Guia de visita

Benvinguts a Hauser & Wirth
Hauser & Wirth Menorca és un centre que integra art,
educació i conservació. Presenta l’exposició ‘Sodade’
de Rashid Johnson en un entorn històric restaurat per
Luis Laplace. Descobreix l’Education Lab, el recorregut
d’escultures exteriors, el jardí dissenyat per Piet Oudolf i el
restaurant Cantina.
19 JUN – 2 OCT
Cada dia de 10 a 22h
5 OCT – 13 NOV
De dimecres a diumenge de 10 a 17h

Fundació Hospital de l’Illa del Rei
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

Planeja la teva visita
Hauser & Wirth Menorca es troba a l’Illa del Rei, una illa del
Port de Maó.
Per a arribar, si us plau, compreu un bitllet de ferri. El ferri
surt del Moll de Llevant 61 a Maó.
BITLLETS DE FERRI
19 JUN - 2 OCT
Ferri del Port de Maó
Cada hora de 10 a 21h
Ferri de l’Illa del Rei
Cada hora d’11.30 a 23.30h i un últim ferri a les 00h
5 OCT - 13 NOV
Ferri del Port de Maó
Cada hora de 10 a 15h
Ferri de l’Illa del Rei
Cada hora d’11.30 a 16.30h i un últim ferri a les 17h
Informació sobre preus
SHUTTLE BOAT TICKET
7 € per persona
3 € menors de 12 anys
Gratuït per a menors de 3 anys
Anada i tornada (tornada oberta)
L’entrada a la galeria és gratuïta.

Exposició
Rashid Johnson
SODADE
19 juny – 13 novembre
Rashid Johnson inaugura aquest estiu l’exposició ‘Sodade’, fent
referència a la cançó homònima de Cap Verd popularitzada per
Cesária Évora i que narra un estat emocional profund de nostàlgia
en el ‘llarg camí’ cap a São Tomé. A l’exposició, el reconegut artista
contemporani nord-americà continua explorant el desplaçament i
l’anhel a l’imaginari col·lectiu històric, sense apartar la mirada del
present.

Saber-ne més

Bruise Painting “Sodade” (detall), 2021 © Rashid Johnson. Foto: Stephanie Powell

Education Lab
Inspirat en l’exposició actual ‘Rashid Johnson. Sodade’, l’Education
Lab és el resultat d’una residència d’estudiants de postgrau
dissenyada per oferir un breu període de pràctica professional. La
residència ha donat lloc a més de 300 participants d’institucions
educatives menorquines per crear una instal·lació, un espai de
dibuix i una sala de lectura.

Saber-ne més

Cantina
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.

Recorregut d’escultures exteriors
Hauser & Wirth Menorca comprèn un recorregut d’escultures
exteriors amb obres de Martin Creed, Camille Henrot, Louise
Bourgeois, Eduardo Chillida, Joan Miró i Franz West.
Saber-ne més
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1 Franz West, Autostat, 1996
2 Joan Miró, Le Père Ubu, 1974
3 Louise Bourgeois, Janus in

Leather Jacket, 1968
4  Eduardo Chillida, Elogio del

vacío VI, 2000

5  Louise Bourgeois, Spider,

1994
6  Camille Henrot, Inside Job,

2019
7  Martin Creed, Work No. 3667

WATER, 2022

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.

Guia de visita
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.

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

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

Accessibilitat
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

Informació de contacte
menorca@hauserwirth.com
+34 871 010 020
menorca.hauserwirth.com
Segueix-nos a
@hauserwirthmenorca

Esperem que gaudeixis
de la teva visita.

