la UIB. Reserva prèvia al 971 908 201. Preu: 1€ per infant.

6 de maig a les 12:00 h. Aproximació a l’escenografia de l’exposició de Teresa Matas. Activitat de finissage, visita al projecte expositiu 
amb Miquel Martorell i Nekane Aramburu. Activitat gratuïta.

10 de maig a les 18:00 h. Inauguració de “Ciutat de Vacances” al Museo del Palazzo Grimani (Venècia). Activitat gratuïta.
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18 de maig de 10:00 a 20:00 h. Portes obertes amb motiu del “Dia Internacional dels museus”, enguany amb el lema “Museos e historias 
controvertidas: decir lo indecible en los museos”. A les 12:00 i a les 17:00 h: activitat de mediació, gratuïta sense inscripció prèvia. 

20 de maig a les 11:00 h. Cloenda de la temporada 2016/17 de “Família! El dissabte va d’art.” Exposició documental dels tallers 
familiars, instal·lació de la intervenció sonora “Nus” de Paula Franco i activitats musicals participatives, en col·laboració amb la 
Facultat d’Educació de la UIB. Activitat gratuïta, oberta al públic.

20 de maig a les 19:00 h. Presentació del llibre La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, de Ramón Martínez. Organitza: Ben 
Amics. Auditori. Activitat gratuïta.

25 de maig a les 20:00 h. Inauguració de l’exposició “Ciutat de vacances”. Planta 0. Activitat gratuïta. 

31 de maig a les 12:00 h. Jornada de portes obertes per a col·legis professionals de les Illes Balears. Activitat tancada al públic.

2 de juny a les 10:00 h. “Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani”. Encontre final amb estudiants i visibilització 
dels resultats de la Formació permanent del professorat en col·laboració amb el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. Activitat tancada 
al públic.

6 de juny a les 20:30 h. Concert de Julie Doiron (pre-Summer Pie). Organitza: Pecan Pie. Aljub. Preu per concretar.

7 de juny a les 19:00 h. Visita guiada per a Amics d’Es Baluard a “Ciutat a Vacances”, a càrrec de la comissària i directora del museu, 
Nekane Aramburu.

8 de juny a les 18:00h. “Coleccionismo y Mecenazgo”: xerrada de Margarita de Aizpuru. Aljub. Activitat gratuïta. 

13 juny a les 11:00 h. Apertura de “Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Escuela de envejecer”. Projecte d’Ana Gallardo dins del 
programa “GranGent/GentGran”. Col·labora: SARquavitae. Intermedi. Activitat gratuïta.

16 i 17 de juny de 20:00 a 23:00 h. FES. Summer Pie. Preus entrades anticipades: 16€ (un dia), 26€ (abonament). Preus a taquilles: 20€ 
(un dia), 30€ (abonament).

28 de juny (hora pendent de confirmació). Sortida de la manifestació Orgull LGTB. 

29 de juny de 10:00 a 20:00 h. Portes obertes per la festivitat de Sant Pere.

30 de juny. FES Mallorca Soul Weekend. Música negra a Es Baluard. Entrades: 12€. Abonament: 20€. 
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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. “Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? (Teresa Matas. Una revisió des de la contemporaneïtat)”. Fins al 7 de maig 
de 2017.

Planta 0. “Ciutat de vacances”. Del 26 de maig al 22 d’octubre de 2017.

Planta 1. “Microinjertos (bypass). Carte Blanche a Tolo Cañellas”. Fins al 14 de maig de 2017.  

Planta 1. “Col·lecció permanent”. Del 16 de maig de 2017 al 7 de gener de 2018.

Gabinet. Shirin Neshat. Fins al 3 de setembre de 2017.

Observatori. Residència de l’artista Pierre Pauze, dins del projecte “The Spur”. Exposició del resultat. Fins al 2 d’abril de 2017.

Observatori. Resultat del projecte “Indrets Invisibles”. Del 12 d’abril a l’11 de juny de 2017.

Observatori. “Vectors i casos d’estudi vinculats a la col·lecció”. A partir del 12 de juny.

Aljub. “Reproductibilitat 2.3. Marina Núñez. Phantasmas”. Fins al 9 d’abril de 2017.

Aljub. Resultat del projecte “Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Escuela de envejecer”, d’Ana Gallardo. Del 13 de juny al 9 de 
juliol de 2017.
 
A la botiga del museu: programa “Disseny i Innovació a les Illes Balears”
Lluïsa Verd Marí. Del 4 d’abril a l’1 d’octubre de 2017.
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