
Guia de visita



Hauser & Wirth Menorca és un centre d’art que presenta 
programes expositius ambiciosos acompanyats d’un 
programa públic, amb l’educació i la conservació com a 
pilars. Un recorregut exterior d’escultures es troba envoltat 
del paisatge natural i del jardí dissenyat per Piet Oudolf.

2 ABR – 28 MAIG & 13 SET – 29 OCT
Dimecres a diumenge de 10 a 16h

17 JUN – 10 SET
Cada dia de 11 a 22h

Benvinguts a Hauser & Wirth 



La Fundació, formada per un dedicat grup de voluntaris 
internacionals, ha encapçalat la recuperació de l’hospital 
naval de l’Illa del Rei des del 2005. L’hospital, construït pels 
anglesos l’any 1711, acull un museu que celebra els seus 
300 anys d’història i un Centre d’Interpretació del port.

Uneix-te a les seves visites guiades 

Fundació Hospital de l’Illa del Rei

https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/visita-guiada-al-hospital/6


Hauser & Wirth Menorca es troba a l’Illa del Rei, una illa del 
Port de Maó. Per a arribar, si us plau, compra un bitllet de 
ferri. El ferri surt del Moll de Llevant 61 a Maó.

BITLLETS DE FERRI 

2 ABR – 28 MAIG & 13 SET – 29 OCT
Dimecres a diumenge de 10 a 16h
Ferri des del Port de Maó
Cada hora de 10 a 15h
Ferri des de l’Illa del Rei
Cada hora de 11.30 a 16.30h

7 € per persona
3 € per a menors de 18 anys
Gratuït per a menors de 3 anys
Anada i tornada (tornada oberta)

Hauser & Wirth Menorca romandrà tancat del 29 de maig al 
16 de juny per instal·lació.

17 JUN – 29 OCT
Cada dia de 11 a 22h
Ferri des del Port de Maó
Cada hora de 11 a 21h
Ferri des de l’Illa del Rei
Cada hora de 12.30 a 23.30h

10 € per persona
3 € menors de 18 anys
Gratuït per a menors de 3 anys
Anada i tornada (tornada oberta)

L’entrada a la galeria és gratuïta.

Planeja la teva visita 

https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/shuttle-boat/1


Després del Mediterrani
2 d’abril – 29 d’octubre

‘Després del Mediterrani’ és una exposició a cura d’Oriol 
Fontdevila que agrupa set artistes, l’obra dels quals tracta reptes 
ecològics i socials que afecten aquest entorn: Erola Arcalís, Adjoa 
Armah, Laia Estruch, Omar Mismar, el col·lectiu Huniti Goldox, 
Sara Ouhaddou i Abi Shehu. L’exposició dona continuació a una 
residència a l’illa i va acompanyada d’un programa públic amb els 
artistes.

Més informació

Huniti Goldox, Rising Up from Halite (detall), 2023 © Huniti Goldox

Programa expositiu

https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40612-after-the-mediterranean/
https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40612-after-the-mediterranean/


Christina Quarles
17 de juny – 29 d’octubre

Aquest estiu Christina Quarles presenta noves pintures i 
obres sobre paper en la que serà la seva primera exposició a 
Espanya. Els reconeguts llenços i dibuixos de Quarles sovint 
mostren cossos fragmentats i polimòrfics que es mesclen en 
estampats rics en textura, una manera d’entendre la figuració 
característica en la retòrica visual de l’artista. Acompanyant 
l’exposició es desenvoluparà un Education Lab, complementat amb 
esdeveniments i activitats educatives.

Més informació

(And Tell Me Today’s Not Today), 2023 © Christina Quarles. Cortesia l’artista, Hauser & Wirth, i Pilar Corrias, London. Foto: Fredrik Nilsen. 

Programa expositiu
 

https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40839-christina-quarles-2/
https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40839-christina-quarles-2/


El restaurant a Hauser & Wirth Menorca és una distesa cantina 
centrada en el producte local i gestionada per Binifadet. Aquest 
‘bistrot de mar’ ofereix una carta que fa homenatge al receptari 
menorquí i que pot gaudir-se a l’ombra del bosquet d’ullastres.

Reserva la teva taula aquí.

Cantina

https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/cantina-restaurant--bar/5


En l’edifici de marès de Cantina, també es troba la botiga de la 
galeria, que ofereix una selecció de llibres i regals inspirats en 
les nostres exposicions actuals, col·laboracions amb artistes 
de Hauser & Wirth, peces fetes per artesans locals i productes 
relacionats amb Menorca.

Botiga



Visites guiades
Diumenges 
11.15h

Visites guiades a l’exposició 
‘Després del Mediterrani.’

Reserva

Activitats

Visites educatives
8 i 22 d’abril i 6 de maig 
11.15h

Visites interactives a les 
escultures exteriors, al jardí 
mediterrani i a l’exposició, 
dirigides al públic familiar.

Tallers creatius
15 i 29 d’abril i 13 de maig 
10.15 i 11.15h

Els participants creen 
objectes reciclats utilitzant
materials trobats al mar.

Reserva

Concerts vermut
16 i 30 d’abril, 14 i 28 de 
maig 
12.30h

Adriano Galante, Lost in 
Translation i Amaia Miranda 
porten música en directe a 
la terrassa de Cantina.

Més informació

https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/visita-guiada-a-la-exposicion/36
https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/tallers-creatius/43
https://www.hauserwirth.com/events/41220-sunday-concerts-2/
https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/visita-guiada-a-la-exposicion/36
https://www.hauserwirth.com/events/41220-sunday-concerts-2/
https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/tallers-creatius/43


Activitats

Dia de la Terra i Sant Jordi
22 i 23 d’abril

Descomptes especials en 
llibres, roses, música i un 
taller amb l’artesana Gràcia 
Ribalaiga. 

Trobades & Premis 
Mediterranis Albert Camus
30 d’abril 
5 – 8.30h

Debat de les conclusions 
del seminari seguida de  
l’espectacle de dansa ‘Solo.’

Xerrada sobre arquitectura 
amb COAIB
6 de maig
12.15h

Xerrada sobre l’arquitectura 
contemporània i els seus 
reptes presents i futurs.

Visita guiada amb els 
jardiners i instal.lació per 
Maó + Flors
20 i 21 de maig 
11.15h

Visita guiada als jardins de 
l’Illa del Rei i instal·lació 
floral de 2ManyFlowers.

Reserva

https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/visita-guiada-amb-els-jardiners-i-installacio-per-mao--flors/51
https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/visita-guiada-amb-els-jardiners-i-installacio-per-mao--flors/51


Activitats

Taller d’impressió 
fotogràfica amb Erola 
Arcalís
27 de maig
10.15h

Taller utilitzant el cianotip 
i incorporant materials 
naturals per crear un 
bodegó del lloc.

Reserva

Programa per a escoles
Abril – maig

Un programa dedicat 
a escoles de primària i 
secundària s’inspira en les 
obres de l’Illa del Rei.

https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/taller-dimpressio-fotografica-amb-erola-arcalis/53
https://menorca.hauserwirth.com/ca/reservar/taller-dimpressio-fotografica-amb-erola-arcalis/53


4

Recorregut exterior d’escultures

1  Joan Miró, Le Père Ubu, 1974

2    Eduardo Chillida, Elogio del  
 vacío VI, 2000

3  Louise Bourgeois, Spider,  
      1994

4  Laia Estruch, Kite 2, 2023

5   Martin Creed, Work No. 3667 
WATER, 2022

Hauser & Wirth Menorca comprèn un recorregut d’escultures 
exteriors amb obres de Martin Creed, Louise Bourgeois, 
Eduardo Chillida, Joan Miró i Laia Estruch.

2
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Basílica

Cantina
Botiga 
Info

Fundació
Hospital

WC 1

3

4

5

Punt d’arribada 
del ferri



El jardí de Piet Oudolf
Un jardí dissenyat per Piet Oudolf s’estén al voltant dels edificis 
de la galeria incorporant plantes natives perennes adaptades 
al clima. Una base de gramínies i farigola donen lloc a diversos 
tipus de flors vibrants en un jardí sostenible que evoca la 
versatilitat del paisatge Mediterrani.



Si us plau, no toquis les obres d’art.

Una espècie única de sargantana viu en aquesta illa. Si us plau, 
respecta-les, no les agafis o els donis menjar.

Si vols fumar, per favor ves a la zona indicada.

Excepte per cans pigall, els animals no estan permesos.

Per raons de seguretat, no està permès nedar des de l’illa.

Si us plau, abstén-te d’anar en banyador.

Per a visites en grup és necessari reservar amb antelació. 
Per a més informació envia un correu electrònic a 
menorca@hauserwirth.com

Guia de visita

Visites en grup

Per trobar aparcament a Maó, consulta les nostres 
recomanacions aquí. 

Troba aparcament

mailto:menorca%40hauserwirth.com?subject=
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1xRHH0dWdntjDTMoLKkqUz6y6b5yLHkM&usp=sharing


Si tens necessitats especials, si us plau contacta amb nosaltres 
amb antelació i t’ajudarem a organitzar la teva visita.

menorca@hauserwirth.com
+ 34 871 010 020

menorca@hauserwirth.com
+34 871 010 020
menorca.hauserwirth.com

Segueix-nos a 
@hauserwirthmenorca

Accessibilitat

Informació de contacte

mailto:menorca%40hauserwirth.com%20?subject=
mailto:menorca%40hauserwirth.com?subject=
http://menorca.hauserwirth.com
https://www.instagram.com/hauserwirthmenorca/


Esperem que gaudeixis 
de la teva visita.


