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La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca va 
néixer de la donació de Joan Miró i la seva fa-
mília a la ciutat de Palma, l’any 1981, dels quatre 
tallers de creació en els quals havia treballat de 
valent, des de 1956 fins a la seva mort, amb la 
intenció de convertir-los en un estímul per a les 
futures gene racions d’artistes.

Al 2017, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallor-
ca s’adapta als nous temps i crea la nova marca 
Miró Mallorca Fundació. 

Miró va expressar el desig de mantenir viu l’es-
perit de creativitat i transgressió més enllà de 
la seva mort, i aquesta il·lusió es va poder fer 
realitat a Son Boter.

Els tallers han mantingut la voluntat de ser im-
puls per a l’experimentació de les propostes 
més diverses.

Any rere any, en aquest escenari tan privilegiat, 
artistes joves i altres de més consagrats 
desenvo lupen projectes, transmeten idees 
i comparteixen experiències creatives. Miró 
Mallorca Fundació ha possibilitat el treball de 
nombrosos ar tistes en els seus tallers de 
gravat, litografia, serigrafia, i ceràmica. 
A més els tallers s’han obert a les noves 
tecnologies i han incorporat el treball amb 
sistemes d’impressió digital.

La difusió de les Beques Pilar Juncosa i 
Sotheby's en un ampli nivell internacional 
contribueix a la troba da de joves artistes d’arreu 
del món en els nostres tallers i possibilita 
estades i experiències a l’exterior.

Pensam que s’ha d’acostar l’artista a la creació 
contemporània aprofitant tots el recursos que 
la societat genera per ajudar-lo a trobar l’eina 
que més s’adapti al seu llenguatge personal.

D’aquesta manera, han de poder conviure 
en el mateix marc les tècniques de més llarga 
tradició amb les investigacions més agosara-
des. L’objectiu que ha marcat la tasca de tots 
aquests anys de treball continuat i que ens se-
guim proposant és aconseguir l’equilibri entre la 
memòria i la inno vació, el respecte envers les 
tècniques tradicionals lligat al desig de con-
temporaneïtat més intens.

BASES
Termini enviament sol·licituds: fins a 30 dies 
abans de l'inici de cada taller. 

Podran sol·licitar la inscripció als cursos totes les 
persones interessades. S'adjuntarà curriculum 
vitae i de 4 a 6 fotografies d'obra recent amb les 
dades del formulari d'inscripció. La sol·licitud es 
dirigirà a la Miró Mallorca Fundació, referència 
(TALLERS GRÀFICS) per e-mail o carta. 

Selecció: el professor del curs realitzarà la 
selec ció i la seva decisió serà inapel·lable. L’ad-
missió al curs es comunicarà individualment.

Pagament: els participants seleccionats hau-
ran d’enviar còpia del justificant de l’ingrés de 
la matrí cula efectuat a “la Caixa”: ES97 2100 
4011 52 2200005120

Material: inclòs en el preu del taller.

PER A MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS A: 
Miró Mallorca Fundació 
Tallers d'Obra Gràfica

Carrer Saridakis, 29 
07015 Palma
Illes Balears, Espanya
Bus: 3 - 20 - 46-104 TIB

Tel. centraleta.: +0034 971 70 14 20
http://miromallorca.com
E-mail: tallers@miromallorca.com

TALLERS D’OBRA GRÀFICA DE JOAN MIRÓ

T.1  INTRODUCCIÓ A LES 
TÈCNIQUES BÀSIQUES DE GRAVAT 
CALCOGRÀFIC DAMUNT COURE, 
AMB UNA I DIVERSES PLANXES

Impartit per Jordi Rosés.  
Del 25 de juny al 6 de juliol de 2018
Nre. d’alumnes: 12 
Preu matrícula: 225 €
Horari: de 9 a 15 h de dilluns a divendres

T.2  SERIGRAFIA “CHILDREN OF 
CORITA” A MIRÓ MALLORCA 
FUNDACIÓ

Curs avançat de serigrafia impartit per 
Carles G.O’D
Del 30 de juliol al 10 d’agost de 2018
Nre. d’alumnes: 12 
Preu matrícula: 225 €
Horari: de 9 a 15 h de dilluns a divendres

T.3  TALLER FOTOGRÀFIC
“FOTOGRAFIA I ARQUITECTURA”

Dirigit per Juan Baraja.
Del 3 al 7 de setembre de 2018 
Nre. d’alumnes: 12 
Preu: 190 €
Horari: de 9 a 15 h de dilluns a divendres 
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INTRODUCCIÓ
Curs dirigit a tothom que vulgui iniciar-se o aprofundir 
en els coneixements de gravat calcogràfic com a mit-
jà contemporani d’expressió plàstica. 
L’objectiu del curs és oferir una nova visió del gravat, 
a partir del coneixement de diverses tècniques, i pro-
porcionar una base sòlida sobre els principis d’estam-
pació del gravat calcogràfic. 

PROGRAMA 
- Presentació del curs. L’obra gràfica original.
- Descripció dels sistemes d’impressió.
- El gravat calcogràfic. El reconeixement de l’estampa. 
- El taller: característiques generals i elements principals. 
- Les tintes de gravat calcogràfic: tintes negres i de 
color, característiques d’aplicació, adequació i asse-
catge. Tractament de les tintes: els olis, els suavit-
zants, els espessidors, els assecants i els antiasse-
cants. Les mescles i les laques. Vidres d’entintar i ela-
boració de guies. Les espàtules i les rasquetes per a 
mesclar la tinta i aplicar-la damunt la planxa. La tarlata-
na i diversos tipus de papers per a netejar les planxes.
- Treballs previs i rutinaris. Preparació de les planxes: 
polir (si cal), bisellar, desgreixar i desoxidar.
- El mordent: utilització del perclorur de ferro, ade-
quació de la densitat al treball a realitzar. Tipus de 
mossegada: de cara amunt, amb vaivé, cap avall. 
Preparació de les planxes abans d’iniciar la mossega-
da. Desoxidació de les planxes. 
- Tècniques de gravat calcogràfic.
- Tècniques indirectes: ús del vernís, l’aiguafort, la 
mossegada oberta i l’aiguatinta al betum, ús de res-
ines acríliques, el sucre. Aplicació dels vernissos, el 
seu assecatge, el treball i la neteja. 
- Tècniques directes: la punta seca, el mezzotinto, les 
ruletes. L’estampació. 
- Els papers, les tintes, l’estampació amb una planxa a 
una tinta, l’entintatge en calent.
- La numeració de les edicions, l’anul·lació de la planxa.
- Estampació amb diverses planxes: elaboració de 
les plantilles de registre i estampació. Preparació i 
neteja de les planxes per a ser estampades en color.  
- Realització de dues planxes complementàries per a 
ser estampades en color amb tècniques de lliure elec-
ció. Elaboració d’una planxa principal i una de comple-
mentària com a fons: treballs previs. Tall i ajustament 
de les dues planxes perquè registrin perfectament.
- Elaboració de la planxa principal; transferència de la 
imatge a la planxa secundària o de fons. Estampació 
de diverses planxes. El registre (diversos tipus de re-
gistre).
 - Assecatge, neteja i treballs damunt l’estampa. 

JORDI ROSÉS. BARCELONA, 1958
Jordi Rosés és gravador i col·laborador d’innombra-
bles artistes. Actualment dirigeix el taller i edició de 
Murtra Edicions i una residència per a artistes anome-
nada Art Print Residence a Arenys de Munt.
És autor dels manuals denominats El Grabado i 
Prueba de estado. Va treballar com a expert i va de-
senvolupar el programa “Certificat de professionalitat 
en gravat calcogràfic i gravat en fusta” per al Ministeri 
de Treball.
És fundador i coordinador, amb Claudia Lloret, durant 
deu anys de l’Escola Internacional d’Estiu de Gravat de 
Calella. Des de fa 14 anys imparteixen cursos de gra-
vat per al Patronat de Cultura de Mataró.
Ha impartit cursos a diversos tallers internacionals:
Lavoratorio Piranesi de gravat de Sermonetta (Itàlia), 
el curs “Beyond the Etched Plate”, a Whitehorse, a la 
Societat d’Art de Yukon, Canadà, i a la mateixa Miró 
Mallorca Fundació, amb el gravador Joan Barbarà, en-
tre d’altres. 
 
Més informació: http://www.artprintresidence.com
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BÀSIQUES DE GRAVAT 
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INTRODUCCIÓ
La serigrafia és la tècnica d’estampació més versàtil i ac-
cessible en l’àmbit de les arts gràfiques modernes. 
Va començar com un procés industrial que amb el temps 
s’ha obert camí en les arts, tant en les altes esferes com 
en els circuits underground, gràcies a la seva qualitat i la 
seva flexibilitat.
Aquest taller es basa en els ensenyaments de Corita 
Kent, la monja que va convertir aquesta tècnica en un 
mitjà artístic. Es dirigeix a persones creatives amb inqui-
etuds i especial curiositat per l’obra gràfica, el fanzín o la 
docència a través de l›art. Il·lustració, fotografia, pintura, 
disseny, còmic són disciplines molt afins a la serigrafia.  
 

OBJECTIUS
L’objectiu del curs és aprendre el procés íntegre d’estam-
pació serigràfica plana damunt tèxtil i paper. 
Utilitzarem un ampli espectre de recursos, des dels fo-
tolits fets a mà i l’estampació casolana a maquinària pro-
fessional com la taula semiautomàtica amb aspiració o la 
insoladora amb bomba de buit.
Es posarà èmfasi en els recursos digitals per al tractament 
del color (Photoshop) utilitzant recursos avançats com la 
superposició de tintes translúcides i les trames per a mul-
tiplicar les possibilitats cromàtiques i generar il·lusions òp-
tiques.
S’estudiaran treballs d’altres artistes i col·lectius contex-
tualitzant la pràctica serigràfica contemporània, cercant 
inspiració per a l’obra pròpia, visualitzant i analitzant ma-
terial audiovisual i obra física.
Als cursos dels “Children of Corita” s’insisteix en la relació 
entre el treball individual i el col·lectiu. Durant la primera 
setmana ens centrarem en els projectes personals de 
cada participant, que el professor tutoritzarà. Durant la 
segona setmana realitzarem una publicació amb temà-
tica i gamma cromàtica comuna.
 

PROGRAMA
Sessió teòrica amb material audiovisual.
Usos de la serigrafia i estampació de davantals oficials 
del curs (cadascú se’l podrà endur una vegada finalitzat 
el taller).
 
PRIMERA SETMANA:
Cada alumne ha de portar imatges en blanc i negre 
per utilitzar com a punt de partida per al seu projec-
te. Preparació de les imatges amb Photoshop i estam-
pació a tres tintes sobre paper, format A3 o similar. 
L’experimentació sobre diversos materials i suports és 
benvinguda.
 

SEGONA SETMANA:
Partint dels coneixements adquirits es durà a terme un 
projecte de publicació en format fanzín. La publicació 
comprèn el procés de concepció, disseny, maquetació, 
estampació, tallat, plegat i enquadernació.

REQUISITS:
- Coneixements bàsics de Photoshop.
- Interès en els processos col·laboratius i el treball en 
equip.
- Dur esbossos, dibuixos, fotografies o imatges en blanc i 
negre amb les quals desenvolupar el projecte.
 

CARLES GARCIA O’DOWD. MALLORCA
També conegut com G.O’D., el seu alter ego artístic, 
Carles és un inquiet dibuixant, serígraf i activista, profes-
sor i il·lustrador nascut a Palma, Mallorca. Des de molt 
petit ha dibuixat i malgrat haver cursat estudis artístics 
a Barcelona, Hamburg i Guadalajara (Mèxic) es considera 
principalment autodidacte. 
Dibuixant obsessiu, la seva tècnica de reproducció pre-
dilecta és la serigrafia a gran format. La seva pràctica 
és difícil d’encaixar en una àrea específica i majoritària-
ment transita els àmbits de les arts visuals, la il·lustració 
i la performance. El seu mitjà natural són els circuits al-
ternatius, underground, i la seva evolució ha anat sempre 
lligada als moviments contraculturals, al punk, a les lluites 
socials, a la cultura popular i al moviment queer.
La seva curiositat l’ha duit als EUA, a treballar amb el 
“Beehive Collective”, amb l’editorial independent “Le 
Dernier Cri” a França i a fer la volta al món assistint a 
festivals independents de còmic i obra gràfica. És co-
organitzador del “Gutter Fest” de Barcelona i el “Crack!” 
de Roma. Actualment organitza el Festival “Tropicana 
Dreams” de Palma i du 10 anys produint les seves pròpi-
es publicacions en forma de fanzíns, i editant publicaci-
ons col·lectives i participant-hi. 
Des del 2015 es mou per Europa presentant el seu pro-
jecte més gran fins ara, el Projecte Úter, un dibuix col·la-
boratiu fet amb l’artista Tonina Matamalas. Actualment 
coordina el “Trini Print Club”, un taller d’edició gràfica a 
la seva ciutat natal, imparteix classes de serigrafia amb 
el seu projecte “Children of Corita” i confecciona un nou 
macroprojecte de dibuix: The Rise and Fall of Eden, un 
díptic que estableix un diàleg entre la indústria turística a 
la costa mediterrània i la gentrificació a Londres.
 
Més informació: http://www.carlesgod.com
http://www.projecteuter.org
http://www.tropicanadreams.org
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T.3  
TALLER FOTOGRÀFIC 
“FOTOGRAFIA I ARQUITECTURA”

Dirigit per Juan Baraja 
Del 3 al 7 de setembre de 2018

Nre. d’alumnes: 12 
Preu: 190 €
Horari: de 9 a 15 h de dilluns a divendres INSCRIPCIÓ

El recorregut i les vivències de l’ésser humà als es-
pais construïts assenten una relació emocional sobre 
la qual Juan Baraja reflexiona des d’àmbits i punts de 
vista molt diferents. 
La composició precisa i acurada per a cada imatge 
caracteritzen el resultat de l’anàlisi que realitza, sen-
se oblidar el sentiment sorgit a cada lloc a partir de 
la pròpia experiència. Les línies i els elements cons-
tructius mostren la mirada subjectiva del fotògraf, on 
la llum juga un paper essencial, característica no no-
més de la atmosfera mateixa del lloc sinó també de 
la tècnica fotogràfica. Ens endinsam en un paisatge 
minuciosament estudiat que permet fixar l’atenció en 
cada detall.
No hi ha dubte sobre la seva particular metodologia 
de treball, aquesta que imposa sempre un ritme lent 
necessari per a dedicar-li a cada presa el temps sufi-
cient, la que ordena i fixa el pensament abans de tras-
lladar-ho al format definitiu.

OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest taller és analitzar i comprendre les 
fases i els elements que influeixen a l’hora d’enfron-
tar-se a un encàrrec o decidir construir una obra.
El taller es desenvoluparà als espais i els edificis de 
Miró Mallorca Fundació, que compta amb tres edificis 
singulars que constitueixen un dels conjunts arqui-
tectònics més valuosos de Mallorca: el Taller Sert, un 
estudi dissenyat per l’amic de Joan Miró i arquitecte 
Josep Lluís Sert, i construït el 1956; Son Boter, una 
casa mallorquina de finals del segle XVIII i que l’artista 
va emprar com a segon estudi de pintura i escultu-
ra, i l’edifici Moneo, seu de la Fundació, dissenyat per 
Rafael Moneo i inaugurat el 1992. Les dues primeres 
construccions s’han declarat béns d’interès cultural 
(BIC).

PROGRAMA
Presentació del treball de Juan Baraja i presentació 
del curs. 
Fotografia comercial/ fotografia d’autor
 El client o un mateix
 L’edifici com a referent
 Recórrer l’espai i entendre l’arquitectura
 La llum sobre les coses
 Exterior i interior
 L’enquadrament, el temps i la presa de decisions
 L’eina de treball
 El resultat i la presentació dels projectes

Presentació de projectes previs dels alumnes
Visionament de fotògrafs
Taller pràctic
Presentació i discussió dels treballs finalitzats

JUAN BARAJA (TOLEDO, 1984) és llicenci-
at en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Viu 
a Madrid i alterna els seus projectes d’autor amb 
encàrrecs comercials, tots dos relacionats amb 
l’arquitectura. El seu treball ha estat premiat en di-
verses ocasions: el Premi d’Art Jove de la UCM, el 
Premi Internacional d’Arts Plàstiques de Pollença, el 
Certamen d’Arts Plàstiques de la UNED o la beca de 
la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma. Ha participat a 
nombroses mostres col·lectives i també ha mostrat 
el seu treball de manera individual a diverses galeri-
es: Photogallery20 (Bilbao), Utopía Parkway (Madrid) 
i Espacio Líquido (Gijón), i ha estat representat per 
aquesta darrera a fires d’art internacionals com Arco 
o Volta Basel.
La seva obra forma part de col·leccions privades i pú-
bliques com la de la Fundació Mª Cristina Masaveu, la 
Fundació Cerezales Antonino i Cinia, la Col·lecció de 
la UNED, el Museu de Pollença, la Fundació General 
de la Universitat Complutense o la Col·lecció de fo-
tollibres espanyols de l’MNCARS.

Més informació: http://juanbaraja.com
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VULL MATRICULAR-ME AL TALLER

QUIERO MATRICULARME EN EL TALLER
I WISH TO REGISTER TO THE WORKSHOP

NOM

NOMBRE
NAME

ENTITAT

EMPRESA
COMPANY

ADREÇA

DIRECCIÓN
ADDRESS

POBLACIÓ / C.P.

POBLACIÓN / C.P.
CITY / ZIP CODE

PAIS

PAÍS
COUNTRY

TELÈFON / FAX

TELÉFONO / FAX
PHONE / FAX

PROFESSIÓ

PROFESIÓN
PROFESSION

DATA

FECHA
DATE

 
Per presentar la inscripció, emplenar els camps d’aquest cupó i guardar el document.  
Adjuntar la documentació sol·licitada a les bases i enviar a tallers@miromallorca.com

Para presentar la inscripción, rellenar los campos de este cupón, y guardar el documento.  
Adjuntar la documentación solicitada en las bases y enviar a tallers@miromallorca.com

To submit the registration, fill in the fields  and save de document.  
Attach the required documentation on the entry rules and send to tallers@miromallorca.com

e-mail 

Carrer Saridakis, 29 
07015 Palma
Illes Balears, Espanya
Bus: 3 - 20 - 46-104 TIB
tallers@miromallorca.com
http://miromallorca.com/
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