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Programa d’activitats
Miró. El llegat més íntim obre una porta al Joan Miró més personal,
aquell que al llarg dels anys, de manera volguda i sempre que les
circumstàncies ho van fer possible, va reservar obres, dibuixos
i esbossos que li permetessin mantenir un contacte emocional
amb la seva obra i, alhora, servissin d’eina per revisar la seva
trajectòria i la seva evolució artística.
Aquesta voluntat es va estendre a les obres reservades per a
la seva esposa, Pilar Juncosa, i per a la seva ﬁlla, Dolors Miró,
que es convertirien al seu torn en col·leccionistes. L’estima i
la generositat envers totes dues es va perpetuar amb els anys
en els nets, a qui l’artista també va regalar obra.
L’exposició presenta unes cent vuitanta peces, entre les quals
una vuitantena d’obres de Joan Miró, que ressegueixen gairebé
tota la seva trajectòria artística, des del 1910 –quan Miró tenia
17 anys– ﬁns al 1976. Els dibuixos preparatoris, documentació
inèdita i fotograﬁes familiars que les acompanyen permeten
recórrer el camí que va de la creació d’una col·lecció pròpia –que
amb el temps esdevé familiar– a la voluntat de l’artista de fer
universal el seu pensament i el seu llegat amb la creació de la
Fundació Joan Miró, un espai i una col·lecció únics que l’artista
dona a la ciutat de Barcelona.
L’exposició convida a imaginar els vincles entre les obres que es
presenten i els moments vitals, culturals i històrics del segle XX de
què Joan Miró, la seva esposa, Pilar Juncosa, i la seva ﬁlla, Dolors
Miró, van ser testimonis.

La programació pública i educativa vinculada a l’exposició Miró. El llegat més
íntim gira al voltant de dos conceptes fonamentals: d’una banda, la faceta de
col·leccionista de Miró, que s’aborda de manera global; d’una altra, l’actualitat
dels seus plantejaments pictòrics. Les activitats, tant presencials com digitals,
abasten un seguit de propostes per a tots els públics:

30 abril, a les 17.30 h

19 de juny, a les 9.30 i a les 11 h

.....
Activitat familiar de creació narrativa
i artística a partir d’obres de Joan Miró.
Sessió concebuda i conduïda per Miquel
del Pozo

9 de juliol, a les 11.30 h

Davant la lluna, davant el sol

7 maig, de 10 a 14 h

Arxivar, conservar, amagar

.....
Taller de creació sobre el rol del
conservador d’obres d’art conduït
per Julia Pelletier i Dario Zeruto
8 maig, d’11 a 14.30 h i de 16 a 18.30 h

Somio amb un gran taller

.....
Taller d’experimentació plàstica conduït
per Julia Pelletier i Dario Zeruto
29 maig, d’11.30 a 13.30 h

Històries de cromos

.....
Jornada intergeneracional de narració
i il·lustració a càrrec de Mon Mas i
Ignasi Blanch

Improvisacions musicals a càrrec
d’alumnes de l’ESMUC a les sales de la
Col·lecció amb motiu del solstici d’estiu

Appartenant à l’amour

.....
Visita-taller conduïda per blanca arias en
el marc del programa Museus LGTBI+
9 de juliol, a les 17.30 h

De carn i ossos

.....
Taller de disfresses queer a càrrec de
blanca arias en el marc del programa
Museus LGTBI+
24 de setembre, a les 11 h i a les 13 h

Interpretació de músiques contemporànies
a Miró a càrrec d’alumnes de l’ESMUC a
les sales de la Col·lecció

De casa al món

.....
Espai participatiu a la sala 14 de
la Fundació. Consulteu horaris
de sessions dinamitzades

Trobareu més informació sobre les
activitats programades al nostre web.
Seguiu l’exposició a les xarxes a través
del hashtag: #llegatMiró.

