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Coneixeu el nou #challenge artístic que circula per les xarxes socials durant 
els darrers dies per a amenitzar la quarantena? 

Aquest repte viral consisteix a reproduir una obra d’art mitjançant la 
utilització d’objectes que tinguem per casa, fer-ne una fotografia amb el 
telèfon mòbil i publicar-la a les xarxes perquè la resta d’usuaris i usuàries 
aclareixi de quina obra es tracta. 

Seguint l’estela d’altres museus, des de la Fundació Miró Mallorca ens volem 
unir al repte amb aquest #Miróenfamília 7. Per a l’ocasió, hem seleccionat dos 
quadres i dues escultures de Joan Miró, que foren realitzades durant els anys 
setanta i que pertanyen al nostre fons museogràfic. I, si preferiu reproduir 
altres obres de l’artista, podeu consultar l’enllaç
i triar-ne les que més us agradin! 

Us atreviu a donar vida a la nostra col·lecció des de ca vostra?

Començam!

miromallorca.com/collection miromallorca.com/collection 
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Triau l’obra de Joan Miró que més us agradi, observau-ne les particularitats 
(colors, formes, composició…) i pensau com la reinterpretaríeu. Per exemple, 
podríeu crear una divertida escenografia amb les vostres juguetes o, fins i tot, 
convertir-vos vosaltres mateixos en els personatges de Miró!

1.

· Càmera de fotos
· Objectes quotidians, roba, juguetes…
· imaginació

materials:

Sense títol, 1977

Sense títol, 1978

personnage, 1973

personnage, 1971
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Cercau per tots els racons de ca vostra objectes que us puguin ser útils (roba, 
estris de bany o cuina, pintures…). És important que tinguin un color i una 
forma similars als elements de l’obra original, ja que aquests serviran als i a 
les internautes per a endevinar de quina obra es tracta!

2.

Jugau i experimentau amb tots els objectes que heu arreplegat fins que 
aconseguiu el resultat desitjat!

3.

Agafau la vostra càmera i realitzau diverses fotografies. Heu de tenir en compte 
que és molt important simular, sempre que sigui possible, tant la posició del 
personatge com l’enquadrament de l’obra original. 

4.

Revisau les fotografies que heu realitzat; seleccionau la que més us agradi i 
compartiu-la a les xarxes socials amb el hashtag #Miróenfamília o, si ho 
preferiu, també podeu enviar-nos-les a l’adreça electrònica 

Ens encantarà veure’n els resultats!

5.

educacio@miromallorca.com

https://miromallorca.com/category/educamiro/

visita'ns
blog educamiro


