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PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2018

Programa de visites guiades Es Baluard: «Coneix Es Baluard», «Dijous al museu», «Dies de pluja (a partir del 6 de novembre)» 
i «Art a l’Espai Públic (a partir del 6 d’octubre)». Reserva i consulta d’horaris a la web del museu.

Punt d’intercanvi de llibres d’art. Espai a la Cafeteria del museu d’accés lliure i gratuït per intercanviar publicacions. 
Obert en horari de museu.

Programa per a centres educatius curs 2018-19 des d’educació infantil a batxillerat. Activitat gratuïta.
Inscripcions a www.palmaeduca.cat

«BUS núm 7: de la barriada a la urbanització». Projecte interbarris a llarg termini. Parada 2. Col·labora l’EMT i la Fundació Guillem 
Cifre de Colonya.

Mediació en sala de l’exposició «Ells i nosaltres». Divendres de 11.30h a 13.30h. Del 5 d’octubre al 21 de desembre.

3 i 24 d’octubre a les 17h. «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 i ESADIB. Sessions al CEP. Inscripcions via CEP.

4, 5 i 6 d’octubre, dijous i divendres de 18h a 21h i dissabte de 10h a 13h. Taller «La performance fotogràfica. Document/melodrama/ 
deliri i continuïtat» a càrrec de Veru Iché dins el programa «Es Baluard Image Research». Observatori. Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia.

4 d’octubre a les 20h. Inauguració de l’exposició «Videre. Produccions videogràfiques de les beques DKV - Es Baluard ». Ca’n Oliver, 
Maó (Menorca). Entrada gratuïta.

Del 8 al 14 d’octubre. Programa «Contrastes». Residència d’investigació del col·lectiu de comissaris «BAR project» integrat per Juan 
Canela, Verónica Valentini i Andrea Novoa. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

9 d’octubre a les 19h. Programa «Contrastes». Presentació de «BAR project» i xerrada sobre residències artístiques oberta al públic. 
Auditori. Activitat gratuïta.
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10 d’octubre a les 19.30h. Projecció «Kedi. Los gatos de Estambul» en relació a l’exposició «Ells i nosaltres». Taula rodona posterior 
sobre colònies felines urbanes en col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris i Baldea. Auditori. Entrada gratuïta.

11 d’octubre de 21h a 00h i 12 d’octubre de 00.30h a 14.30 i 21h a 00h. Festival «Cul de Sac». Pati central. Entrada gratuïta.

12 d’octubre. Portes obertes. Festiu. Entrada gratuïta al museu.
  
16 d’octubre a les 19.30h. Conversatori sobre l’obra d’Ocaña entre Biel Mesquida i Luisa de la Valle. Sala Planta 1. Activitat gratuïta.

18 d’octubre les 19h. Presentació de Marina Ramos, nova participant del programa «Disseny i Innovació a les Illes Balears» a la botiga 
d’Es Baluard. Activitat gratuïta.

20 i 27 d’octubre a les 11h. «Moc la cua, estic content!». Taller per a famílies amb nens i nenes de 3 a 5 anys. Activitat en col·laboració 
amb s’Hort Vell. Reserva prèvia: 971.908 201. Preu: 1 € nen/a.

Del 23 al 27 d’octubre. Taller de paisatge expandit amb INLAND - Campo Adentro dins el programa «Missions artístiques a la Serra de 
Tramuntana» a Deià. Activitat de pagament prèvia inscripció.

25 d’octubre a les 19.30h. Inauguració de l’exposició «Ballard Baluard». Intervenció performativa amb Francisco Ruiz de Infante. 
Gabinet. Entrada gratuïta.

27 d’octubre a les 11h. Visita exclusiva dins el programa «Amics d’Es Baluard» al taller d’Amador, artista de la Col·lecció, a Pollença. 
Activitat amb inscripció prèvia.

28 i 29 d’octubre de 11h a 14.30h. Tardor audiovisual a Es Baluard: Jornada professional «Producers Club» dins el «Mallorca Evolution 
Film Festival». Auditori. Activitat amb inscripció prèvia. Preu: 5 €.

6 de novembre a les 19h. Visita exclusiva dins el programa «Amics d’Es Baluard» a la Col·lecció d’Es Baluard a càrrec de la directora del 
museu, Nekane Aramburu. Activitat amb inscripció prèvia.

7, 8, 9 i 16 de novembre de 18.30h a 20.30h i 17 de novembre de 17h a 19h. Taller «Connecta» de música i tecnologia a càrrec d’Emil 
Montgomery. Activitat de pagament amb inscripció prèvia.
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8, 15, 22 i 29 de novembre a les 13h. «Cerca el rosa a Es Baluard. Visites guiades a la Col·lecció en clau de gènere/transgènere».
Activitat gratuïta dins de «La tardor als museus», una iniciativa del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca 
i la Xarxa de Museus.

10, 17 i 24 de novembre a les 11h. «Moc la cua, estic content!». Taller per a famílies amb nens i nenes de 3 a 5 anys. Activitat en 
col·laboració amb S’Hort Vell. Reserva prèvia: 971.908 201. Preu: 1€ per nen/a.

14 de novembre a les 19h. Tardor Audiovisual a Es Baluard: «BAFTA shorts». Aljub. Activitat gratuïta.

14, 28 i 30 de novembre a les 17h. «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 i ESADIB. Sessions a Es Baluard. Inscripcions via CEP.

13, 15, 20, 22 i 27 de novembre a les 18h. Curs d’introducció a l’art conceptual a càrrec d’Aina Bauzà. Aula d’Adults. Inscripcions 
i informació: difusio01@esbaluard.org. Preu: 25€.

15 de novembre. IV Concurs de fotografia per a joves Es Baluard (fins al 15 de gener al 2019) en relació a l’exposició «Ells i nosaltres» 
per a joves de 13 a 17 anys. Col·labora Foto Ruano Pro. Inscripcions i informació: difusio01@esbaluard.org.

22 de novembre a les 13h. Inauguració de l’exposició «V Beca de Producció a la Creació Videográfica DKV-Es Baluard 2018». 
Entrada gratuïta.

25 de novembre a les 12h. Concert Ensemble Sinkro (trio de cordes) inclòs al cicle «Phona». Aljub. Taquilla inversa.

29 de novembre les 19h. Projecció de «Miró l’Altre» de Pere Portabella. Aljub. Activitat gratuïta.

1 i 15 de desembre a les 11.30h. «El Mediterrani ens dona vida». Taller per a famílies amb nens i nenes de 6 a 12 anys. Activitat en 
col·laboració amb Palma Aquarium. Reserva prèvia: 971.908 201. Preu: 1 € per nen/a.

5 de desembre a les 11h. Presentació del Dia Internacional del Voluntariat 2018. Aljub. Activitat gratuïta.

6 de desembre. Portes obertes. Festiu. Entrada gratuïta al museu.
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11 de desembre a les 19h. Xerrada dinamitzada a l’exposició «Ells i nosaltres» amb Vesna Mimica. Sala planta 0. Activitat gratuïta.

12 de desembre a les 10.30h. «Vincles». Activitat per a afiliats a l’ONCE en relació a l’exposició «Ells i Nosaltres».

Del 12 al 16 de desembre. «Punt Informatiu Intermedi» amb protectores i associacions pro vida animal en relació a l’exposició 
«Ells i nosaltres». Intermedi. Activitat gratuïta.

13 de desembre a les 19h. Taula rodona sobre legislació en benestar animal en relació a l’exposició «Ells i nosaltres».
Auditori. Activitat gratuïta.

21 de desembre a partir de les 10.30h. Tardor audiovisual a Es Baluard: «El Dia Més Curt. La festa del Curtmetratge». Aljub. 
Activitat gratuïta.

22 de desembre a les 7.30h. Efecte òptic de la rosassa de la Catedral des de les muralles i taller «+ Metries paper solstici» per a famílies 
amb nens i nenes de 6 a 12 anys. Activitat en col·laboració amb la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. Reserva prèvia per al 
taller: 971.908 201. Preu: 1 € per nen/a.

27 de desembre a les 18h. Projecció «Okja» en el marc de l’exposició «Ells i nosaltres». Aljub. Activitat gratuïta.

31 de desembre. Portes obertes amb entrada gratuïta al museu.
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EXPOSICIONS I PROJECTES

De dimarts a dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 15 h.
Preu i horari habituals del museu.  

Planta 0. «Ells i nosaltres». Del 21 de setembre de 2018 al 3 de febrer de 2019. 

Planta 1. «Col·lecció permanent». Del 28 de juny de 2018 al 6 de gener de 2019.

Gabinet. «Rebecca Horn». Del 23 de març de 2018 al 14 d’octubre de 2018.

Gabinet. «Ballard Baluard». Del 26 d’octubre de 2018 al 17 de març de 2019. Inauguració el 25 d’octubre de 2018 a les 19.30h.

Observatori. Resultats del taller de Veru Iché «La performance fotogràfica. Document / melodrama / deliri i continuïtat». Del 9 al 21 
d’octubre de 2018.

Observatori. Conclusions de la residència d’investigació de «BAR project» dins el programa «Contrastes».
Del 22 d’octubre al 18 de novembre de 2018. 

Observatori. «V Beca de Producció a la Creació Videogràfica DKV - Es Baluard 2018». Del 23 de novembre de 2018 al 20 de gener de 2019. 
Inauguració el 22 de novembre a les 13h.

Es Baluard en moviment. «Videre. Produccions videogràfiques de les beques DKV - Es Baluard». Del 5 d’octubre de 2018 al 6 de gener 
de 2019. Inauguració el 4 d’octubre de 2018 a les 20h a Ca n’Oliver, Maó (Menorca).
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