
Per a més detalls sobre 
cada activitat, consulteu 
www.fmirobcn.org/
MiroKleeCAT

Seguiu l’exposició
a les xarxes a través  
del hashtag #KleeFJM

Voleu estar més  
a prop de la Fundació 
Joan Miró? Descobriu 
les activitats i els 
avantatges de formar 
part dels programes de 
la La Miró & tu.

Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
T +34 934 439 470

Mitjans col·laboradors:

Paul 
Klee

de la natura

i els secrets

Programa d’activitats

Del 21 d’octubre de 2022  
al 12 de febrer de 2023

Crèdits de les imatges: 

Paul Klee. Herbarblatt, 1930  
Zentrum Paul Klee, Berna  
Donació de la família Klee 

Paul Klee. Teilund der Früchte,  
1937, 226  
Col·lecció particular, Suïssa  
 
Foto: Zentrum Paul Klee,  
Berna, Bildarchiv
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

La programació pública, 
educativa i social vinculada 
a l’exposició Paul Klee i els 
secrets de la natura pren com 
a punt de partida l’interès i 
la curiositat de l’artista per 
la pintura, el dibuix, la músi-
ca o l’arquitectura, així com 
per la natura i els fenòmens 
meteorològics.

TOTS ELS PÚBLICS

Lluerna, fòrum de creació 
i pensament 
Ponències, projeccions  
i col·loqui sobre el tema  
«Els secrets de la natura» 
Dijous 15/12/2022, a les 19 h

La història política  
de les flors 
Xerrada a càrrec  
d’Equipo Jeleton 
Dissabte 21/01/2023,  
a les 12 h

Una muntanya  
és un vers salvatge  
Cicle-taller d’ecopoesia a 
càrrec de Flor Braier, que  
es proposa crear un espai  
de lectura i escriptura a  
partir de l’obra de dues  
poetes, Marosa di Giorgio 
i Mary Oliver 
Dues sessions: 5 i 12/11/2022, 
a les 12 h

Deambular lliurement  
pels sons del paisatge,  
un passeig per si mateix 
Passejada sonora a càrrec 
de Lina Bautista,  
Paula Bruna i Laura Llaneli  
Diumenges 4/12/2022   
i 29/1/2023, a les 11 h

 
 
 
 

Un dibuix és una  
línia que passeja 
Curs de dibuix per a  
adults a càrrec de  
Marta Chirino, Gemma  
París i Katerin Carballares 
26/11/2022; 21/1/2023; 
11/2/2023, a les 10 h

Projecció de films  
de Margaret Tait, poeta 
i directora de cinema 
Filmoteca de Catalunya 
10/1/2023, a les 17 h

Els secrets de la 
naturocultura 
(o com escapar de la 
disfòria de regne) 
Acció participativa a càrrec 
de Quimera Rosa 
28/1/2023, a les 12.30 h

La música és com  
un amor perdut 
Interpretacions musicals 
a càrrec d’estudiants de 
l’ESMUC 
4/2/2023, a les 11 h  
i a les 12.30 h

FAMÍLIES

Espectres 
Taller d’experimentació 
conduït per Roc Jiménez 
de Cisneros i Serafín 
Álvarez per aproximar-nos 
a la màgia dels fenòmens 
naturals 
Diumenges 6 i 27/11/2022; 
22/1/2023; 5/2/2023

ACTIVITATS ACCESSIBLES

Un jardí interior 
Visita-taller dissenyada i 
realitzada per Teresa Rubio 
en què es buscaran les 
relacions entre els elements 
de la natura i el món interior. 
Per a persones amb 
discapacitat i grups 
d’inclusió social 

26/10/2022; 9 i 11/11/2022; 
1/12/2022; 12 i 25/1/2023

Paul Klee, els sentits  
i la natura 
Visita multisensorial  
per a persones amb 
discapacitat visual 
Dates a convenir

Paul Klee al jardí de Miró 
19/11/2022; 14/1/2023 
Taller de cap de setmana 
adreçat a famílies amb 
infants amb síndrome  
de Rett o TEA. 
Dissenyat per Artepaliativo.

*Si no s’indica el contrari, 
totes les activitats tenen lloc a 
la Fundació Joan Miró. Podeu 
consultar els horaris i reservar 
entrades a:  
www.fmirobcn.org/MiroKleeCAT. 

PUBLICACIÓ

Catàleg disponible a la 
llibreria de la Fundació  
i a www.miroshop.com 
Amb textos de Paul Klee, 
Fabienne Eggelhöfer, 
Myriam Dössegger, Sandra 
Knecht i Martina Millà

ESPAI PARTICIPATIU - 
SALA 14

Del 21/10 al 12/2/2023 
Un arxiu natural  
La Sala 14 es transforma en 
un espai interactiu, un arxiu 
natural que funciona com 
un organisme que creix i es 
nodreix de la participació 
del públic. 
Amb la col·laboració de 
Teresa Rubio

L’exposició posa el focus en la fascinació que Paul Klee sentia 
per l’observació de la natura i les seves derivades artístiques. 
El seu interès i curiositat per la flora, la fauna, els paisatges, les 
formacions geològiques i els fenòmens atmosfèrics van propiciar  
el desenvolupament d’una poètica singular.

La natura, com a recurs pedagògic, com a motiu d’inspiració 
artística o com a refugi vital és el fil conductor d’aquesta mostra, 
que obre una nova línia d’exposicions fetes en col·laboració amb 
altres museus monogràfics de grans artistes de les avantguardes.

L’exposició es divideix  
en quatre àmbits:

· Anys formatius:  
l’estudi de la natura com a 
descoberta de la personalitat 
artística (1883-1911)

· Viatge a Tunísia  
i Primera Guerra Mundial:  
la natura com a enigma  
i evasió (1912-1920)

· Docència a la Bauhaus:  
l’anàlisi dels fenòmens  
naturals (1921-1931)

· Síntesi i identificació:  
el darrer període 
(1932-1940)

Exposició organitzada i produïda  
per la Fundació Joan Miró amb la 
col·laboració del Zentrum Paul Klee  
de Berna i amb el patrocini exclusiu de 
la Fundación BBVA

Comissariat: Martina Millà,  
cap d’exposicions de la Fundació  
Joan Miró, amb la col·laboració de 
Fabienne Eggelhöfer, comissària en cap  
del Zentrum Paul Klee de Berna


