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III SEMINARI TEORICOPRÀCTIC 
SOBRE PINTURA MURAL

L’ACABAT FINAL I LA 
INCORPORACIÓ EN 
UN NOU ESPAI
26 I  27  DE MARÇ DE 2015

Aquest seminari teoricopràctic es concep com la continuació i  cloenda dels 

dos seminaris impar tits amb anterioritat sobre pintura mural, que van tenir

lloc al Museu de Lleida el  març de 2011 i  el  juny de 2012. L’obra sobre la qual 

s’està treballant és una pintura de l’ar tista Josep Minguell, que l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova va dipositar al Museu. En el transcurs dels 

dos seminaris es va explicar, pas a pas, des de la presa de decisió de realit-

zar un arrencament d’una pintura mural, f ins al seu traspàs a un nou supor t 

per tal de salvaguardar-la. Amb aquest III  seminari es pretén exposar els 

diferents acabats que poden realitzar els conservadors-restauradors de 

pintura mural i  valorar diferents possibil itats d’incorporar-les en un nou 

espai, amb la col·laboració de dos ar tistes muralistes. També es podran 

veure les pintures murals que es conserven a l’exposició permanent i  a les 

reserves del Museu de Lleida, així com l’exposició temporal sobre alguns 

dels esbossos preparatoris per a pintures murals que l’ar tista Victor Pérez 

Pallarés va realitzar per a diferents esglésies i  edificis de les terres de Lleida 

i  la Franja.



MENÚ DE LA NIT 
GASTRONÒMICA

	

26 març
09,30 - 10,00h Presentació del seminari. 
10,00 - 11,00h Pere Rovira (Centre de Restauració de Béns Mobles de la 
  Generalitat de Catalunya). «Els antecedents (seminaris I - II), la 
  tècnica de l’acabat final i diferents possibilitats d’incorporar les 
  pintures a un nou espai».
11,00 - 11,30h Pausa-cafè.

11,30 - 12,30h  Mercè Marqués (KROM Restauració SL). «Les pintures murals 
  de l’església del convent dels caputxins de Figueres. Arrencament i   
  traspàs a un nou suport».
12,30 - 14,00h Pràctica 1. «Sessió crítica a peu d’obra. Criteris per a la 
  reintegració cromàtica. Els  preparatius». Artistes 
  convidats:  Víctor P. Pallarés i Josep Minguell.
16,00- 17,00h Núria Gilart (Museu de Lleida: diocesà i comarcal). «Les pintures   
                  murals de la Pia Almoina de Lleida. Un revers per descobrir».
17,00 - 18:00h Carmen Berlabé i Núria Gilart (Museu de Lleida: diocesà i 
  comarcal). «Visita temàtica a la col·lecció permanent i a les 
  reserves del Museu de Lleida: la pintura mural i els seus processos   
  tècnics i creatius».
18,00 - 20,00h Pràctica 2. «Retirament de les teles d’arrencament. Traspàs  
  de les pintures murals a un nou suport i reintegració 
  cromàtica».
  (Qui vulgui participar en les pràctiques 2 i 3, ho ha de dir en  
  el moment de la inscripció)

27 març
9,00 - 10,30h Pràctica 3.  Continuació de les tasques de la pràctica 2.
10,30 - 11,00h Pausa-cafè.

11,00 - 12,00h Esther Ratés (Universitat de Lleida). «Pintura mural: continuïtat i 
  fragmentació».
12,00 - 13,00h  Sílvia Noguer (Museu d’Art Contemporani de Barcelona). «La 
  intenció de l’artista en el mural contemporani». 
  Tres casos exemple:
  . “Todos juntos podemos parar el Sida” de Keith Haring, un grafiti 

PROGRAMACIÓ 

INSCRIPCIONS 
Podeu formalitzar la vostra inscripció a l’adreça museu@museudelleida.cat adjuntant el justificant del 

pagament.  Aforament limitat a 70 persones. Es lliurarà certificat.

PREU
25 €

Número de compte per efectuar el pagament:  2100-0510-12-0200210417

LLOC
Museu de Lleida
c/ Sant Crist 1
25002 Lleida

MÉS INFORMACIÓ
www.museudelleida.cat

973283075

      .  “Wall Drawing 289“ de Sol LeWitt, un mural efímer.
        .  “La flora soñadora”  de Gabriela Ciancimino, un mural interactiu.
  Diferents solucions que, des d’un museu, s’han adoptat per a    
  la preservació d’alguns exemples de muralisme modern.
13,00- 14,00h Taula rodona: « Entorn de la conservació de la pintura   
                 mural ». Josep Minguell, Sílvia Noguer, Esther Ratés, Mercè 
  Marqués, Pere Rovira i Núria Gilart. 
14,00h  Cloenda a càrrec de Josep Borrell (director dels Serveis 
  Territorials a Lleida del Departament de Cultura de la   
  Generalitat de Catalunya), Josep Giralt (director del Museu   
  de Lleida: diocesà i comarcal) i Àngels Solé (directora del   
  Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de   
  Catalunya).
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