Viure les nits d’estiu com ho feia el pintor Joan Miró
torna a ser possible amb “Les Nits del Mas Miró”
El cicle de 3 sopars sota les estrelles s’iniciarà el 8 d’agost amb una de les cites més
esperades, la presència del nét de Joan Miró, Joan Punyet, presentant el seu llibre
“Miró&Music”

Després de l’èxit de l’edició de l’estiu passat la Fundació Mas Miró ha decidit
repetir i ampliar l’experiència dels sopars sota les estrelles. Aquest estiu el
cicle “Les nits del Mas Miró” s’amplia en número de dies i diversifica la seva
temàtica amb tres propostes que tindran lloc els dies 8, 9 i 10 d’agost.
Les tres nits inclouran visita nocturna al mas, un distingit sopar als jardins
davant la cèlebre façana de la masia i una activitat complementària segons
el dia i la temàtica.
Una oportunitat única: sopar als jardins de Miró i escoltar la seva música
El cicle s’iniciarà el 8 d’agost amb una de les cites més esperades, la
presentació del llibre “Miró&Music” a càrrec del seu autor, Joan Punyet,
nét de Joan Miró. La nit s’obrirà amb una visita musicalitzada pels espais del
mas on Miró hi passava tots els estius, en la que els visitants es podran
trobar diversos músics interpretant peces musicals que van influenciar
l’obra del pintor. Posteriorment, se servirà un sopar que tindrà lloc davant
la famosa façana del Mas Miró, que Joan Miró va immortalitzar al seu
quadre “La masia” (1921-1922). Una banda de jazz amenitzarà la vetllada.
Després del sopar, Joan Punyet presentarà el seu llibre “Miró&Music” i
posarà en valor l’estreta relació entre Miró i la música.
El 9 d’agost, la segona nit del cicle, reviurà la temàtica de la passada edició
“Les constel·lacions de Miró” atenent a la gran acceptació que va tenir l’any
passat. Després d’una visita també musicalitzada pel Mas, el sopar als
jardins serà amenitzat per una banda de jazz que interpretarà un repertori
seleccionat de la discografia de Joan Miró. Acabat el sopar, la directora de
la fundació, Elena Juncosa, farà una xerrada sobre l’apassionant història

que s’amaga darrera de la sèrie “Les Constel·lacions”. Finalment, durant la
sobretaula, els assistents podran viure l’experiència única d’observar
l’univers amb un telescopi acompanyats per l’astrònom Joan Genebriera.
La darrera nit, la del dissabte 10 d’agost, després d’una visita guiada, els
jardins del mas acolliran de nou el sopar, amenitzat també amb música en
directe, on els assistents tindran l’oportunitat de veure projectat sobre la
façana de la masia el recentment estrenat documental “Miró contra Miró”
d’Albert Solé. Amb aquest documental, l'autor realitza un viatge per
diversos indrets, sovint inesperats, per entendre com s'estén la influència
de Joan Miró arreu del món.
Un cicle per conèixer la versió més íntima de l’artista
La Fundació Mas Miró pretén, consolidant aquest cicle nocturn, donar a
conèixer la vessant més íntima de l’artista, la més personal i la més
inspiradora, per transmetre el valor d’un espai que el propi artista
reconeixia com a origen de tota la seva obra.
Les inscripcions estan obertes a tot el públic a través del web de la Fundació
https://www.masmiro.com/activitats-estiu-2019.

Dies: 8, 9 i 10 d’agost.
Hora: de 20h a 0:30h
Lloc: Mas Miró, Mont-roig del Camp
Preu: 65€
Places limitades.
Més informació: info@masmiro.com o al 977 179 158
Reserves al web de la Fundació: https://www.masmiro.com/activitatsestiu-2019

Per a més informació i recursos sobre la notícia:
Fundació Mas Miró: comunicacio@masmiro.com / 977 179 158

