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Exposició "De matèria a producte. Disseny, tecnologia i
innovació a la llar"
100 anys de Roca, 100 anys de disseny
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Motivacions
"De matèria a producte. Disseny, tecnologia i innovació a la llar", comissariada per ERF, és la
segona exposició del centenari de l’empresa Roca, que des de fa 100 anys forma part de la nostra
història quotidiana col·lectiva i íntima.

Condensar 100 anys d’història de Roca i fer-ho en un format atractiu per a tots els públics ha estat un
gran repte per a ERF. S’ha optat per un relat i una museograﬁa immersiva i emocional que permetés
connectar amb la memòria i evocar records familiars i personals dels visitants.

Resultats
L’exposició ofereix un recorregut a través de la trajectòria de Roca, així com a través del context
social de cada moment, des de l’any 1917, quan Roca va instal·lar-se a Gavà. També s’il·lustren els
avanços en el disseny i funcionalitat dels productes, materials i fabricació.
Es diferencien tres àmbits:
Fent època, on el visitant pot copsar els canvis socials i l’evolució de Roca a través de 6
ambients, mitjançant productes, objectes històrics, suports publicitaris, vídeos o interactius. En
aquest àmbit es pot veure com, en cada moment, Roca ha contribuït a resoldre i oferir solucions
per al confort domèstic i la higiene, posant èmfasi en el disseny, la usabilitat, la innovació i la
sostenibilitat.
Dissenyant amb sentit, on es pot apreciar la importància i complexitat del procés de disseny
Fabricant experiències, on el visitant es pot endinsar en els secrets del producte, una part
invisible i desconeguda, mitjançant un mapping interactiu, descobrint les matèries primeres
tradicionals juntament a la nova generació de materials i els processos de fabricació, a través
de diverses mostres de materials i vídeos didàctics.
L’exposició es pot visitar al Roca Barcelona Gallery des del 5 de juliol ﬁns el 30 de desembre de 2017.
Per a més informació, vegeu el vídeo de l'exposició [2].
L’exposició es pot visitar simultàniament també a:
Roca Lisboa Gallery, des del 12 de setembre
Roca Madrid Gallery, des del 14 de setembre
Roca London Gallery, des del 16 de setembre
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