Itinerari per la Barcelona de Miró
A l'entorn de Joan Miró. L'escala de l'evasió
Joan Miró neix a Barcelona el 1893. Al llarg de la seva vida va mantenir una estreta
relació amb la seva ciutat natal, on anava i tornava des de París, Mont-roig o Palma. A
Barcelona Miró es va formar com a artista i com a persona. Conservà per tota la vida
amistats d'aquells primers anys a la ciutat, amb els que compartia taller, classes de
dibuix o anava a locals del Paral·lel i Ciutat vella per inspirar-se en personatges que
posteriorment incorporaria a les seves teles. La ciutat també li oferí la possibilitat de
conèixer les pintures rupestres i romàniques que visità al Museu de Belles Arts de la
Ciutadella o l'art d'Antoni Gaudí, influències que reconeixerà molt importants en la
seva obra.
Itinerari per la Barcelona de Joan Miró és un recorregut per diferents punts de
Barcelona que tenen relació amb Miró. La casa natal, l'escola de Belles Arts de Llotja,
la drogueria Dalmau Oliveres on va treballar uns anys i que ell mateix va definir com
"uns anys d'esclavitud", o el Col·legi d'arquitectes on va fer l'acció "Miró otro" són
alguns dels llocs que es podran veure en aquest recorregut.
Les visites es podran fer en grup i amb guia, gestionades per Barcelona Guide Bureau
(BGB), o individualment amb l'ajuda d'un plànol que es repartirà en el transcurs de la
visita de l'exposició Joan Miró. L'escala de l'evasió a la Fundació Joan Miró.
Us podeu descarregar també l'aplicació Joan Miró. L'escala de l'evasió, disponible a
Apple Store.
Aquest itinerari es completarà amb Joan Miró. Apunts una instal·lació a l'espai Mercè
Sala del metro de Barcelona que es podrà veure a partir del 26 de gener del 2012.
Per contractar la visita amb Barcelona Guide Bureau, podeu contactar amb
bgb@barcelonaguidebureau.com

Amb la col·laboració de:

