PROGRAMACIÓ DEL MUSEU DE MALLORCA 2020

ACTIVITATS EDUCATIVES
Visites guiades a l'exposició 100 Anys de Glamur. Art i moda: un diàleg de la Col·lecció
Antoni de Montpalau amb el Museu de Mallorca.
Visites guiades a l'exposició Visions del Paisatgisme a través del Col·leccionisme.
Visites guiades a l'exposició permanent a petició dels centres educatius.

CICLES DE CONFERÈNCIES
El vi de la nostra terra. Història i actualitat d'una beguda mediterrània
Cicle de quatre conferències, acompanyat de tast de vins. Activitat realitzada amb la
col·laboració de la Denominació de Vins Pla i Llevant. Coordinació del cicle: Dr. Pablo
José Alcover Cateura. Investigador de l'Odela (Observatori de l'Alimentació, Universitat de
Barcelona).
Tots els dijous del mes de maig. 7,14, 21 i 28, a les 18 h.
Museu i xocolata, una lectura transversal
Cicle de conferències i degustació de productes entorn de la xocolata. A partir del dipòsit
al Museu de Mallorca d'un conjunt de xicres de ceràmica procedents de la col·lecció de
Son Marroig, procedents del Palau Reial, hem organitzat un cicle de xerrades sobre la
xocolata i una degustació de productes fetes amb aquest aliment. Volem oferir una visió
transversal i pluridisciplinar dels usos de la xocolata, des de la seva història, mètodes de
fabricació, utillatge pel seu consum, els valors nutricionals. Com a complement del cicle, el
darrer dia es projectarà una pel·lícula i es farà una degustació de xocolates de proximitat.
Tots els dijous del mes de novembre. 5,12,19, 26. A les 18 h.
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CONGRESSOS i JORNADES
III Workshop Internacional. La Prehistòria i la Protohistòria de les Illes del Mediterrani
Occidental. Trobada de la comunitat científica per posar en comú les investigacions sobre
les pràctiques socials i els espais domèstics de la Mediterrània. Alhora també es pretén
donar a conèixer al públic no expert els resultats dels estudis efectuats. Coorganitzat amb
la Universitat de les Illes Balears.
Les sessions seran els dies 28 i 29 de febrer i es faran al Museu de Mallorca.
Organització: Arqueouib i Museu de Mallorca.
Participació en la II Jornada d'Estudis de la Mar. Del 27 al 29 de febrer. Organitzada pel
Museu Marítim. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Consell de
Mallorca.
DIADA DE LES BALEARS 2020
Historic Fashion Day, taller familiar de costura, a càrrec de Carmen Mezquida, Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Activitat organitzada pel Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera, el Museu de Mallorca i la Delegació de la Presidència per a la Cultura.
Dissabte 29 de febrer, 11 h.
Visites guiades a l'exposició 100 Anys de Glamur. Art i moda: un diàleg de la Col·lecció
Antoni de Montpalau amb el Museu de Mallorca.
Divendres 28, dissabte 29 de febrer i diumenge 1 de març, 12 h.
Setmana de portes obertes, del 25 de febrer a l'1 de març.
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ESDEVENIMENTS
Dia Mundial del Teatre. Des de dins els retaules i els quadres. Taller d'observació
artística i creació teatral, càrrec de Nadir Peressini. Divendres 27 de març, de 17 a 20 h i
dissabte 28 de març, d'11 a 14 h.
Nit de Museus. Glissando Big Band i Toni Vaquer. Concert de jazz. Diumenge 17 de
maig, a les 20 h.
Dia Internacional dels Museus. Fragments a Mallorca durant la Guerra Civil, de Gabriel
Janer Manila. Obra de teatre interpretada per la companyia L'Alicorn Teatre de Muro,
dirigida per Francesc Aguiló Serra. Estrena de l'obra, 18 de maig, a les 21 h. Museu de
Mallorca. Secció Etnològica de Muro.
Nit de l'Art. Mostra d'obra gràfica contemporània. 19 de setembre.

EXPOSICIONS TEMPORALS
100 Anys de Glamur. Art i moda: un diàleg de la Col·lecció Montpalau amb el Museu de
Mallorca. Fins l’1 de març. Exposició prorrogada .
Tres espases prehistòriques: presentació de l'espasa del Bronze final recentment
descoberta a Puigpunyent i dipositada al Museu de Mallorca, juntament amb dues
espases procedents de Sant Jordi i de Son Matge de la mateixa cronologia, conservades
al Museu de Mallorca. A partir d'abril.
Guillem Bestard. Fotografies 1900-1930. Produïda per l'ajuntament de Pollença. A partir
del mes d'abril.
Mirades del Paisatgisme a través del Col·leccionisme. A partir del mes de juliol.
La dona treballadora a Mallorca a través de la fotografia. A partir del mes de novembre.
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FESTIVALS, FIRES i FESTES
Atlàntida Film Festival. De l'1 al 5 de juliol, al pati del museu es projectaran les pel·lícules i
els debats. 20 h
Sons de Nit. Participació en el festival de música a equipaments culturals. Dates a
determinar per l'organització

MÚSICA I CONCERTS
Musicant Museu Mallorca. Concerts de música clàssica i contemporània que establiran un
diàleg amb la col·lecció permanent del museu. Músics i dates a determinar. S'ha proposat
col·laboració amb el Conservatori de Música de les Illes Balears.
Palma Primavera. Col·laboració amb el cicle de concerts que organitza l'ajuntament de
Palma. Dates a determinar per l'organització.

TEATRE
Fragments a Mallorca durant la Guerra Civil, de Gabriel Janer Manila, per la companyia
L'Alicorn Teatre de Muro, dirigida per Francesc Aguiló Serra. Museu de Mallorca. Secció
Etnològica de Muro.
Representacions
18 de maig a les 21 h. Estrena de l'obra.
19 a 22 de maig a les 21 h
23,24,30, 31 de maig a les 18 i a les 29 h
Del 25 al 29 de maig a les 21 h

*El programa d’activitats, les dates i els horaris es poden veure modificats.
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