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KLIMT: L’experiència immersiva
Información: 01 juliol 2021 al 31 octubre 2021 | Ideal Barcelona - Centre d'arts digitals
Ciclos Formativos:

El Centre d’Arts Digitals IDEAL estrena la seva tercera producció immersiva de gran
format centrada en l’obra de l’artista austríac KLIMT. Una estrena absoluta que convida els
espectadors a submergir-se en la vibrant Viena del canvi de segle per viure en primera
persona l’evolució de l’obra de KLIMT i del seu món.
Projeccions immersives de gran format amb més de 1.000 metres quadrats de pantalla,
experiència amb ulleres de realitat virtual, espais expositius i eines interactives conformen
una proposta cultural ambiciosa i espectacular per a tots els públics que permet a
l’espectador sentir-se dins de les pintures i dels edificis que KLIMT va decorar.
Gustav KLIMT és un dels artistes més reconeguts de tots els temps. Un pintor excepcional
que va crear algunes de les obres més conegudes i valorades de la història de l’art. La seva
estètica inconfusible és fonamental per entendre el pas de la pintura cap a la modernitat i
l’ha convertit en un referent en la moda i l’estètica fins als nostres dies.
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HORARIS:
De Dilluns a Diumenge – Obert de 11h a 20:30h (última entrada a les 19h)
Dimarts tancat.

Accessos cada mitja hora.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-11 persones

+11 pax (escoles,
associacions, centres
culturals)

+11 pax (altres
grups: adult)

9€

8€

9€

De dimecres a
divendres

9-14,50€

8€

12,32€

Caps de setmana i
festius

11-16,50€

8€

14,03€

Dilluns - DIA IDEAL

Reservar grup
* 2 invitacions cada 20 entrades de
pagament (només per a escoles,
associacions, centres culturals).
* Data límit de pagament: 15 dies abans de la
visita.
Reservar grup
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Dl

Dt

Dc

10h-21.30h

Tancat

10h-21.30h

Durada
1h30' aprox.
Durada
1h30' aprox.

HORARIS
Dj

Dv

Ds

Dg

10h-21.30h

10h-21.30h

10h-21.30h

10h-21.30h

Tots els públics

Tots els públics
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