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CRÈDITS

Exposició
ó itinerant organitzada
o
pel
Museu d’’Arqueologiia de Catalunya MAC i l’Oficina de Patrimo
oni Culturall de l’Àrea de Culturaa,
Educació i Esports dee la Diputacció de Barceelona

PRESENTA
ACIÓ DE L’EEXPOSICIÓ

L’exposiciió “Ossos: un
u viatge a l’època meedieval de la mà de l’a
antropologiaa física” s’h
ha presentat
en el MAC
C‐Barcelonaa, en el marrc de la festtivitat de to
ots Sants, pe
er a descobbrir el que amaguen
a
less
restes hum
manes, mitjjançant l’an
ntropologia física i la paaleopatolog
gia.
La mostraa ens apropa a les cond
dicions de vvida de les poblacions
p
catalanes eentre els seggles VIII i XV
V
a través d
de l’estudi de
d les restess d'esqueletts localitzad
des en jacim
ments arqueeològics bàssicament dee
la Catalun
nya Central..
A través d
dels objectes exposatss s’explica ccom vivien i morien els
e nostres avantpassats de l’edat
mitjana i s’aprofundeix en diferrents aspecctes de la se
eva vida a partir de laa utilització de diversess
tècniquess de l’antropologia físicca –la ciènccia que estu
udia les resttes òssies– i la paleopatologia –laa
ciència qu
ue estudia lees malaltiess que van paatir persone
es o animals del passatt.
Una part importantt dels monuments i nnecròpolis presentade
es en aqueesta mostraa varen ser
estudiadees en col∙lab
boració per membres ddel laborato
ori de paleo
opatologia i paleoantro
opologia deel
Museu d’’Arqueologia de Catalu
unya i forenn excavats pel Servei del Patrimooni Arquitectònic Locaal
(SPAL) de la Diputació de Barcelona i per alltres centre
es d’investig
gació i emprreses.
La mostraa és una cop
producció del MAC i la Diputació de
d Barcelon
na.

PRESENTA
ACIÓ DEL DISSENY,
D
GR
RÀFICA, DIS TRIBUCCIÓ
Ó

Disseny eexposició
El dissenyy de l’exposició pren l’e
església com
m a referentt. A partir d’un sistemaa modular dels
d panels,
es fa referència a eleements arqu
uitectònics qque disposaats a l’espai conformenn una comp
posició que
recorda a una església.
r
: planta bàsicaa
Les esgléssies com a referent

na planta d’’església
Composicció com a un

Disseny eexposició: Elements mo
odulars
Models dee plafons modulars
m
am
mb referènc ies arquitecctòniques.
Elements i suports exxposició:
Plafó mòd
dul amb refferents arqu
uitectònics Plafó com a suport de
e la gràfica, model “paret”

Plafó mòd
dul amb refferents arqu
uitectònic

m a suport de la gràfica,, model “poorta”
Plafó com

Disseny eexposició: proposta grà
àfica
La propossta de distribució dels elements
e
m
modulars segguint el guió
ó de l’expossició, fa entendre
l’interior d
d’una esgléésia. Es com
mbinen els ppanels amb diferents viitrines.

Disseny eexposició: proposta de distribució
ó
La propossta de distribució dels elements
e
m
modulars segguint el guió
ó de l’expossició, fa entendre
l’interior d
d’una esgléésia. Es combinen els paanels amb diferents
d
vittrines.

Descripció
ó dels elements

Disseny eexposició: distribució àmbits
à
Panels po
orta títol + crèdits
Panels 0 – 1 Àmbit 1.
1 Introduccció a l’èpocaa medieval
Panels 2 – 3 Àmbit 2. Què ens expliquen elss ossos
Panels 4 – 5 Àmbit 3. L’alimentaació
Panels 6 – 7 Àmbit 4. Els oficis i l’estil de vidda
Panels 8 – 9 Àmbit 5. La salut
Panels 100 – 11. Àmbiit 6. La justíícia
Panels 12 – 13. Àmbiit 7. La violè
ència
Panels 144 – 15. Àmbiit 8. La mort

FITXA TÈC
CNICA I ALTTRES REQUE
ERIMENTS

Requerim
ments de l’espai exposiitiu
 Espai expositiu: 100
1 m2 de superfície
s
a prox.
 Magattzem per a embalatgess: 5 m2.
 Accessos: 200 cm
m alçada mín
nima i 80 cm
m amplada mínima.
 S’ha d
de proporcio
onar la sala totalment neta abans del muntattge.
 Il∙luminació de saala.
Elements que conforrmen l’expo
osició són:
 2p
plafons, mid
des 220 x 110 cm, que simulen la porta d’enttrada d’unaa església.
 166 plafons dee 210 x 100 cm.
 188 vitrines dee vidre de 40 x 40 cm
m. (2 d’elless es posen a disposici ó dels musseus perquèè
co
omplementiin l’exposiciió amb objeectes del seu fons).
 1 vvitrina de vidre de 204
4 x 120 x 40 cm.
 1 vvitrina de vidre de 60 x 60 cm.
 Lees cartel∙less adaptadess a la midaa de la vitrrina estan impreses diigitalment sobre fórexx
un
nitats de 3m
mm. Hi ha un únic peu per vitrina del conjuntt de les pecces. Es subm
ministren less
caartel∙les en versió estàndard, és a dir, amb laa versió dels objectes originals que viatjaran
n
urant tota laa itinerànciaa.
du
 En
n itinerànciaa 50 objecte
es originals..
Adaptació
ó als espaiss expositius
Cada espaai facilitarà al dissenyaador un plànnol de sala, en planta i alçat, per ppoder fer laa distribució
ó
de l’expossició. En aquest plànol s’assenyalaaran els acccessos a sala
a (portes, eescales, asce
ensors, etc.)
i transit del públic.
La distrib
bució de caada exposició haurà de ser ap
provada pel personal facultatiu del Museu
u
correspon
nent, i per tècnics del MAC
M i l’Ofic ina de Patriimoni Cultu
ural de Dipuutació de Baarcelona.

Versatilitaat i adaptacció

Exemple 1

Exemple 2

Durada del muntatge i desmuntatge
L’exposiciió està realiitzada amb panels indeependents i apil.lables,, per lo que fa que el
desmuntaatge sigui fààcil, així com
m que l’espaai que ocupen els elem
ments sigui rreduït per un transportt
àgil.

es pel munttatge de l’exxposició i 3 dies pel dessmuntatge.
Està previist una duraada de 4 die
Personal responsable del MAC
C i l’Oficina de Patrim
moni Cultura
al, així com
m del museu que aculll
l’exposició
ó estaran presents tant
t
en la instal∙lació de les peces origginals com en el seu
u
desmuntaatge i embaalatge en caixes
c
de noorma Europ
pa i verifica
aran el seu estat de conservació
c
ó,
anotant q
qualsevol inccidència en uns fulls dee control.

Necessitaats de conse
ervació i segguretat
 Els ob
bjectes no es
e podran exxposar mai a la llum directa del sol, ni a una intensitat de llum quee
superi els 250 luxs (N
Nota: sota criteri del coonservador)).
1 i 22º C (aamb una to
olerància dee
 S’intentarà manttenir els objjectes a un a temperattura entre 18
+/‐ 3º) i a una humittat relativa per sota el 40% (amb una toleràn
ncia de +/‐ 1%). (Nota:: sota criterri
del conservador).
 Netejaa del mobilliari: Totes les urnes ssón de vidre
e, per tant, serà necesssari l’ús de
e productess
especialitzats. La restta de superrfícies es ne tejaran en sec.
s
 El locaal on s’insttal∙la l’expo
osició ha dee tenir une
es condicion
ns de segu retat suficients contraa
robatori i vandalism
me. En cas de
d qualsevool contrate
emps o dessperfecte, eel sol∙licitan
nt ho ha dee
notificar iimmediatam
ment a la coordinador
c
ra de la Xaarxa de Museus i Jacim
ments Arqu
ueològics dee
Catalunyaa per tal quee pugui iniciar els tràm
mits de resollució del pro
oblema.

SERVEIS A
AL VISITANTT: ACTIVITA
ATS DIDÀCTTIQUES I CO
OMPLEMENTÀRIES

En aquests momentts, estem treballant
t
een la confe
ecció d’un dossier
d
did àctic així com
c
en unaa
proposta d’activitatss compleme
entàries perr oferir als museus
m
que sol∙licitin l’ exposició.
Els museu
us que sol∙licitin l’exposició i estig uin interesssats en la se
eva program
mació se’ls convocarà
c
a
una sessió
ó informativa on s’exp
plicarà en q uè consiste
eixen i com executar‐lees. També se’ls
s
lliuraràà
l’esmentaat dossier ‐ guia pe
erquè els museus que compte
en amb peersonal prropi puguin
n
implemen
ntar‐los direectament.

ELEMENTTS DE DIFUSSIÓ I DRETS DERIVATS DE LES OBR
RES

Elements de difusió
ncarregarà de fer l’ad
daptació dels següentss elements de difusió
ó:
La Diputaació de Barrcelona s’en
díptic, carrtell, banderola i invitació digital, aamb les dad
des que els museus petticionaris in
ndiquin.
La Diputació de Barccelona faciliitarà l’adap tació d’aqu
uests materials als musseus peticio
onaris en un
n
document informàticc preparat per
p ser editaat.
Els museu
us peticionaaris de l’exp
posició s’hauuran de fer càrrec de la
a impressióó i distribuciió d’aquestss
materials,, d’acord am
mb els crite
eris assenyaalats per l’O
Oficina de Patrimoni
P
CCultural de la
l Diputació
ó
de Barcelona, així co
om de les despeses co rresponents. A excepcció de les deespeses de producció i
instal∙lació de la banderola exte
erior.
El dissenyy i l’edició de
d la invitacció en papeer anirà a cààrrec dels museus
m
peti cionaris de l’exposició
ó.
El continggut de la in
nvitació es realitzarà a partir d’u
un model fa
acilitat per l’Oficina de Patrimon
ni
Cultural d
de la Diputació de Barcelona.
Les invitaacions haurran de ser validades pel Museu
u d’Arqueologia de Caatalunya i l’Oficina dee
Patrimonii Cultural dee la Diputacció de Barceelona.
El museu peticionarii es compro
omet a pressentar les proves
p
al Museu
M
d’Arqqueologia de Catalunyaa
l’Oficina d
de Patrimon
ni Cultural abans
a
de la seva impressió de totss els materiaals de difusió extra quee
tingui inteerès de pro
oduir a fina que aquessta pugui co
omprovar‐ne la correct
cte aplicació
ó, tant de laa
imatge grràfica com dels
d crèdits.

Logos
A totes les edicions i publicacion
ns generals relacionade
es amb aqu
uesta exposiició hi hauran de
constar ells següents logotips:

En el cass d’edicions i publicaacions espeecifiques s’haurà d’afegir el loggotip del museu
m
o dee
l’ajuntament o organ
nisme corresponent.
Si s’escau , també co
onstarà el no
om del logootip d’altress possibles patrocinado
p
ors.

Drets de rreproducció
ó i fotografies
La Diputació de Barcelona, a traavés de la seeva Direcció
ó de Comun
nicació, assuumirà el cosst dels dretss
de reprod
ducció de lees obres exp
posades incclosos els dels materia
als de comuunicació esp
pecificitats a
la clàusulaa sisena d’aaquest anne
ex (díptic, caartell, banderola exterior i invitaciió digital)
u peticionarri assumiràà el cost deels drets de reproduccció, exhibicció i comunicació delss
El Museu
materials de difusió extra
e
i elem
ments expossitius que tingui interè
ès de produuir com com
mplement dee
ó.
l’exposició
Es permett la realització de fotoggrafies i film
macions de les peces que integrenn l’exposició
ó llevat de laa
Gàbia perr cap tallat del
d Museu Episcopal
E
dee Vic.

COSTOS D
IÓ DE DESP
DE LA ITINERÀNCIA I DISTRIBUCC
D
PESES

Les despeeses corresp
ponents a laa itinerànciaa estan distribuïdes de la manera ssegüent:
Despeses a càrrec de l’Oficina de Patrimoni
P
Cuultural

Transportt i desmuntaatge
Adaptació
ó de l’expossició a l’espaai expositiu

1.026,75€
€
484 €

Asseguran
nça
ó i exhibició
ó
Drets de rreproducció

36,30 €

Despeses a càrrec delss ajuntaments peticiona ris

Muntatgee

1.000,00 €

Despeses d’impressió
ó i distribucció dels matterials de diifusió
Activitats complementàries (opccional)
(*) En el cas dels museus que pertanyin ssimultàniam
ment a ARQ
QUEOXARXA
A i la Xarxa de Museuss
Locals les despeses seran
s
assum
mides en la seva totalittat (excepte
e les d’imprressió i disttribució delss
mentàries) per la Gene
eralitat de CCatalunya i la Diputació
ó
materials de difusió i les activitaats complem
ona.
de Barcelo

SOL.LICITUDS, CONV
VENIS I MÉSS INFORMA
ACIÓ

Itinerànciia
En funció de les sol∙liicituds, l’exposició itineerarà pels museus
m
de la Xarxa de Museus Loccals de la
província de Barcelona fins el 31
1 de desem
mbre de 2018
8.
ds
Sol∙licitud
Els museu
us pertanyents a la Xarxa de Museeus Locals hauran
h
de fo
ormalitzar laa petició de
e l’exposició
ó
per carta adreçada per
p correu postal
p
(amb còpia per mail
m a iranzo
otg@diba.ccat):
Il∙lm. Sr. Juanjo Puigccorbé i Benaaiges
Diputat delegat de Cultura
Comte d’U
Urgell, 187
Edifici dell Rellotge – 1a planta
08036 Barcelona
En el cas d
dels museus que pertaanyin a ARQ
QUEOXARXA
A i la Xarxa de
d Museus LLocals haurran de
comunicaar–ho simultàniament per mail a l’Anna M. Garrido
o del Mu seu d’Arqu
ueologia dee
Catalunyaa agarridof@
@gencat.caat i a Glòria Iranzo iranzotg@diba..cat.
Convenis
Aquesta exposició es regula mitjançannt el conve
eni de col∙laboració eentre la Diputació dee
u d’Arqueologia de Caatalunya MA
AC per a la producció de l’exposició “OSSOSS:
Barcelonaa i el Museu
un viatge a l’època medieval
m
de la mà de l’aantropologiia física.”
Tanmateix per convveni també es regula i formalitzza la seva itinerància
i
entre la Diputació
D
dee
Barcelonaa i l’Ajuntam
ment i /o Orrganisme Auutònom petticionari.
Més inforrmació
Glòria Iran
nzo
Oficina dee Patrimoni Cultural
Diputació
ó de Barcelo
ona
Comte d’U
Urgell, 187
Edifici dell Rellotge – 1a planta 08036
0
Barceelona
Telèfon: 9934 049 326
6
iranzotg@
@diba.cat
www.dibaa.cat/opc
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