Juny de 2017

Comparteix

Sampler Sèries

CrossingLines: «Trànsit». Músiques de nova creació
Divendres 1 de juny, a les 20.30 h
CrossingLines interpreta una selecció d'estrenes de destacats compositors catalans.
Activitat de pagament
Auditori de la Fundació Joan Miró
Més informació

Sampler Sèries

Mostra «Gravitacions»
Inauguració: divendres 26 de maig, a les 12.30 h
Exposició dels treballs dels alumnes de 1r de batxillerat artístic de l'IES Consell de Cent que han participat a
Gravitacions, un projecte col·laboratiu d'art i educació que vincula la programació de l'Espai 13 amb els
estudiants de batxillerat artístic.
Espai Taller de la Fundació
Activitat gratuïta
Fins al 30 de maig. Consulteu horaris
Més informació

Exposició al Centre Cultural Albareda

Som iguals, som diferents, històries de vida
Inauguració: divendres 1 de juny, a les 19.30 h
Exposició sobre el projecte organitzat per l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer i el Departament Educatiu de la
Fundació Joan Miró.
A partir de la col·lecció de Joan Miró i d'un procés creatiu de narració visual, els alumnes de cicle inicial de
l'escola han construït personatges o escenaris amb objectes personals que els han permès explicar les
seves històries de vida de manera col·lectiva a les places del seu barri, el Poble-sec.
Entrada gratuïta
Fins al 23 de juny de 2017
Més informació

Presentació del projecte a l'IES Milà i Fontanals

Plexiapp. Creadors en residència
Dimecres 7 de juny, a les 16.30 h
Plexiapp (http://plexiapp.net) és una aplicació creada conjuntament per l'artista Ricardo Trigo, vinculat al
cicle de l'Espai 13, i els alumnes de 4t d'ESO de l'IES Milà i Fontanals en el marc de Creadors en residència,
un programa que introdueix l'art contemporani als instiuts de secundària.
A partir de l'estudi de la combinatòria, l'atzar i la probabilitat, aquesta aplicació permet a l'usuari l'elaboració
d'imatges que combinen els colors seleccionats prèviament.
Accés gratuït
IES Milà i Fontanals
Plaça de Josep Maria Folch i Torres
08001 Barcelona
Més informació

Mostra d'Entitats del Poble-sec

Presentació de «Partida oberta - Fe d'errades»
Dissabte 10 de juny, de 10 a 20 h
A partir de l’exposició Fi de partida: Duchamp, els escacs i les avantguardes, la Fundació Joan Miró,
Experimentem amb l’ART i el Club d’Escacs Comtal han desenvolupat Partida oberta, un projecte col·lectiu
que va analitzar la representació del món dels escacs tant a l’exposició com en el catàleg. Al llarg de les
sessions, es van detectar diversos errors en la disposició de les peces representades, recollits a la Fe
d’errades que ara es publica.
Podreu trobar-ne exemplars a l’estand que tindrà la Fundació Joan Miró a la Mostra d’Entitats del Poble-sec,
al Paral·lel (entre els carrers Radas i Tapioles).
Si us hi acosteu, a més del projecte Partida oberta podreu conèixer altres experiències en col·laboració
amb entitats del Poble-sec.
Més informació

Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
T. +34 93 44 39 470

www.fmirobcn.org

