NOTA DE PREMSA
TERRACOTTA MUSEU
Dia internacional dels museus
18 de maig

Nit dels museus
20 de maig

Un any més el Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà se suma a la
celebració del Dia Internacional dels Museus (DIM), una efemèride que se
celebra cada 18 de maig. El gruix de les activitats però, tindrà lloc el dissabte
20 de maig, data escollida per celebrar la Nit dels Museus.

Dia Internacional dels Museus 2017
El 18 de maig hi haurà la tradicional jornada de portes obertes al museu, que
es podrà visitar gratuïtament dins del seu horari habitual (de 10 a 13h i de 16 a
19h).
També s’obrirà una nova exposició temporal, Entre Museus i col·leccions:
aiguamans del Museu de la Pesca de Palamós, fruït de la col·laboració entre
el Terracotta Museu i el Museu de la Pesca de Palamós, dins del programa
“Entre Museus”, un projecte de documentació i difusió conjunt dels fons dels
membres de la Xarxa de Museus de la Costa Brava. Aquesta proposta vol
donar sortida a un conjunt de peces que es troben en la reserva de les
col·leccions dels museus i que, en condicions normals, són invisibles als
usuaris. La mostra s’ubicarà a l’Espai El Forn, un dels espais expositius més
singulars del museu. Un dels antics forns de la fàbrica de la Terracotta ha
passat a ser una sala ideal per albergar exposicions de petit format.
A partir del 18 de maig es podran visitar tres aiguamans de la col·lecció del
Museu de la Pesca i que havien format part del Museu Cau de la Costa Brava
(1920 - 1989). Aquestes peces es varen elaborar a la Bisbal d’Empordà entre
finals del segle XIX i principis del XX; dues d’elles de colors verds i palla, i una
tercera de colors vermells, tres dels colors més característics de la producció
ceràmica bisbalenca.
Com el seu nom indica, aquestes peces s’utilitzaven per rentar-se les mans,
per aquest motiu, en la part inferior de l’atuell s’hi troba una obertura que
funcionava d’aixeta. S’ubicaven en el menjador de cases benestants i
esglésies, per aquest motiu acostumaven a estar força decorats.

El 18 de maig també serà la data escollida per l’estrena de la nova pàgina web
del Terracotta Museu. La nova plataforma www.terracottamuseu.cat
esdevindrà el pilar central per donar a conèixer el museu, nodrir de contingut
les seves xarxes socials i arribar als seus usuaris d’una forma molt més eficaç.
Un espai dissenyat tant per aquells visitants esporàdics que volen descobrir la
història de la ceràmica de la bisbal i dels seus mestres ceramistes amb la visita
a l’exposició permanent; com també pels seus usuaris habituals, aquells que ja
coneixen el museu i volen estar al dia de les exposicions temporals i les
activitats que ofereix el museu.

Nit dels museus 2017
El dissabte 20 de maig al vespre, a partir de les 19h, i fins a la mitja nit, el
Terracotta Museu estarà de celebració.
La primera activitat serà una visita guiada de comiat a l’exposició temporal
“Rogenca, argila i foc” (19:30h), aquesta mostra es va prorrogar fins al 21 de
maig degut a l’èxit que va tenir entre els visitants. El punt i final serà aquesta
visita on la pròpia artista, Antònia Roig, ens explicarà l’evolució del seu
llenguatge plàstic a través de les diferents peces exposades. La mostra pretén
mostrar els més de quaranta anys d’ofici de l’artista.
A les 20h, Xavier Rocas, conservador del museu, oferirà la conferència Parlen
els terres: Marques de fàbrica a les rajoles fines de paviment bisbalencs.
Finalment, a les 21:30h hi haurà la proposta de l’Associació de Ceramistes
de la Bisbal, que en aquesta ocasió col·laborarà amb un espectacular
muntatge que porta per títol Forn translúcid. Es tracta de l’encesa d’un forn
que construiran amb ampolles de vidre i argila, per a coure ceràmica. El forn
arribarà a una temperatura de 950-1000ºC. L’espai destinat a la construcció del
forn serà el claustre d’entrada al propi Museu i, tot plegat vindrà acompanyat de
la música en directe del grup de versions FRONTERACUSTICA.
Mercès a que es tractarà d’un forn translúcid, durant la cocció, professionals i
públic podran visualitzar tots els processos i reaccions que es produeixen dins
el forn, i es demostrarà les possibilitats tècniques i estètiques d’aquest tipus de
cocció. Un cop finalitzada la cuita, es mostraran totes les peces obtingudes en
el mateix lloc, així com les ampolles foses.

El Dia Internacional dels Museus se celebra anualment el 18 de maig. És un
esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM) des del
1977, que té com a objectiu conscienciar els ciutadans sobre el paper dels
museus en el desenvolupament de les societats. La celebració de la Nit dels
Museus, que enguany se celebra el dissabte 20 de maig, és una iniciativa del
Consell d'Europa, durant la qual els museus obren les portes més enllà del seu
horari habitual i passada la mitjanit amb una extensa programació d'activitats
com les que s’estan preparant al Terracotta Museu.

Programa
Dijous 18 de maig
Portes obertes
De 10 a 13h i de 16 a 19h
Entrada gratuïta
Obertura exposició temporal
Entre Museus i col·leccions: aiguamans del Museu de la Pesca de Palamós
Espai El Forn

Dissabte 20 de maig
Portes obertes
De 19 a 24h
Entrada gratuïta
Visita guiada
Rogenca argila i foc
A càrrec d’Antònia Roig, artista ceramista
Hora: 19:30h
Conferència
Parlen els terres: marques de fàbrica a les rajoles fines de paviment bisbalencs
A càrrec de Xavier Rocas, conservador del Terracotta Museu
Hora: 20h
Forn translúcid
Cocció amb un forn construït amb ampolles de vidre i argila
Música en directe a càrrec de FRONTERACUSTICA
De 21.30 a 24h
A càrrec de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal

