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Juan Muñoz és una de les figures més destacades de l’art 
contemporani. La seva obra, de marcat caràcter humanista, 
planteja les grans qüestions que tots ens plantegem en el nostre 
dia a dia. Double Bind, l’obra més important de la seva carrera, 
materialitza tots el conceptes sobre els que l’artista va treballar 
a través del seu propi llenguatge. Un barroc molt contemporani 
plantejarà connexions per fer un recorregut a la història de l’art 
universal: des de les referències a l’art barroc fins als moviments 
del segle XX, com el minimalisme i l’art conceptual, i també 
l’escultura contemporània, de la qual Juan Muñoz en fou el 
gran renovador.

Públic: alumnes d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
Espai: PLANTA - Complex Industrial La Plana del Corb, 
Balaguer
Artista: Juan Muñoz
Site-specific: Double Bind
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1 Objectius

2 Conceptes a 
treballar

3 Organització 
de la visita

Generals
 - Despertar l’interès per l’art
 - Apropar-se al llenguatge de l’art contemporani
 - Interpretar l’art contemporani i relacionar-lo amb la pròpia 
experiència

 - Donar a conèixer la figura de Juan Muñoz i les seves creacions

Específics
 - Treballar la interdisciplinarietat de l’art
 - Evidenciar les connexions entre els diferents moviments 
artístics

 - Treballar la relació entre art i arquitectura
 - Reflexionar sobre l’impacte social del centre d’art

 - Instal·lació artística i site-specific
 - Les il·lusions òptiques
 - Referents del passat: barroc, minimal i art povera
 - La incomunicació i la incomoditat

Durada de la visita: 90 minuts
Número d’alumnes: es recomana que els grups no excedeixin 
els 25 alumnes
Mediador: 1 professional de l’Àrea Educativa
Activitats paral·leles: al final d’aquest document trobareu 
material complementari relacionat amb l’obra i l’artista, així 
com propostes d’activitats lligades als conceptes i qüestions 
que es treballen a la visita.  

4 Ubicació  
i contacte

Adreça: PLANTA - Complex Industrial La Plana del Corb, C-12. 
25600, Balaguer

Correu de contacte: aeducativa@fundaciosorigue.com 


