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La Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana
del Museu Marítim de Barcelona organitza des
de fa set anys una jornada tècnica adreçada a la
comunitat de professionals del patrimoni cultural,
per generar debat, en aquesta ocasió, a l’entorn de
les exposicions temporals.
Les exposicions són el laboratori on convergeixen
molts aspectes claus d’un museu i s’han convertit
en la principal eina estratègica de difusió dels
equipaments museístics. Una activitat que permet
als museus diversiicar els seus públics, obrir noves
portes que l’exposició permanent no li permet, i
mantenir l’interès dels seus visitants.
Cada exposició és un producte únic en el que s’hi
dedica un gran esforç i on tots els professionals del
museu –directors, conservadors, tècnics d’educació,
activitats, o comunicació– hi juguen un paper clau.
Amb les exposicions els museus busquen oferir
cada vegada més una experiència singular.

És molt important conèixer bé la metodologia que
utilitzen els museus per fer les seves exposicions
temporals: la deinició de la pròpia exposició, la seva
planiicació, la seva concepció, la museograia, els
recursos museogràics, criteris de sostenibilitat, la
producció, el muntatge expositiu, la comunicació, o
les activitats paral·leles.
En aquesta ocasió les jornades es desdoblaran
en dos. La primera part dels continguts es
desenvoluparan al Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí, de la Xarxa de Museus
Marítims de la Costa Catalana, i la segona part serà
l’any vinent a un dels equipaments de la Xarxa de
l’Alt Pirineu i l’Aran.
Així, aquestes jornades son el fruït de la suma del
treball i la complicitat de dues xarxes del nostre
país: La Xarxa de Museus de l’Alt Pirineu i Aran i
la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.
Iniciem d’aquesta forma un treball en comú que
segur serà proitós i enriquidor.

12.20 h
L’art del disseny d’exposicions
Ángel Luis Rocamora, arquitecte de Rocamora
Diseño & Arquitectura
12.40 h
Les exposicions temporals, dissenys efímers
Ignasi Cristià, dissenyador d’exposicions i escenògraf
de Cristià Estudi
13.00 h
Ronda de preguntes

9.30 h
Benvinguda i presentació
Roger Marcet, director general del Museu
Marítim de Barcelona
Jordi Abella - Representant de la Xarxa de Museus i
Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran.
Gerard Cruset - Director del Museu de la Mediterrània
10.00 h
Conferència inaugural
Exposicions temporals als Museus. Necessitat
o obligació?
Teresa M. Sala, professora d’Història de l’Art de la
Universitat de Barcelona
10.40 h
Política d’exposicions de museus
Anna Capella, directora del Museu de Mataró
11.00 h
Pausa – cafè
11.30 h
Com neix una exposició?
Carles Garcia, director del Museu del Ter

Sessió I. Conceptualització i disseny
Modera: Pere Izquierdo,
tècnic del Consorci de Patrimoni de Sitges
12.00 h
Una exposició itinerant, per què? Per a on?
Per a qui?
Jordi Abella, director de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu

13.30 h
Finalització matí

Sessió II. Producció exposicions
Modera: Gerard Martí,
director del Museu d’Història, Cambrils
15.30 h
3D una opció de futur per les temporals?
Albert Sierra, responsable de Noves tecnologies, Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Departament de
Cultura, Generalitat de Catalunya
Gabriel de Prado, director del Museu d’Arqueologia de
Catalunya - Ullastret
16.00 h
Il·luminació
Antonio Sainz, il·luminador de Haz Luz 17
16.30 h
Accessibilitat i inclussió
Carme Martinell, tècnica del Museu d’Art de Girona
Zaida Picart, graduada en Història de l’Art
17.00 h
Sostenibilitat a les exposicions temporals
Silvia Bernad, dissenyadora d’interiors i exposicions a
La Petita Dimensió. Interior & Strategic design. Investigadora especialitzada en art i disseny
17.30 h
Ronda de preguntes
17.45 h
Finalització

LLOC
Museu de la Mediterrània
Carrer Ullà, 31. Can Quintana
17257 Torroella de Montgrí

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
www.mmb.cat
Jornada gratuïta adreçada a professionals
i estudiants del patrimoni cultural

