
 

 

1 
 

CALENDARI EXPOSITIU 2019 CULTURA CONSELL DE MALLORCA  
 

 

DATA TÍTOL SALA DESCRIPCIÓ COMISSARIAT 

23/01 – 9/02 

Una vida per a la cultura: 

Bernat Vidal i Tomàs (1918-

1971) 

Planta baixa 

Centre Cultural la 

Misericòrdia 

 

Exposició organitzada per 

l’Ajuntament de Santanyí 

per commemorar el 

centenari del naixement 

del seu veí il·lustre i 

difondre la figura 

polièdrica de l’escriptor. 

 

 

Isabel Vidal 

28/02 – 6/03 Mestelrich: L’home circ 

Planta baixa 

Centre Cultural la 

Misericòrdia 

 

Exposició biogràfica que 

donarà a conèixer la vida 

de l’artista de circ més 

important de la història 

de les Illes Balears. 

 

 

Sebastià Jordà 
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Març 
Fons d’Art del Consell de 

Mallorca 

Capella de la 

Misericòrdia 

 

Museu Krekovic 

 

Exposició estable del Fons 

d’Art del Consell de 

Mallorca, que mostra les 

dues línies de feina més 

destacades d’aquesta 

col·lecció: la pintura 

d’artistes mallorquins de 

la segona meitat del segle 

XIX i primera meitat del 

XX; i obra d’artistes 

estrangers que han creat 

a Mallorca. 

 

Departament de 

Cultura, Patrimoni i 

Esports 

Març 
Projecte Fòrum Comunicació, 

Educació i Ciutadania 
Museu Krekovic 

 

Projecte impulsat per 

Enginyeria Sense 

Fronteres de les Illes 

Balears, amb l’IES 

Francesc de Borja Moll i el 

Museu Krekovic, a partir 

d’un treball de reflexió 

sobre els processos de  

 

Col·laboració entre 

Enginyeria Sense 

Fronteres de les Illes 

Balears, IES 

Francesc de Borja 

Moll i el Museu 

Krekovic 
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construcció dels  

estereotips i prejudicis 

culturals. 

 

18/3 – 7/04 40 anys UIB 
Centre de Cultura 

Sa Nostra 

 

 

Proposta elaborada a 

partir del fons d’art de la 

UIB per commemorar el 

40 aniversari de la 

institució. 

 

 

Servei d’Activitats 

Culturals UIB 

Abril – Maig Ñaco Fabré 
Centre de Cultura 

Sa Nostra 

 

 

Retrospectiva de Ñaco 

Fabré (Palma, 1965), que 

proposa un recorregut 

per la seva obra en paper 

des dels seus inicis fins a 

l’actualitat. 

 

 

Coordina: Pilar Rubí 
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11/04 – 25/05 Androids in the woods 

Sala ASIM (3a 

planta) 

Centre Cultural la 

Misericòrdia 

 

Exposició que conjugarà 

diferents disciplines –

fotografia, vídeo, xarxes 

socials, instal·lacions...- a 

partir del projecte 

guanyador del Primer 

Premi Mallorca de 

Fotografia Contemporània 

2018. 

 

Toni Amengual 

Francesc X. Bonnín 

18/04 – 25/05 Reviure Andreu Vidal 

Planta baixa, 1a i 

2a del Centre 

Cultural la 

Misericòrdia 

 

Passat vint anys de mort 

del poeta Andreu Vidal, 

aquesta exposició 

proposa reviure una 

figura que, tot i que va 

morir jove, a l’edat de 39 

anys, va deixar un llegat 

poètic significatiu en el 

conjunt de la literatura 

catalana de la segona 

meitat del segle XX. 

 

Magdalena Aguiló 
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Maig 
21 anys del Festival de Poesia 

de la Mediterrània 

La Rambla -des de 

davant el Teatre 

Principal de Palma 

fins a la 

Misericòrdia- 

 

Exposició que 

commemora el 21 

aniversari del Festival de 

Poesia de la Mediterrània, 

acostant la poesia als 

vianants i facilitant l’accés 

a la veu dels autors. 

 

Biel Mesquida 

Fundació Mallorca 

Literària 

Juny 

Fotografia 

contemporània 

al País Basc. 

“Sueños 

Paralimpicos 

/ Guerreros 

de Seda”, de 

Juan 

Armentia. 

Sala ASIM (3r pis) i 

1a i 2a planta del 

Centre Cultural la 

Misericòrdia 

 

Proposta expositiva de la 

Federació d’Agrupacions 

Fotogràfiques de les Illes 

Balears (FAFIBA), que 

treballa en la promoció de 

la fotografia en la seva 

vessant artística. 

 

FAFIBA 

Juliol – Agost 
Remembering Sam...Sam 

Shaw. 60 years of Photography 

Planta baixa, 1a, 

2a i 3a planta del 

Centre Cultural la 

Misericòrdia 

 

Un repàs a l’obra del 

fotògraf de les celebrities 

de l’època daurada de 

Hollywood, Sam Shaw, 

 

Mallorca Film 

Comission 



 

 

6 
 

 autor entre moltes altres 

 de la famosa fotografia 

de Marilyn. 

12/09 – 19/10 

Nit de l’Art 
Mata Ombres II 

Centre de Cultura 

Sa Nostra 

 

Segona edició del projecte 

Mata Ombres, basat en 

obres d’art creades a 

partir de l’experiència 

d’un grup d’artistes de les 

Illes Balears a l’Índia, i el 

seu contacte amb la tasca 

social que desenvolupa la 

Fundació Vicenç Ferrer a 

Anantapur a favor dels 

més desfavorits. 

 

Antoni Torres 

16/09 – 29/09 

Nit de l’Art 
Art Forana 

Planta baixa 

Centre Cultural la 

Misericòrdia 

 

Les galeries de la Part 

Forana, a través de 

l’Associació Independent 

de Galeries d’Art de 

Balears, tornen a tenir un  

espai propi dins la Nit de 

l’Art de Palma. 

AIGAB (Associació 

Independent de 

Galeries d’Art de 

Balears) 
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3/10 – 10/11 
Mèxic 

dins el Festival Còmic Nostrum 

Planta baixa, 1a i 

2a planta del 

Centre Cultural la 

Misericòrdia 

 

 

Proposta expositiva 

organitzada pel 

Departament de Cultura, 

Patrimoni i Esports del 

Consell en col·laboració 

amb el Clúster de Còmic 

de Mallorca. 

 

Clúster de Còmic de 

Mallorca 

31/10 – 30/11 
Mateu Bauzà 

Vermell 

Centre de Cultura 

Sa Nostra 

 

L’exposició gira al voltant 

d’un conjunt de quadres 

monocroms que prenen 

com a base el color 

vermell i les diverses 

sensacions associades a 

aquest color. Una 

proposta que se situa 

entre l’expressionisme 

abstracte i el 

minimalisme. 

 

Gudi Moragues 
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A determinar 
Projecte de recerca en Art i 

Educació 
Museu Krekovic 

 

El Museu Krekovic treballa 

en un projecte de recerca 

que impulsa el Grup de 

Recerca en Art i Educació 

de la UIB que analitza els 

processos de 

transformació social a 

partir de l’art. Compta 

amb la participació 

d’alumnes del Grau 

d’Educació de la UIB i 

alumnes del CEIP Joan 

Miró. Un projecte que 

inclourà intervencions de 

caire artístic a partir de les 

propostes dels mateixos 

alumnes. 

 

Grup de Recerca en 

Art i Educació de la 

UIB, Grau 

d’Educació de la UIB, 

CEIP Joan Miró i el 

Museu Krekovic. 

 


