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Informació general de l'assignatura

Denominació COMISARIADO Y TÉCNICAS MUSEOGRÁFICAS

Codi 13057

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Peritatge,
Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art

1 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació COMPANY CLIMENT, JOAQUIM

Departament/s HISTORIA DE L'ART I HISTORIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

48 h presencials (a l´aula) / 102 h Treball autònom / Total: 150 h 
(*) 1 crèdit ECTS = 25 h de càrrega de Treball (estudiant)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellano

Distribució de crèdits 48 h presencials = 24 h Teòriques / 24 h Pràctiques (Seminaris)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica 
professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

margelich@hahs.udl.cat 0

BOSCH BAUSÀ, ORIOL oriol.bosch@hahs.udl.cat 0

COMPANY CLIMENT, JOAQUIM ximo.company@hahs.udl.cat 3

JOVÉ ALBÀ, ANTONI aj.lapanera@paeria.es 2

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta asignanatura forma part del Mòdul 3. Gestió de l'Art, i de la Matèria 4. Comisariado, Patrocini i Gestió
del Patrimoni Artístic. Per al seguiment d'aquest mòdul i la seva/s matèria/s no cal tenir coneixements previs
sobre economia o gestió d'empreses culturals.

Les activitats formatives corresponents a la càrrega pràctica de l'assignatura es desenvolupessin en horari
intensiu (tal vegada en grups reduïts), entre maig i juny, en el Centre d’Art la Panera de Lleida, una plataforma de
producció i exhibició de arts visuals contemporànies amb excel·lent reconeixement en el sector.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conocer y comprender las problemáticas, teorías y métodos de la Museología y Museografía, y ser capaz de
generar propuestas competitivas e innovadoras en el campo de la museología y los estudios curatoriales.

Conocer y ser capaz de aplicar los diferentes métodos y técnicas de catalogación, registro y documentació del
patrimonio cultural que se usan para la gestión de colecciones de arte públicas y/o privadas.

Conocer y comprender el trabajo del conservador de Museos y otras instituciones públicas y/o privadas.

Ser capaz de diseñar, crear, desarrollar y dirigir un proyecto expositivo desde la idea inicial hasta su diseño y
montaje.

Competències

Básicas/generales

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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Específicas

CE5 Ser capaz de crear, desarrollar y gestionar colecciones de arte públicas y privadas, utilizando distintas
herramientas y metodologías: inventario, documentación, catalogación, exposiciones y difusión del patrimonio
histórico-artístico.

CE6 Saber identificar, distinguir y analizar las problemáticas, teorías y métodos de la Museología y Museografía, y
ser capaz de generar propuestas competitivas e innovadoras en el campo de la museología y los estudios
curatoriales.

Continguts fonamentals de l'assignatura

L'assignatura Comissariat i Tècniques Museogràfiques proposa avançar de la Museologia (teoria) a la Museografia
/ expografía i d'aquí a les Tècniques expositives, fugint de la mera especulació d'idees / teories. L'assignatura
s'ocupa de tres àrees o blocs de continguts: la institució / el contenidor: museus i altres espais expositius; el
contingut, és a dir, el discurs de l'art i altres béns culturals, i el treball del conservador de Museus i altres
institucions públiques i / o privades; i les tècniques expositives, per tal de ocupar-se del muntatge d'exposicions.

Aquesta assignatura ofereix una visió actualitzada i pràctica de la tasca de comissariat i gestió d'una exposició,
des de la realització de pressupostos, localització d'obres, embalatge, transport i manipulació de les obres, fins a,
l'última fase, de disseny i muntatge.

 

Bloc 1. L’exposició, eina de comunicació. Disseny i muntatge (5 sessions; 21 i 28 abril, 25 de maig, 2 i 8 de
juny)

Oriol Bosch, coordinador d’exposicions del Museu d’Art Jaume Morera. Professor de la UdL.

 

Bloc 2. Comissariat d’exposicions i art actual (6 sessions; 4, 5, 12, 25 i 26 de maig i 2 de juny)

Cèlia del Diego, Comissària i crítica d’Art. Directora del Centre d’Art La Panera .

Antoni Jové, Coordinador del Centre d’Art La Panera.

 

Bloc 3. L’exposició permanent. El cas del Museu de Lleida. (2 sessions; 15 i 16 de juny)

Isidre Puig, coordinador del CAEM (Centre d’Art d’Època Moderna) i professor de la UdL.

Eixos metodològics de l'assignatura

Actividades formativas:

 

Actividad formativa
Horas destinadas a la

actividad formativa 
Horas de presencialidad Horas de trabajo autónomo

Teoría 24 24 _

Seminarios/Taller 96 24 72

Trabajo autónomo 24 _ 24

Actividades tuteladas 4 4 (*)  
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Actividades de síntesis 2 2 (*)  

Total Horas  150h   

Sistema d'avaluació

Avaluació Activitat %

Assistència i participació
(As)

Assistència i participació activa en les
classes i seminaris

15

Memòria/Treball Bloc 1 Projecte expositiu (exposició temporal) 30

Memòria/Treball Bloc 2
Projecte curatorial (Centre d’Art La
Panera)

40

Presentació/Treball Bloc
2

Presentació Projecte curatorial (Centre
d’Art La Panera)

15

TOTAL  100

Bibliografia i recursos d'informació

ALONSO, Luis; GARCÍA, Isabel. Diseño de exposciones. Concepto, instalación y montaje. Madrid: Alianza
Editorial, 2012.

Exposiciones temporales. Organización, gestión, coordinación. Madrid: Ministerio de Cultura, 2006.
(https://goo.gl/JjnZUa)

GUASCH, Anna Maria. El arte del siglo XX en sus exposciones. 1945-1995. Barcelona: Ediciones del Serbal,
1997.

RICO, Juan Carlos.: Montaje de exposciones. Cádiz: Dirección General de Universidades de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz,
2011. (https://goo.gl/72dxig)
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