
Amb els i les alumnes Júlia Aguilera, Irene Alemany, Pol Casanovas, Tristan Clemente, Héctor Fayos, Marc Ferrer, Elka Ga-
llardo, Salma Idrissi-Ibrahimi, Daniela Martínez, Luca Perpinyà, Gael Prat, Hugo Prat,  Pau Pujol, Tobias Rosenfeldt, Jordi 
Saumell i Erol Serrano i el professor Guillem Baladia.

“Fuga sonora. Obertura”
Anna Dot EN RESiDÈNCiA a l’Institut Maria Espinalt

Dimarts 16 de juny a les 16h 
Publicació de la peça audiovisual
https://blocsenresidencia.bcn.cat/mariaespinalt1920/ 

GARANTIA DE PRIVACITAT. El Museu Nacional d’Art de Catalunya us informa que, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les 
persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), té implementades 
les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades facilitades. Així mateix, us informem 
que la vostra adreça de correu electrònic figura a la nostra base de dades a efectes exclusivament d’enviar-vos informació de les activitats del museu. En qualsevol moment podeu exercir 
els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació sobre les dades personals facilitades, presentant un escrit a l’adreça postal del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona) o enviant un correu electrònic a dadespersonals@museunacional.cat, indicant com a assumpte “RGPD, Exercici Drets”. 
Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat a www.museunacional.cat/ca/avis-legal

Més informació sobre el projecte: 
www.enresidencia.org

“Fuga de sons. Obertura” és una acció simbòlica que celebra que ja 
podem començar a trobar-nos i que les portes ja es comencen a obrir! 
Sobretot les de casa, però també les dels centres educatius i els museus. 
Durant el confinament, hem estat enregistrant elements del paisatge 
sonor de casa nostra. Amb aquestes gravacions hem fet una composició 
sonora. El dia de la reobertura de portes del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, la vam deixar sortir per les portes del museu, la vam fer volar 
cap enfora per alliberar-la.

Amb la col·laboració de control Z.

Realitzat en el marc de l’11a edició de Creadors EN RESiDÈNCiA als 
instituts de Barcelona, un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona 
i del Consorci d’Educació de Barcelona, ideat en cooperació amb 
l’Associació A Bao A Qu.

La residència d’Anna Dot a l’Institut Maria Espinalt ha estat comissariada 
i coordinada per l’Associació A Bao A Qu i el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya.

L’ACCIÓ ‘FUGA SONORA. OBERTURA’ VA 
SER REALITZADA AL MUSEU NACIONAL 
EL DIMECRES 10 DE JUNY A LES 10.30H, 
EL DIA DE LA REOBERTURA DE PORTES. 


