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PROGRAMACIÓ DE PRIMAVERA 2018

Programa de visites guiades Es Baluard: “Coneix Es Baluard”, “Dijous al museu” i “Dies de pluja (fins al 30 d’abril)”. 
Reserva i consulta d’horaris en www.esbaluard.org

“BUS núm 7: de la barriada a la urbanització”. Projecte interbarris a llarg termini. Parada 1. Col·labora l’EMT i la Fundació Guillem 
Cifre de Colonya.

Visites guiades “Art a l’Espai Públic”. Recorregut per les escultures de l’espai públic de Palma amb la col·laboració d’El Corte Inglés (a 
partir del 7 d’abril fins al 27 de maig). Informació i reserves: mediacio@esbaluard.org 

Mediació en sala: tots els divendres de 11.30h a 13.30h l’exposició “Col·lecció permanent. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. 
Processos 1978-2018” (a partir del 6 d’abril fins al 15 de juny). 

5 d’abril a les 19h. Presentació del nou col·lectiu associat a Es Baluard “Talleres Islados” (Menorca), amb la programació prevista per 
als pròxims mesos, a càrrec de Mariona Fernández. Auditori. Activitat oberta.

10 d’abril a les 12.30h. Presentació de la publicació vinculada a l’exposició «Waste Lands», realitzada a Es Baluard el 2016 i al Museu 
San Telmo el 2017, després de la qual es van editar tres volums amb temàtiques properes a l’exposició, dins de la seva Col·lecció 
Desafíos. Presentat per la directora d’Es Baluard, Nekane Aramburu, i la comissària de l’exposició, Piedad Solans. Cafeteria. Activitat 
oberta.

11 d’abril a les 18h. Presentació de la nova dissenyadora participant del programa “Disseny i innovació a les Illes Balears” a la botiga 
del museu: Claudia Liedtke. Activitat oberta.

12 d’abril a les 19h. Obertura i presentació de “Platform Harakat” i “Kibrit” amb Pau Cata i Ro Caminal, en el marc del projecte 
“Àfrica. Quina Àfrica?”. Observatori. Activitat oberta.

14 i 21 d’abril a les 11.30h. “Atrapam un instant futur”. Taller per a famílies amb nens i nenes de 6 a 12 anys. Reserva prèvia al 
971.908 201. Preu: 1 € per nen/a. 

18 d’abril 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 l’ESADIB. Sessió a Es Baluard. Grup tancat. 
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20 d’abril de 10 a 14h. Dia Internacional del llibre. Activitat de Bookcrossing a la terrasses del museu. 

20 d’abril a les 20h. Inauguració de l’exposició “Bernardí Roig. Films 2001-2018 “. Planta 0. Activitat oberta.

21 d’abril a les 19h. “Nuà”. Direcció i dansa: Raquel Gualtero. Veu: Anaïs Oliveras. Espectacle inclòs en la programació
de Palmadansa 2018. Aljub. Activitat oberta.

25 d’abril de 10 a 20h i 26 d’abril de 10 a 14h. Visionat de portfolis per a artistes a càrrec de Manuela Moscoso. Intermedi. 
Inscripcions a: difusio02@esbaluard.org

27 i 28 d’abril de 9 a 20h. “Les Clíniques d’Es Baluard - 3ª edició”, programa de formació no reglada per a artistes. Grup tancat 
prèvia selecció.

28 d’abril a les 16.30h. Conferència de Manuela Moscoso i Natalia Zuluaga, en el marc de “Les Clíniques d’Es Baluard”. Auditori. 
Posteriorment presentació de processos dels/les artistes participants. Activitat oberta.

29 d’abril les 11.30h. Festival cinema LGTB “OUT!”. Projecció documental “PrEP’17” i taula rodona posterior amb Joan Francesc 
Mir (farmacèutic consultor i investigador), Sion Riera (cap de malalties infeccioses de Son Espases) i Sonia Justo (psicòloga d’ALAS). 
Activitat oberta.

1 de maig. Portes obertes amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors. A partir de les 11h: música, swing i vermut amb Mallorca 
Swing i La Vermutera. Activitat oberta, amb consumicions de pagament.

3 i 4 de maig. Assemblea UMAR (Unión de Arquitectos del Mediterráneo) coordinada per l’arquitecta Juana Canet. Auditori.
Activitat oberta.

9 de maig a les 19h. Presentació a càrrec de l’artista Javier Peñafiel juntament amb Juan de Nieves. Auditori. Activitat oberta.

5 i 12 de maig a les 11.30h. “Atrapam un instant futur”. Taller per a famílies amb nens i nenes de 6 a 12 anys.
Reserva prèvia al 971.908 201. Preu: 1 € per nen/a.
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17 de maig a les 12h. Jornada de Portes obertes per a col·lectius professionals (agències de viatges). Aljub i museu. Visita privada.

17 de maig a les 18h. Conferència “Joies entre natura i poesia” a càrrec de Claudia Liedkte dins el programa “Disseny i innovació a 
les Illes Balears”. Auditori. Activitat oberta.

18 de maig. Dia Internacional dels Museus (DIM 2018): “Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”.
- Portes obertes al museu.
- “Llibres d’art i bibliografia a Es Baluard” a les 17h.
- Visita a la biblioteca d’Es Baluard. Activitat exclusiva per als Amics d’Es Baluard.

18 de maig a les 19h. Activitat de finissage de l’exposició “Col·lecció permanent. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. Processos 
1978-2018” amb Biel Mesquida en sala. Activitat oberta.

19 de maig a les 11h. Cloenda de la temporada del programa educatiu “Família! El dissabte va d’art 2017/18”. Espai Educatiu Guillem 
Cifre de Colonya. Activitat familiar oberta al públic.

23 de maig 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 l’ESADIB. Sessió al CEP. Grup tancat.

24 de maig a les 19h. Taula rodona “Ceràmica popular vs ceràmica contemporània (gerretes felanitxeres)” en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Felanitx. Intervenen Amàlia Salas (historiadora de l’art), Lin Utzon (artista), Jaume Roig (artista) i Xisco Duarte 
(comissari de l’exposició “Gerretes felanitxeres”). Activitat oberta.

9, 30 i 31 de maig de 17 a 20.30h. Seminario Literatura y Pecado (Avaricia). Auditori. Activitat oberta amb inscripció prèvia abans del 
25 de maig a: www.seminarioliteraturaypecado.com 

1 de juny de 10 a 20h. Seminari del projecte europeu “The Spur”. Activitat final del projecte sobre com comunicar l’art contemporani 
i les bones pràctiques en el sector cultural. Auditori. Activitat oberta. Més informació: difusio02@esbaluard.org
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7 de juny les 19.30h. Jornada sobre tallers d’artistes. Conferència “Ateliers i estudis d’artistes” impartida per Jacques Terrasa, 
professor de la Sorbonne de París. A més, presentació del llibre “Conversaciones con Jean Marie del Moral” amb Pere Antoni Pons com 
a activitat de finissage de l’exposició “Col·lecció permanent. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. Processos 1978-2018 “. Auditori. 
Activitat oberta.

8 de juny a les 13h. Obertura del projecte “Arxipèlag Oest”, una coproducció amb els museus FRAC Corse i MAN Sardenya. 
Observatori. Activitat oberta.

8 de juny a les 10h. Trobada final i presentació de resultats del programa “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 l’ESADIB. Auditori. 
Sessió oberta al públic.

8 de juny a les 18h. “Memòria històrica i arts visuals. Cicle obert”. Visites guiades coorganitzades amb el Casal Solleric. Inici del 
recorregut al Casal Solleric i fi del recorregut a Es Baluard. Informació i reserves: difusio01@esbaluard.org. Activitat oberta.

12 de juny les 19h. Cicle “Col·leccionisme i mecenazgo”. Sessió intensiva en col·laboració amb Christies.

15 i 16 de juny. FES (Festivals d’Estiu d’Es Baluard): Summer Pie festival. Pati central. Activitat de pagament.

20 de juny al les 18h. “Memòria històrica i arts visuals. Cicle obert”. Visites guiades coorganitzades amb el Casal Solleric. Inici del 
recorregut al Casal Solleric i fi del recorregut a Es Baluard. Informació i reserves: difusio01@esbaluard.org. Activitat oberta.

20 de juny al les 19.30h. “Memòria històrica i Monument”. Conversatori entre Rogelio López Cuenca i Nekane Aramburu dins el 
programa amb el Casal Solleric “Memòria històrica i arts visuals. Cicle obert”. Auditori. Activitat oberta al públic.

21 de juny a les 19h. Visita exclusiva per a Amics d’Es Baluard al taller de l’artista Bernardí Roig. Activitat tancada per Amics d’Es 
Baluard.

Del 27 de juny a l’1 de juliol. FES (Festivals d’Estiu d’Es Baluard): “Atlàntida Film Festival”. Aljub i Pati central. Activitats gratuïtes i 
de pagament. Consultar programa del festival a la web del museu.

27 de juny a les 13h. Obertura de l’exposició “Col·lecció Permanent. Noves Adquisicions”. Planta 1. Activitat oberta.
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28 de juny. Dia de l’Orgull LGTBIQ. Sortida de la manifestació i lectura del manifest a l’entrada del museu.

29 de juny. Dia de Portes Obertes amb motiu de la Festivitat de Sant Pere.

29 de juny les 18h. “Memòria històrica i arts visuals. Cicle obert”. Visites guiades coorganitzades amb el Casal Solleric. Inici del 
recorregut al Casal Solleric i fi del recorregut a Es Baluard. Informació i reserves: difusio01@esbaluard.org. Activitat oberta.
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EXPOSICIONS I PROJECTES 
Preu i horari habituals del museu 
De dimarts a dissates de 10.00 a 20.00h 
Diumenges de 10.00 a 15.00h 

Planta 0. “On anam?”.  Del 10 novembre 2017 a l’1 de abril de 2018. 

Planta 0. “Bernardí Roig. Films 2001-2018”.  Del 21 d’abril al 2 de setembre de 2018. Inauguració el 20 d’abril.

Planta 1.  “Col·lecció permanent. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. Processos 1978-2018”. Del 31 de gener al 17 de juny de 2018. 

Planta 1. “Col·lecció permanent. Noves Adquisicions”. Del 28 de juny de 2018 al 6 de gener de 2019.

Gabinet. “Rebecca Horn”. Del 23 de març al 14 d’octubre de 2018. 

Observatori. “Àfrica ¿Quina Àfrica?”. Platform Harakat - Kibrit. Del 12 d’abril al 27 de maig de 2018. Apertura l’11 d’abril. 

Observatori. “Arxipèlag Oest” del 9 de juny al 26 de d’agost de 2018. Apertura el 8 de juny. 

Aljub. “Robert Cahen «Paisatges» Reproductibilitat 2.4”. Del 16 de març al 15 d’abril de 2018. 
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