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Digitalització en 3D

Digitalitzacio del retaule de la Passió
MEV 576

Control de lux
MEV 576
Medició de l’obra basada en la llum



Digitalització 3D : del món real al món digital g g

Realitat Arxiu digital 3D

Estudis i 
dimensionaments.

Restauració: estudi de 
l’obra, el seu procés 

Per fer recerca i 
hipòtesis

, p
de degradació, estudi 
de restitució de parts..p

Autentificació d’obres Divulgació: visites 
virtuals animacionsvirtuals, animacions, 

catàlegs...



Reproduccions i impressió 3D : del món digital al món realp p g

RealitatArxiu digital 3D RealitatArxiu digital 3D

Rèpliques o facsímils 
d’originals 

Còpies de diferents 
dimensions  per a la 

seva venda
Elements de mediació, 
accessibilitat i educació

Obtenció de models: per
Restauració: 

reintegracions de parts, 
suports

Obtenció de models: per 
copiar amb altres 

tècniques (motlles, 
fosa..) actuacions de 

t ió d

Embalatges per obres 
d’art. Empreses de 

transportsuportsrestauració, prova de 
materials

transport

Creacions artístiques
Imprimir objectes per a 
ús personal: decoració, 

recordsrecords...



L’experiència del MEV: reproduccions d’obres

Reproducció d’obres de volum sense
córrer riscos de conservació:

No Hi ha contacte directe amb l’obra
originaloriginal

No s’ha de desplaçar ni manipularp ç p
l’original

Bernat SauletBernat Saulet
Retaule de la passió



Fitxers digitals 

Ús dels fitxers digitals d’altaÚs dels fitxers digitals d alta 
resolució
Visualitzem l’obra des deVisualitzem l obra des de 
totes les perspectives . Útil 
pel control de l’estat de 
conservació i per l’estudi.
Evita operacions de 
manipulació amb els riscosmanipulació amb els riscos 
potencials que comporta



L’experiència del MEV 
reproduccions d’obresreproduccions d obres

Bernat Saulet
Retaule de la passió, mort, resurrecció i p , ,
ascensió de Crist, Sant Joan de les 
Abadesses.1341-1342
Alabastre. Vidre i restes de policromia
292 192 20 5292 x 192 x 20,5 cm



Reproducció compartiment retaule de Saulet

La reproducció s’ha realitzat amb un mecanitzat directe a partir dels arxius digitals
Acabats:  realitzats per l’escultor Javier Lozano de la Universitat de Barcelona



Condicions per al control de còpies físiques

1 ò i h d i1- La còpia ha de variar respecte 
l’original en mides i/o material

2 H d’ t d b ú d2- Ha d’estar marcada amb un núm. de 
registre 

3 Ha de constar que és còpia a3- Ha de constar que és còpia a 
l’exposició pública 

4- Informar al MEV dels canvis o4- Informar al MEV dels  canvis o 
modificacions

Registre 
documental de la 

Mare de Déu de Boixadors. Original

còpia vinculat a  
l’obra original

Mare de Déu de Boixadors. Original  
conservada al MEV i còpia a l’església de 
Sant Pere de Boixadors



Còpia per situar al lloc d’origen

Imatge 3D                                  
A i STL

Marededéu de Boixadors
1350 1370

Còpia de marbre
R d ió d l 5%Arxiu STL1350 – 1370. 

Alabastre. 114 x 39 x 28 cm
Provinent de Boixadors (Anoia)

Reducció del 5%



Reproducció del Retaule de Guimeràp

Ramon de Mur
Retaule de Guimerà
Tàrrega (?)
1402 - 14121402 1412
Pintura al tremp sobre 
fusta
526 x 676 cm
Provinent de l'esglésiaProvinent de l església 
parroquial de Santa 
Maria de Guimerà (Alt 
Urgell)



Tècnica de reproducció del Retaule de Guimeràp

Impressió en paper elàsticImatge digital de les motllures del retaule Impressió en paper elàsticImatge digital de les motllures del retaule



Reproducció del Retaule de Guimerà situat a l’església



Còpia per restituir al lloc d’origen: conservació preventiva

L’Ajuntament de Vic diposita l’original al MEV i encarrega una còpia

Mare de Déu de les Neus
S l XIV XV l b t

Captura pantalla arxiu STL Còpia realitzada amb marmolina 
Segle XIV-XV, alabastre.
72 x 24 x 16 cm
En el moment de retirar-la de la 
fornícula, 2008

p p p
Estereolitografia – impressió 3D



La còpia substitueix la imatge original per evitar la seva degradació

Realitat Arxiu digital Digital RealitatRealitat Arxiu digital Digital Realitat



Relleus catedral de Vic : estudi d’obres  

M E i l d Vi

Relleus de la 

Museu Episcopal de Vic

Catedral de Vic 
1140-1160

Victoria & Albert Museum
, Londres 

The Nelson-Atkins Museum
of  Art, Kansas City 

Musée des Beaux-Arts, 
Lyon



Relleu amb els apòstols Felip, Judes i Bartomeu
Catedral de Vic 1140-1160. Pedra. 81,4 x 63,4 cm.
Victoria & Albert Museum de Londres (adquirit el 1932)



Relleu amb els apòstols Pau, Andreu i Jaume
Catedral de Vic, 1140-1160
Pedra. 78,7 x 69,8 x 19 cm.Pedra. 78,7 x 69,8 x 19 cm.
The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (adquirida l’any 1932)







Rèpliques de diferents dimensions

Mare de Déu de BoixadorsMare de Déu de Boixadors
Impressió 3D a la cera
5 cm d’alçada5 cm d alçada



Accessibilitat : recursos tàctils

Galeria Tàctil. Espai per a persones amb
discapacitat visual. Museu del Louvre

L Mi d Tà til d l C d l Ll dLa Mirada Tàctil del Camp de les Lloses de 
Tona

Mòduls multisensorials de la Xarxa de Museus
L l d l Di t ió d B l PLocals de la Diputació de Barcelona. Per a 
visitants amb discapacitat visual i mobilitat 
reduïda



Accessibilitat : recursos tàctils

Impressió en 3D utilitzada al 
Brooklyn Museum per les 
i it i lvisites sensorials

Activitats adaptades a persones amb discapacitats visuals al MEV



Rèpliques d’objectes per a la venda a la botiga del museu

Fitwilliam museum, Cambridge

http://inition.co.uk/case-study/3d-replication-feathercast-and-fitzwilliam-museum



Creació d’objectes

Metropolitan Museum, Hackathon: 20 artistes a partir de fotografies varen crear arxius digitals que van 
manipular i imprimir



Obtenció d’arxius 3D

Ús de programari queÚs de programari que 
converteix les 
fotografies en models g
3D mitjançant 
estereofotogrametria

Art Institute of ChicagoArt Institute of Chicago

Descarregar models 
prefabricats a 
plataformes queplataformes que 
permeten compartir 
arxius com
thingiverse.com



Obtenció d’arxius 3D

Explorador 3D Smithsonian Institution es visualitza des del web des 
del novembre de 2013 i permet baixar arxius.


