Familimiró 2015-2016
08/11/2015 – 29/05/2016
Enlaireu els estels! Trajectòries el·líptiques, parabòliques i
hiperbòliques
Jornada de presentació de la temporada Familimiró 2015-2016
8 de novembre de 2015, d’11 h a 13.30 h

Nota de premsa

La Fundació Joan Miró presenta la temporada Familimiró 2015-2016
amb un matí d’activitats gratuïtes per a les famílies
Amb el títol Enlaireu els estels! Trajectòries el·líptiques,
parabòliques i hiperbòliques la jornada inclou un taller d’arts
plàstiques, una visita comentada a la Fundació i una acció
performativa col·lectiva.
La festa s’emmarca en les celebracions del 40 aniversari de la
Fundació Joan Miró i és una reinterpretació de la Festa dels
estels, que hi va tenir lloc el juny del 1977.
Barcelona, 2 de novembre de 2015. L’estiu del 1977, només un any
després de la seva inauguració, la Fundació Joan Miró obria les seves portes al
públic familiar amb la Festa dels estels, una jornada lúdica on les famílies van
construir i enlairar els seus estels per recuperar un joc tradicional i omplir el cel
de Barcelona de colors. Diumenge 8 de novembre d’11 h a 13.30 h la
Fundació Miró recorda aquell dia i torna a convidar les famílies a jugar amb els
estels per celebrar la importància que, des dels seus inicis, ha tingut en la seva
activitat el programa educatiu, en general, i les propostes familiars, en particular.
La jornada Enlaireu els estels! Trajectòries el·líptiques, parabòliques i
hiperbòliques ha estat concebuda per Flourescer Team -Estel Boada i Xavi
Rodríguez Martín- i inclourà un taller d’arts plàstiques, una visita comentada a la
col·lecció permanent i una acció performativa col·lectiva. Al Pati Nord de la
Fundació, els participants descobriran que l’estel-joguina és una representació de
l’estel com a cos celeste. Es dividiran en tres grups representant els tres elements
que integren els cometes: gel, pols i roques. I construiran un estel en forma de
barret per a transformar-se ells mateixos en estrelles i coreografiar la seva dansa
en un nou sistema solar. D’on sorgirà el sol que presidirà aquest nou sistema? Els
participants el “capturaran” de les pintures de Joan Miró. Un educador els guiarà
a través de les sales de la col·lecció permanent per trobar-lo en tres obres
emblemàtiques de l’artista: Mans volant cap a les constel·lacions, 1974; L’Estel
matinal, 1940, i Personatge davant del sol, 1968.
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Des dels seus inicis, les activitats per a famílies de la Fundació Joan Miró són un
referent a la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu, l’any 2013, la Fundació va
llançar el carnet gratuït Familimiró, que actualment permet a prop de 4000
famílies gaudir d’entrades per als espectacles i els tallers a preus especials, a
més d’informació periòdica sobre la programació familiar. A partir d'ara, a més,
els titulars del carnet Familimiró es beneficiaran d'un 5% de
descompte en tots els articles de la botiga i llibreria de la Fundació.
Enguany, el Familimiró presenta una programació renovada de tallers i
espectacles que detallem a continuació:
Novembre
NOU Menut Cabaret. Sola & Tully. Teatre d’objectes. Un espectacle sense
paraules, poètic i divertit, interpretat per mans i objectes. La història d’en Menut,
una mà que, avorrida de jugar, un dia es fa artista. A partir de 4 anys.
Dissabtes 7, 14, 21 i 28, a les 17 h
Diumenges 15, 22 i 29* a les 12 h (*Interpretació en llengua de signes)
NOU Volums inesperats. Experimentem amb l’ART. Taller d’escultura. A
partir d’una tècnica escultòrica senzilla els participants treballaran els conceptes
de volum ple, volum buit i motlle. La capacitat suggestiva de les quotidianes els
portaran a crear una composició en baix relleu que després transformaran en un
volum positiu. A partir de 4 anys.
15, 22, 29 de novembre a les 11 h
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Desembre
NOU Els llobatons. Bruc Brothers Company. Música i narració. Un conte
musical original en català, anglès, francès i italià, pensat per als més petits. Tres
llobatons entremaliats perduts al bosc trobaran el camí de tornada a casa amb
l’ajut de tots els animals que hi viuen. A partir de 3 anys.
Dissabtes 5 i 12 a les 17 h
Diumenges 6 i 13* a les 12 h (*Interpretació en llengua de signes)
Volums inesperats. Taller d’escultura. A partir de 4 anys.
6, 13, 20 i 27 de desembre a les 11 h
NOU L’objecte invisible. CLICme. Taller de fotografia. Fer descobertes
sorprenents i trobar els objectes que s’amaguen al paper. En aquest taller de
cianotípies els participants crearan un món d’imatges en blau. A partir de 4 anys.
29, 30 i 31 de desembre a les 11 h
NOVA EDICIÓ Llibres, objectes i altres menjars. Especial Nadal a
càrrec de Cuscusian*s i Nyam Nyam. 19 de desembre 2015. 17 h - 19 h.
La Fundació Joan Miró i altres col·lectius que treballen en l’àmbit de l’art, el
disseny i l’educació han co-creat un llibre-objecte a partir d’un projecte inacabat
de l’artista. Les propostes d’aquest volum serveixen de punt de partida d’una
tarda d’activitats en la qual les famílies, a més a més, poden crear originals
objectes amb aliments.
Gener
NOU Bombolles de paper. Múcab Dansa. Dansa, música i interacció
multimèdia. Proposta visual i plàstica que transporta l’espectador a un món màgic
i dinàmic a partir de diferents elements suggestius: bombolles de sabó, papers,
globus, ombres, llum negra, eines multimèdia... A partir de 3 anys.
Diumenges 10, 17, 24 i 31 de gener 2016 a les 12 h
NOU Moviment interactiu. Múcab Dansa. Taller de dansa i multimèdia dirigit
al públic familiar. Partint de la imaginació, la espontaneïtat, la creativitat i la
improvisació, les famílies viuran diferents tipus de moviment, d’expressió, ritme i
emoció. Coneixeran els elements interactius i visuals a partir de càmeres infraroges
i aprendran a incorporar-los a una coreografia. A partir de 3 anys.
Dissabtes: 9 i 23 de gener 2016 a les 17 h
NOU Viatge a Bombàlia. Múcab Dansa. Taller interactiu de moviment dirigit
al públic familiar. A partir d’un element físic, els globus, es treballa el moviment, el
ritme i l’espai de manera visual i sonora. A partir de 3 anys.
Dissabtes: 16 i 30 de gener de 2016 a les 17 h
L’objecte invisible. Taller de fotografia. A partir de 4 anys.
Diumenges: 10 i 17 de gener de 2016 a les 11 h
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Caçadors de sons. Sons de Barcelona. Taller de so. Petita aventura per
equips a la cerca i captura dels sons que s’amaguen als espais de la Fundació. A
partir de 5 anys.
Diumenges: 24 i 31 de gener de 2016 a les 11 h
Febrer
NOU THE FLAMINGO’S. Los Herrerita. Circ. Espectacle de circ per a
tota la família, en què els malabars, l’humor i els monocicles són les eines dels
artistes per ficar-se el públic a la butxaca. Per a tots els públics.
Dissabtes 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2016, a les 17 h
Diumenges 7, 14, 21 i 28* a les 12h (*Interpretació en llengua de signes)
Caçadors de sons. Taller de so. A partir de 5 anys
A petita escala. El globus vermell. Taller d’arquitectura. L’activitat s’inicia
amb un recorregut per alguns espais de la Fundació. Un cop al taller, els
participants munten les peces d’una maqueta de la Fundació a escala. Les peces
encaixen com un trencaclosques en tres dimensions. Finalment, farem la
representació gràfica de l'edifici. A partir de 4 anys.
Dissabte 6 i diumenges 21 i 28 de febrer a les 11 h
Tancat per reformes. El globus vermell. Taller d’arquitectura. Imaginem per
un moment que la Fundació hagués de tancar temporalment per reformes i que
haguéssim de dissenyar espais alternatius. Com podria continuar funcionant
malgrat aquestes hipotètiques reformes? A partir de 5 anys.
Dissabtes 13, 20 i 27 de febrer a les 11 h
Març
NOU El circ dels núvols. Cia. De puntetes. Teatre d’objectes. Fan circ a
l’esplanada i el tiet hi portarà la Rita: quines ganes que tenen de veure què passa
sota la carpa màgica! Però, un cop allà, l’espectacle no comença... Busquen la
trapezista que s’ha enfilat tan amunt que ni la veuen! La Rita, enjogassada, espera
que tot s’engegui somniant amb les sorpreses que l’esperen. A partir de 3 anys.
Dissabtes 5, 12 i 19 de març de 2016 a les 17 h
Diumenges 6, 13 i 20* de març de 2016 a les 12 h
(*Interpretació en llengua de signes)
De peus a terra. Experimentem amb l’ART. Taller d’arts plàstiques. El lloc
on Miró se sentia més lliure era el camp, en contacte directe amb la terra i la
natura. Els participants en aquest taller descobriran que l’entorn proporciona
molts materials i formes per pintar i els utilitzaran per fer composicions amb
colors i elements vegetals a la manera de Miró. A partir de 4 anys.
Diumenges: 6, 13, 20 i 27 de març de 2016 a les 11 h
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Esquitxades. Experimentem amb l’ART. Taller d’arts plàstiques. El taller
comença amb una proposta performativa: l’educador dóna unes instruccions que
caldrà portar a la pràctica sense pensar-hi. Podem controlar una esquitxada o un
regalim? L’atzar, l’acció i la sorpresa es posen en joc. A partir de 3 anys.
Dies 22, 23 i 24 de març de 2016 a les 11 h
Abril
NOU Núvols. La petita malumaluga. Música i narració. Espectacle de petit
format que combina la música de percussió en directe, clàssics del jazz i la
narració d’un conte original. Mitjançant el text, instruments, i textures visuals i
sonores es descriu un món de núvols, trons, pluja i terra. De 0 a 3 anys.
Diumenges 10 i 17* d’abril 2016 a les 10’30 h, 11’30 h i 12’30 h
(*Interpretació en llengua de signes)
Mirotípies. Experimentem amb l’ART. Taller de tipografies. A partir del
propi nom i de diferents tipografies els participants fan estampacions sobre un full
de paper per obtenir una petita publicació. El joc de l’estampació i del plegat
permetrà diferents lectures. A partir de 4 anys.
Dissabtes: 2, 9, 16 i 30 d’abril de 2016 a les 11 h
Maig
A petita escala. El globus vermell. Taller d’arquitectura. A partir de 4 anys.
Diumenge 8 de maig a les 11 h
El museu ideal. El globus vermell. Taller d’arquitectura. Després de passejar
per l’edifici i descobrir com i per què el van pensar d’aquesta manera, els
participants construeixen entre tots un museu ideal. A partir de 5 anys.
Diumenges 1, 15, 22 i 29 de maig a les 11 h
Imatges i dossier a: http://bit.ly/1MtaQtt i a www.fmirobcn.org/premsa

Per a més informació:
Premsa Fundació Joan Miró | Elena Febrero – Amanda Bassa |+34 934 439 070 | press@fmirobcn.org
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