MUSEUS AL DIA
OCTUBRE 2019

Butlletí informatiu de la Secció de Museus i Belles Arts, Departament de
Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Consell de Mallorca

EXPOSICIONS
«Fonts vives. Eva Lootz»
Una instal·lació visual i sonora de la reconeguda artista Eva Lootz sobre la problemàtica de l’aigua, el
consum desmesurat, la contaminació dels aqüífers...
Entrada gratuïta
Fins al 6 d’octubre
Església del Convent de Sant Domingo, Museu de Pollença
«Faces»
Un diàleg entre la Col·lecció Es Baluard i la Col·lecció BEEP D’Art Electrònic
Fins al 6 d’octubre
Es Baluard Museu d’Art modern i contemporani de Palma
Nova museografia Sala 1: Pere A. Serra. La Col·lecció, entre el paisatge i l’abstracció
Fins al 13 d’octubre
Es Baluard Museu d’Art modern i contemporani de Palma
«I a fora què?»
Mostra sobre els projectes educatius del curs 2018-19
Fins al 13 d’octubre
Es Baluard Museu d’Art modern i contemporani de Palma
«Robert Capa en color»
A través d’una àmplia selecció de fotografies en color, moltes inèdites fins a dates recents, aquesta
exposició aprofundeix en un dels vessants més desconeguts del fotoreporter hongarès
Del 15 d'octubre al 20 de gener de 2020
CaixaForum Palma
«Terres llunyanes»
Amb obres de Diana Bustamante, Robert Ferrer i Martorell, Francesc Florit Nin, Rafa Forteza,
Natasha Lebedeva i Gabriela Seguí
Fins al 18 d'octubre
Centre de Cultura "Sa Nostra" - Direcció Insular de Cultura (Departament de Cultura, Patrimoni i
Política Lingüística del Consell de Mallorca)
«Miró»
109 obres, entre pintura, escultura, obra gràfica, dibuixos, tapissos i dibuixos preparatoris, datades
entre 1944 i 1981, que formen part del fons de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Fins al 31 d’octubre
Fundació Miró Mallorca

EXPOSICIONS
«On rau la realitat?»
Com s'ha desenvolupat la figuració realista com a procés creatiu dins el context de les Illes
Balears? A partir d'aquesta pregunta es planteja una nova lectura a través de diferents
artistes presents a la Col·lecció i destacats creadors convidats, tots ells nascuts entre les
dècades dels 70 i 90.
Fins al 12 de gener de 2020
Es Baluard Museu d’Art modern i contemporani de Palma
Pep Guerrero, d'orient a occident. De l'antiguitat als nostres dies
VIII Edició Fills de la Serra
Fins al 19 de gener
Can Prunera Museu modernista
«Sa Galera, més de 4.000 anys d’història»
La mostra presenta les peces més destacades procedents de les excavacions arqueològiques
realitzades al llarg dels darrers sis anys a l’illot de sa Galera
Entrada gratuïta
Fins al 20 de gener de 2020
Can Balaguer
H. Anglada-Camarasa. Una revisió pictòrica de la col·lecció "la Caixa"
Fins al 30 d'agost de 2020
CaixaForum Palma
Ascenso empinado - profundamente superficiales. Liudmila López Domínguez i altres 100
artistes cubans
“Ascenso empinado” de la reconeguda artista Liudmila López Domínguez (La Habana, 1977)
permet a l'espectador endinsar-se en una visió molt personal del món del calçat basada en
l’exaltació de la feminitat des de la sensibilitat particular del país de l’artista.
“Profundamente superficiales” és una proposta expositiva complementària, formada per
una selecció d’obres de 100 artistes cubans inspirats en els dissenys de sabates elaborats
prèviament per Liudmila López per la XI Bienal de l’Havana.
Museu del Calçat i de la Indústria, Inca
Fons de Pintura del Consell de Mallorca, segles XIX i XX
Conjunt de pintures, especialment paisatges, d'artistes de Mallorca que comprèn la segona
meitat del segle XIX i la primera meitat del XX
Entrada gratuïta
Capella del Centre Cultural la Misericòrdia
Fons de Pintura del Consell de Mallorca, Pintors d’adopció, realismes i transgressions
Selecció d’obres de pintors estrangers del fons d’art del Consell de Mallorca
Entrada gratuïta
Museu Krekovic

ACTIVITATS
Visites guiades a la Misericòrdia. Un recorregut per la història, l'arquitectura i els usos de
l'edifici
Dimecres i divendres, de 17.30 a 18.30 h, dissabtes d'11 a 12 h. Informació i inscripcions a
elbuzonde@arquitectives.com. Activitat gratuïta, amb places limitades
Peça del mes al Museu d'Història de Manacor
Conjunt d'escapularis, a càrrec de la historiadora de l'art M. Esperança Nicolau
Dissabte 5 d'octubre, a les 18 h
Xerrades sobre L'alimentació medieval a través dels tresors del Museu de Mallorca
10, 17 i 24 d'octubre, de 18 a 19.30 h, Museu de Mallorca
Activitat gratuïta amb i inscripció prèvia. Informació i reserves: 971 17 78 38 /
museudemallorca@dgcultur.caib.es
Anníbal, l'espasa i el llamp - teatre a Can Balaguer
10, 11, 12 octubre, a les 21.30 h. Entrada gratuïta, amb reserva prèvia
https://www.palmacultura.cat/ficha.php?
Cod_not=5628&fbclid=IwAR3CKUWJijqjzrhH8BBTBxg5kbWki5dg6RaW_hNm8RwYlNVv
_lyf8yvH_YU
Activitats al voltant de l'exposició Robert Capa en color, al CaixaForum Palma
Divendres 18 d'octubre, conferència de la comissària; visites comentades
https://caixaforum.es/ca/palma/p/expo-robert-capa-en-color-palma_a9288433
Cicle de projeccions Art i cinema, al CaixaForum Palma
Del 4 d'octubre al 15 de novembre
https://caixaforum.es/ca/palma/p/arte-y-cine-ii_c8484482
Activitats al voltant de l'exposició H. Anglada-Camarasa. Una revisió pictòrica de la
col·lecció "la Caixa", al CaixaForum Palma
Visites comentades, visites en família
https://caixaforum.es/ca/palma/p/col-leccio-anglada-camarasa-2018-a-2020_a942644
Olors talaiòtiques. Les plantes a la prehistòria. Visita guiada al jaciment de Son Fornés,
amb experiència aromàtica a càrrec del Parc de les Olors de Búger
Dijous 31 d'octubre, de 19 a 20 h
Activitat gratuïta, per a tots els públics, imprescindible reserva prèvia a
didactica@sonfornes.mallorca.museum o bé cridant al 971644169
Jornada de portes obertes al Museu de Mallorca
Darrer dissabte de mes, d'11 a 14 h
Jornada de portes obertes al Museu Arqueològic de Son Fornés
Diumenge 27 d'octubre, de 10 a 14 h

