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Descripció del curs 

En l'actualitat ens trobem immersos en una dinàmica cultural en la qual els papers professionals 
es diversifiquen, en què progressivament la realitat ens demostra que ja no es pot treballar en un 
únic nivell. Ara els rols i els formats canvien, i açò ens fa entendre que l'espai de l'art s'ha 
transformat en un entorn de consulta constant. 

En conseqüència, perquè hi haja un desenvolupament adient dels projectes artístics i expositius, 
es necessiten professionals específics coneixedors de la matèria amb què es treballarà, que 
puguen manejar els codis i la metodologia pròpia d'una professió que es troba en contacte 
continu amb les obres, els artistes i les institucions; en definitiva, que consideren que l'art i la 
mediació són el seu material de treball. 

Aquest taller pretén acostar i analitzar una professió que és clau per al desenvolupament adient 
de les arts plàstiques i, el que és més important, de l'enteniment per part del públic de les 
manifestacions artístiques, i així examinar l'estat de la professió i les responsabilitats que té per a 
poder fixar les bases d'un comissariat adequat. 

 

 

Objectius 

-Acostar la pràctica del comissariat en tota la seua complexitat  
  
-Establir una metodologia de treball lligada a una bona pràctica professional 
  
-Analitzar els diversos paràmetres que s'interrelacionen en un treball lligat a la col·laboració 
contínua (artistes i institucions) 

 -Transmetre la necessitat i la utilitat d'una xarxa de professionals com a base per a elaborar 
propostes expositives unides a plantejaments crítics  
  
-Reforçar el diàleg entre obres i discursos i fer servir el vehicle transmissor del comissari, entès 
com un interlocutor  

 
-Potenciar el missatge artístic del creador a través de la inserció de codis metalingüístics 

- Activar aquests coneixements a través d'exercicis pràctics que acosten l'àmbit professional als 
participants 

 



 

 

Continguts 

Bloc I. Perfils, la mutabilitat com a motor de canvi 

- Definint la pràctica del comissariat: relacions multilaterals i multifuncionals  

- Preparació i formació: totes les cares del curador 

- Les funcions del comissari. Parlem d'intrusisme professional? 

- Ètica i bones pràctiques. El paper de les associacions en la reivindicació de professionals crítics 
i independents 

 

Bloc II. Òrbites concèntriques: artistes, comissaris, gestors i institucions culturals 

- Caminant junts: la importància de saber treballar en equip. El comissari com a interlocutor 

- La mediació i la professionalització a l'hora d'activar posicionaments crítics en relació amb la 
transmissió dels conceptes artístics 

- Teixir xarxes: canals i vies de comunicació per a crear comunitat i sinergies productives  

- L'exposició com a espai flexible. El lloc on tot ocorre (no solament l'exposició) 

 

Bloc III. Una altra època, altres poètiques. El projecte expositiu  

- Què és l'exposició? Concepte, transformació i tipus. Nous contextos i processos en els quals 
cal potenciar missatges i barrejar capes 

- Enfocaments: quin tipus d'aproximació cerquem. Narratives i lectures possibles 

- El projecte, pensar l'exposició. Fase d’investigació i indagació 

- Fer visible l'invisible: organitzar la informació (posicionament discursiu, elaboració d'una 
memòria conceptual, objectius del projecte) 

- Selecció d'artistes i obres: comença el diàleg 

- Propostes sobre l'espai: disseny del projecte sobre l'espai físic o virtual 

 

 

 



 

 

Bloc IV. L'hora de la veritat: presentar-nos a convocatòries 

- El comissariat independent: el món freelance i les contractacions 

- Estat actual de les convocatòries. Anàlisi dels tipus. Aspectes específics i comuns  

- Preparació de la memòria avantprojecte: models de presentació. Exemples pràctics 

Metodologia 

Aquest curs-taller combina durant el seu desenvolupament tant la part teòrica com la pràctica, 
aplicades sempre d'una forma gradual i lineal.  

Una primera part del taller consistirà en l'aprofundiment d'aspectes teòrics relacionats amb les 
funcions i àmbits d'actuació del comissari, així com les seues relacions amb altres professionals i 
la realitat quant a la professionalització del sector. 

La segona part combinarà els coneixements teòrics amb una part més pràctica entesa a manera 
de plantejament de la labor del curador i relacionada amb els models de convocatòria que 
actualment hi ha. Entre els aspectes a treballar tenim alguns com els següents: 

• Plantejament discursiu i fonamentació teòrica 

• Anàlisi dels espais i condicionaments 

• Selecció d'artistes i obres  

• Plantejament museogràfic (aspectes tècnics) 

• Calendari 

• Pressupost detallat (materials, obra produïda o de nova producció, transport, 
assegurances, embalatge, elements gràfics) 

• Catàleg i altres formats 

• Activitats paral·leles adscrites a l'exposició 

 

Els participants en el taller hauran de plantejar un missatge i un projecte expositiu seguint els 
punts plantejats de manera genèrica en aquestes convocatòries per a aconseguir un acostament 
tan real com siga possible a la posada en marxa d'un treball de comissariat.  



 

PERIODITZACIÓ 

 

- Del 7 de març al 6 d'abril de 2017 
- Dimarts i dijous de 17:00 h a 19:00 h 
- 10 sessions 
- 20 hores – 2 Crèdits  
- 20 hores ICE 
 

• Març: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 
• Abril: 4 i 6 

      

 

LLOC: Per determinar 

 

 

 

NOTA 

PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D'HORES DEL CURS 

*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS 

*SUPERAR UNA PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR 

*REALITZAR L'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS  

 


