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Espacio Fundación Telefónica
O Espacio (inaugurado em maio de 2012) encontra-se no emblemático edifício da Gran Vía
madrilena e o acesso faz-se pela rua Fuencarral, 3. Este edifício, construído entre 1926 e
1929, foi inaugurado em 1930 como a nova sede da empresa e era o primeiro arranha-céus
da Europa e durante quase um ano também o mais alto.
A instalação do Espacio Fundación Telefónica neste local pretendeu tornar este edifício, que foi e
continua a ser um edifício histórico e único pela sua arquitetura, num espaço de vanguarda,
design e modernidade. O projeto é o resultado de um trabalho coletivo coordenado pela
Fundación Telefónica e dirigido pelo arquiteto Miguel Ángel García Alonso (diretor do estúdio
Quanto Arquitectura).
O Espacio Fundación Telefónica serve para acolher a nova cultura do século XXI no coração de
Madrid e é um centro de debate, reflexão, comunicação e encontro num local único e
emblemático, que dá continuidade ao encontro entre as vanguardas históricas e a revolução de
conhecimento que vivemos atualmente.
O espaço pretende ser um expoente da cultura do século XXI, uma ocasião magnífica para refletir
sobre a aventura das telecomunicações e da arte no passado, no presente e no futuro. O diálogo
entre a arte, a tecnologia e as novas formas de comunicação é feito através de diferentes
workshops, um auditório e vários espaços de exposição, em quatro andares da sede histórica do
Grupo Telefónica, no coração de Madrid.

Serviços
Ascensor

Audioguías

Cafetería

Consigna / Guardarropa

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de Fuencarral, 3 28004

Sol / Gran Vía

Telefone

Correio electrónico

(+34) 915 80 87 00

espacio@fundaciontelefonica.com

Web

Metro

http://espacio.fundaciontelefonica.com/

Gran Vía (L1, L5)

Autocarro

Cercanías (Local train)

1, 2, 3, 46, 74, 146, M2

Madrid-Sol

Preço

Tipo

Entrada livre.

Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones

Horário
Terç.-Dom.: 10h00-20h00
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