Amics del MACBA
Gener – febrer 2013

Amb el teu carnet d’Amic pots visitar les exposicions tantes vegades com vulguis i participar
gratuïtament en totes les activitats del Museu. Setmanalment reps el Newsletter del MACBA, que recull
totes les activitats i novetats del Museu. Si no el reps, posa’t en contacte amb nosaltres!
I si encara en vols més, pots seguir‐nos a Twitter i a Facebook!

Visites al MACBA

L’Arxiu del Centre d’Estudis i Documentació MACBA i la seva col∙lecció de publicacions d’artista
Seguint amb la voluntat de mostrar aspectes menys coneguts o curiositats dels fons de què disposa el
Museu, et convidem a una primera visita de l’any 2013 en la qual veurem una interessant selecció de
la nostra col∙lecció de llibres d’artista, així com catàlegs i publicacions de referència, tots ells de
consulta obligada per als amants d’aquest tipus de creacions.
EXCLUSIU AMICS!
Visita a càrrec de Maite Muñoz, responsable de l’Arxiu del Centre d’Estudis i Documentació MACBA
Dimecres 16 de gener, a les 19 h. Centre d’Estudis i Documentació MACBA. Plaça dels Àngels, 8

Ahlam Shibli. La casa fantasmal
El MACBA presenta la primera exposició retrospectiva de l'artista Ahlam Shibli (Palestina, 1970),
coproduïda amb el Jeu de Paume de París i el Museu de Arte Contemporânea de Serralves de Porto.
Mitjançant una estil documental, Shibli crea un relat complex sobre la presència i l’absència de llar en
situacions de conflicte, però sempre defugint del dramatisme de les representacions mediàtiques.
L'exposició, que reuneix les obres més significatives de Shibli de l'última dècada, es completa amb
Death (2011–2012), una nova obra fotogràfica produïda especialment per a aquesta ocasió.
Inauguració: dijous 24 de gener, a les 19.30 h
Exposició del 25 de gener al 28 d’abril de 2013

EXCLUSIU AMICS!
Visita a càrrec de Carles Guerra, co‐comissari de l’exposició i conservador en cap del MACBA
Dimecres 30 de gener, a les 19 h. Sales del Museu

Eulàlia Grau. Mai no he pintat àngels daurats
La institució educativa i la familiar, els estereotips de gènere, les diferències de classe, l'explotació

laboral, els diversos sistemes repressius i, en general, les estructures de consolidació del poder, són
alguns dels temes d'interès d'Eulàlia Grau (Terrassa, 1946). Des de començament dels anys setanta,
Eulàlia utilitza imatges procedents dels mitjans de comunicació per construir collages i documentar, des
d’una perspectiva crítica, la manera en què els mateixos mitjans propaguen models socials recurrents i
formes de violència tant física com ideològica. Amb un llenguatge directe, l’artista produeix serigrafies,
teles emulsionades, llibres i cartells que la situen com una de les veus més reivindicatives entre la seva
generació.
Inauguració: dijous 7 de febrer, a les 19.30 h
Exposició del 8 febrer al 26 maig de 2013
EXCLUSIU AMICS!
Visita a càrrec de Teresa Grandas, comissària de l’exposició, acompanyada de l’artista
Dilluns 18 de febrer, a les 19 h. Sales del Museu

Altres propostes

MNAC El museu explora. Obres d’art a examen
En els darrers anys, els conservadors‐restauradors del MNAC han exposat les obres a radiacions
electromagnètiques, visibles i invisibles, que han permès caracteritzar els materials, travessar les capes
que les formen i esbrinar com va treballar un artista, quins materials, eines i tècniques va fer servir i
com va procedir. En aquesta exposició, les obres originals es presenten al costat de les seves imatges
obtingudes mitjançant diverses radiacions; així l’espectador pot descobrir els resultats d’aquest treball
de recerca en què es determinen elements poc evidents però fonamentals per caracteritzar un moment
artístic, un autor o la història d’una peça.
EXCLUSIU AMICS!
Visita comentada a càrrec de l’equip educatiu del MNAC
Dimarts 5 de febrer, a les 17 h
MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya Palau Nacional. Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona
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