El MACBA estrena la seva primera visita virtual
amb vistes en 360o i renova la seva App
► La visita virtual ofereix un nodrit repertori de continguts digitals (vídeos,
àudios i texts) per a apropar‐se, des de qualsevol lloc o in situ, a la mostra
Col∙lecció MACBA 31
► La App MACBA, gratuïta per a iOs i Android, inclou més de 40 textos
d’obres, pistes d’àudio, entrevistes i vídeos seleccionats
► El MACBA a través: amagats rere l’escàner d’icones en forma d’ull, uns
vídeos ocults ofereixen una visita paral∙lela als visitants on poden observar
l’activitat del museu a través de les parets
► Les sales del MACBA ofereixen accés a internet gratuït per a tos els
visitants
Explorar la instal∙lació multisensorial de l’artista brasiler Cildo Meireles, deambular per entre les
101 fotografies de Han‐Peter Feldman… des de qualsevol part del món. Aquestes són algunes de
les possibilitats que la nova visita virtual que el Museu d’Art Contemporani de Barcelona ofereix
per a submergir‐se a les obres de Col∙lecció MACBA 31. Un nou recurs a l’abast d’aquells qui no
poden desplaçar‐se fins al museu i, també, per als qui vulguin preparar la seva visita or completar
l’experiència viscuda a les sales. Un recorregut amb vistes 360o que compta amb un nodrit
repertori de continguts digitals com vídeos, àudios i textos.
L’actualització de la App del MACBA, gratuïta per a iOs i Android, a més d’incloure la informació
bàsica d’accés al museu, les exposicions i activitats, recull tots aquests continguts i estan
disponibles durant la visita a sales. Pistes d’àudio en les que escoltar als propis artistes, entrevistes
i vídeos seleccionats són alguns dels recursos que posa a disposició de l’usuari. També l’app
proposa descobrir el MACBA a través de les parets. Es tracta d’una visita paral∙lela en la que
desbloquejant vídeos ocults rere l’escàner de set icones en forma d’ull disperses per l’arquitectura
de l’edifici de Richard Meier. On sembla que no hi ha res, es mostra un món paral∙lel i el que passa
al museu durant les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.
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