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Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Consell de Mallorca

EXPOSICIONS
100 anys de glamur. Art i Moda: un diàleg de la Col·lecció Antoni de Montpalau amb el
Museu de Mallorca
L'exposició proposa un diàleg transversal entre el Museu de Mallorca i la Col·lecció Antoni
de Montpalau, una de les més importants de l’Estat espanyol, que conté als seus fons més de
14.000 peces d’indumentària del segle XX fins l’actualitat
Fins al 15 de desembre
Museu de Mallorca
Mateu Bauzà. Vermell
L'artista mallorquí Mateu Bauzà centra en l'exposició 'Vermell' el seu objectiu sobre un únic
color, el vermell, i totes les seves declinacions a través de gairebé un centenar d'obres. Fent
percebre al visitant les diferents emocions mitjançant una mateixa gamma cromàtica. Es
tracta d'una reflexió sobre la pintura abstracta. L'ús d'un sol color fa que que les lectures
dels quadres siguin més completes i permeti descobrir nous punts d'interès de l'obra
Fins al 13 de desembre
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
Centre de Cultura Sa Nostra
Guillem Bestard. Pintor desconegut
Fins al 6 de gener de 2020
Museu de Pollença
«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
José Guerrero. Pelegrinaje (1966-1969)
Fins al 18 de gener de 2020
Museu Fundación Juan March
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

EXPOSICIONS
«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
Fins al 20 de gener de 2020
Can Balaguer
«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
Fins al 20 de gener de 2020
CaixaForum Palma
Max Ernst: Historia natural (1926)
Fins l'1 de febrer de 2020
Museu Fundación Juan March
H. Anglada-Camarasa. Una revisió pictòrica de la col·lecció "la Caixa"
Fins al 30 d'agost de 2020
CaixaForum Palma
Col·lecció permanent
Es Baluard presenta una nova lectura de la Col·lecció al voltant de les pràctiques artístiques
desenvolupades entre el 1890 i el 2017
Fins l'1 de novembre de 2020
Es Baluard Museu d’Art modern i contemporani de Palma
Miró
L'exposició "Miró" reuneix un total de 109 obres, entre pintura, escultura, obra gràfica,
dibuixos, tapissos i dibuixos preparatoris, datades entre 1944 i 1981. Les obres formen part
del fons de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Fins al 17 de maig de 2020
Fundació Miró Mallorca
Ascenso empinado - profundamente superficiales.
Liudmila López Domínguez i altres 100 artistes cubans
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 l'exposició 100 anys de glamur
Tots els dijous del 7 de novembre al 12 de desembre: 10.30 català, 12 i
17.30 català, a partir de desembre també s'oferiran visites en anglès
Taller familiar Vesteix-te d'alta costura!
Dissabte 23 de novembre, d'11 a 14 h
Activitats gratuïtes però amb inscripció prèvia telefonant al 971 177
838 o enviant un correu a: museudemallorca@dgcultur.caib.es
Museu de Mallorca
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 del Calçat i de la Indústria
Els peus i les formes, a càrrec de Pep Rotger
Divendres 8 de novembre, a les 18 h
Peça del mes al Museu d'Història de Manacor
Conjunt de papers pintats, a càrrec de la historiadora de l'art
Magdalena Bennàssar
Dissabte 9 de novembre, a les 18 h
Jornada micològica amb taller per a infants, exposició i classificació de
bolets, demostració de cuina i tast de bolets
Dissabte 16 de novembre, a partir de les 11 h
Museu Balear de Ciències Naturals
Visites guiades a la torre de l'homenatge
Dissabtes 9, 16, 30 novembre, a les 10 h, 11 h (familiar, a partir de 7
anys) i 13 h
Taller familiar Murs confidents
Dissabte 23 de novembre, a les 11 h
Activitats gratuïtes amb reserva a reserves.gen@gmail.com o
whatsapp 658812376
Castell de Bellver-Museu d'Història de la Ciutat
Tallers Família, el dissabte va d’art!
Tele-transportat (6-12 anys), al voltant de l'exposició On rau la
realitat?
Dissabtes 16 i 23 de novembre a les 11.30
Cruïlla sònica (3-5 anys)
Dissabte 30 novembre, a les 11h
Tota la info a https://www.esbaluard.org/ca/actividad/familiadissabte-va-dart-tardor-2019-hivern-2020/
Es Baluard

ACTIVITATS
Activitats al voltant de l'exposició Robert Capa en color, al
CaixaForum Palma
Visites comentades, visites taller i conferències:
L'ofici fotogràfic a l'era de les imatges, diàleg amb José Manuel Navia i
Toni Amengual (21 de novembre, 19 h)
L'Espanya dels anys seixanta en color. L'obra de Gonzalo Juanes, amb
Laura Terré (28 de novembre, 19h)
https://caixaforum.es/ca/palma/p/expo-robert-capa-en-colorpalma_a9288433
Cicle de projeccions Art i cinema, al CaixaForum Palma
Fins 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-2018a-2020_a942644
Visites guiades per a adults al Museu Es Baluard, diversos dies i
modalitats
https://www.esbaluard.org/ca/actividad/visites-guiades/?
fbclid=IwAR1BQrGrhpz5bLjmUApv9QLr6OeYjazYKrDsBVoXOU3PV
mJvMcgzpIT61WU
Tallers biopatrimonials al Museu de la Mar de Sóller
Més informació a: museumaritimmallorca18@gmail.como al telèfon:
971 63 22 04
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 24 de novembre, de 10 a 14 h
Concurs de relats breus ‘Dona vida a la nostra mascota’, del Museu del
Calçat i de la Indústria
Entrega de propostes fins al 5 de desembre
Bases a http://museu.incaciutat.com/mascota/

