Activitats per al

públic en general

Activitats familiars

Els més petits de la casa podran introduir-se al món
de l’art, la ciència i les humanitats, a través de les
visites dinamitzades a les exposicions i a l’edifici, els
tallers d’art i de ciència, els concerts, els espectacles i
el cinema. Pares i fills gaudiran plegats d’uns
moments molt especials.

A l’entorn de les exposicions

Per tal d’apropar més el públic a les exposicions,
oferim visites comentades de les mateixes, així com
conferències, projeccions i, fins i tot, concerts que
permeten posar en comú matèries multidisciplinàries
vinculades a la mateixa exposició. No ens oblidam dels
més grans als qui, mitjançant els Cafè-tertúlia, donam
a conèixer l’exposició d’una manera més distesa.

Cicles de conferències

Al llarg de l’any, organitzam diversos cicles de
conferències on participen algunes de les persones de
més prestigi en el camp de les humanitats, la ciència i
la temàtica social que ens posen al dia de les darreres
investigacions o senzillament obren un camí per a la
reflexió.

Concerts

Les darreres propostes de videocreació ens
permetran mirar de manera diferent el món
que ens envolta.

Oferim una oferta variada i renovada a les escoles,
que aportin un valor afegit. Tallers d’art, de ciència,
de poesia, de música, juntament amb visites
dinamitzades a les exposicions i a l’edifici, concerts,
espectacles, conferències i debats, amb continguts
originals i innovadors, fan que els alumnes de totes
les edats gaudeixin aprenent.

Activitats educatives

De la mà d’artistes d’arreu del món, podem gaudir de
les músiques que es fan a altres llocs i que ens
permeten descobrir coincidències amb la nostra
pròpia música. Així mateix, no deixam de banda la
música clàssica amb la participació de músics de
renom.

Canal Visual

Per a escoles

Cessions de sala

CaixaForum Palma posa a disposició de la societat els
seus espais per tal que les diferents entitats que ho
sol·licitin puguin dur a terme els seus cursos,
conferències, presentacions...

Per a escoles d’estiu

Amb Un matí rodó, els infants que assisteixen a les
escoles d’estiu tenen l’oportunitat de passar un matí
diferent en un entorn també diferent. Amb activitats
lúdiques, atractives i variades, els infants s’ho passen
d’allò més bé mentre aprenen.

Viu el

modernisme!

”

Ha estat possible la recuperació
d’una joia arquitectònica
de gran valor històric i cultural

”

S

i voleu conèixer l’arquitectura del Grand Hotel, no vos
perdeu aquesta visita, dinamitzada o comentada, que vos
permetrà entendre la importància d’un edifici tan emblemàtic
per a la ciutat i el seu context històric. Una activitat que combina la
visita a l’edifici i al seu hoste més il·lustre, Anglada-Camarasa.

Col·lecció

Hermen Anglada-Camarasa

de la Fundació ”la Caixa”

Exposicions
temporals

CaixaForum Palma
Plaça de Weyler, 3
07001 Palma
Telèfons: 971 178 501 i 971 178 500
Fax: 971 722 120
caixaforumpal@fundaciolacaixa.es
Horari del centre
De dilluns a dissabte, de 10 a 21 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
Tancat: 25 de desembre, 1 i 6 de gener
Servei d’atenció al visitant
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de
16.30 a 20.30 h
Dissabtes, de 10.30 a 13,30 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius: d’11 a 14 h
Telèfon: 971 178 512
Fax: 971 722 120
atencioalvisitantcaixaforumpalma@janbcs.cat

LA
PLAÇA DE WEYLER

PALAU DE JUSTÍCIA

A

l llarg de l’any, es poden visitar al centre exposicions de
temàtica molt variada (d’art, d’etnografia, de caràcter
social o de ciència) i de format igualment variat (escultura,
pintura, fotografia, audiovisuals, objectes...) acostant, d’aquesta
manera, algunes de les exposicions més espectaculars que s’han fet
els darrers anys, al públic illenc, així com als turistes que ens visiten.
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Des de l’any 1993, CaixaForum Palma exerceix de sentinella del llegat
artístic del pintor. A excepció de València i El tango de la corona, peces
difícilment transportables per les seves dimensions, el conjunt de la seva
obra és sovint motiu de nombroses exposicions itinerants i col·laboracions
amb altres entitats culturals, a nivell nacional i internacional.

Cafeteria-restaurant Hermen
Dilluns, dimarts i dimecres, de 9 a 21 h
Dijous, divendres i dissabtes, de 9 a 23 h
Diumenges i festius, de 9 a 15 h
Telèfon: 638 382 333

A CaixaForum Palma, de dilluns a dissabte,
de 9 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h

EYO

Exemple exquisit del modernisme català de principis del segle XX,
l’edifici destaca per l’elegància que aconsegueix gràcies al maó,
l’estuc, la pedra, així com la ceràmica vidrada i el ferro forjat que
assoleixen una fusió harmoniosa. Detalls orientals conviuen amb
d’altres de clara estètica neogòtica en una façana on dominen els
capitells decorats amb motius florals i les característiques rajoles
policromades que la coronen. És precisament dins d’aquest marc, en
què la diversitat duu la veu cantant, que CaixaForum Palma garanteix,
a tots els seus usuaris, un entorn distès on gaudir d’un enriquidor
ventall d’opcions culturals.

La Guerra Civil l’obliga a exiliar-se a terres gaŀles, d’on torna l’any 1949, per
instaŀlar-se al port de Pollença. La seva producció s’endinsa aleshores en
una exploració de les peculiaritats paisatgístiques de les Illes Balears que el
manté en actiu fins al 1953, quan un desafortunat accident posa fi a la
seva carrera. Sis anys més tard, la mort el sorprèn a ca seva, la qual esdevé
museu privat l’any 1967 fins que ”la Caixa” en pren el relleu, erigint-se en
entitat protectora del seu patrimoni artístic.

Venda d’entrades
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L’

edifici que acull CaixaForum Palma ha estat i és, sens
dubte, un referent cultural per als residents i visitants
de la ciutat de Palma, des que va obrir les seves portes al
públic, l’any 1993. Gràcies a l’Obra Social ”la Caixa”, que l´adquirí,
rehabilità i adaptà per a tothom, l’emblemàtic Grand Hotel, ideat per
Lluís Domènech i Montaner, ha estat possible la recuperació d’una joia
arquitectònica de gran valor històric i cultural, declarada Bé d’Interès
Cultural pel Ministerio de Cultura l’any 2003.

L

a Coŀlecció Hermen Anglada-Camarasa, també declarada Bé
d’Interés Cultural l’any 2003, ofereix l’oportunitat única
d’embarcar-nos en un periple artístic, on vida i obra
s’agermanen, a la recerca d’una estètica plàstica personal. Avantatjat
pupil a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, Hermen AngladaCamarasa (1871-1959) completa la seva formació a París, on aviat
esdevé un referent internacional amb una prolífica projecció comercial.
Dues dècades de vagareig parisenc aporten a la seva obra una paleta
rutilant, un tractament artificiós de la llum i una pinzellada abocada a
l’empastament. De tornada d’un viatge a València, l’any 1904, l’artista
incorpora una dimensió folklòrica a les seves peces posteriors,
protagonitzades per membres de la comunitat gitana.

Transport
Autobusos: 3, 7, 15, 20, 25, 46 i 50
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Servei d’informació
Obra Social ”la Caixa”
Telèfon: 902 223 040
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

Llibreria Llibreria des Call
De dilluns a dissabte, de 10 a 21 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
Telèfon i fax: 971 724 099

C.

D

A
EL

A

ER

RI

