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L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA  

NOTA DE PREMSA  

 
L’ETNO, ORGANITZA UN TALLER DE TIC TOC SOBRE L’EXPOSICIÓ “EL MAESTRAT 
FILMAT” 
 
Cremar el Maestrat filmat, Un taller de L’ETNO amb TikTok és una proposta 
dirigida a adolescents i adults basada en l’exposició temporal El Maestrat Filmat, 
que actualment es pot visitar en la sala Joan F. Mira de L’ETNO. 
 
Divendres, 10 de juny, a les 18:30 hores,  
Lloc: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia,  
 
Aquest taller -dividit en dues parts, una teòrica i una altra purament pràctica- 
tracta de confrontar la imatge contemporània des de dins i possibilitar que 
aquestes imatges puguen circular sense cap mena de filtre pel gran caos 
d'Internet. L'objectiu és desprendre l'aura d’estes imatges -projectades en la sala 
d’exposició- i treballar-les (“cremar-les”) al màxim possible, i una vegada fet este 
procés a traves de TIC-TOC, tornar a remarcar la seua essència.  
 
El conductor d’aquesta experiència didàctica serà Fermín Sales, comissari i creador 
de l’exposició. Els interessats tenen a la seua disposició, en la pàgina web, un 
enllaç amb uns arxius per a descarregar en el seu telèfon mòbil, material amb el 
qual es farà l’exercici de muntatge mitjançant TikTok. 
 
Mes info: https://letno.dival.es/ca/actividad/cursos-i-tallers/cremar-el-maestrat-
filmat 
 
El taller és gratuït, i l’accés és lluire fins completar aforament. Per a participar és 
necessari inscriure’s enviant un correu a: letno@dival.es 
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NOTA DE PREMSA  

 
 
L’ETNO, ORGANIZA UN TALLER DE TIC TOC SOBRE LA EXPOSICIÓN “EL MAESTRAT 
FILMAT” 
 
Cremar el Maestrat filmat, Un taller de L’ETNO amb TikTok es una propuesta 
dirigida a adolescentes y adultos basada en la exposició temporal El Maestrat 

Filmat, que actualment se puede visitar en la sala Joan F. Mira de L’ETNO. 
 
Viernes, 10 de junio, a les 18:30 horas,  
Lugar: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia,  
 
Este taller -dividido en dos partes, una teórica y otra puramente práctica- trata de 
confrontar la imagen contemporánea desde dentro y posibilitar que estas 
imágenes puedan circular sin ningún tipo de filtro por el gran caos de Internet. El 
objetivo es desprender el aura de estas imágenes –proyectadas en la sala de 
exposición- y trabajarlas (“quemarlas”) el máximo posible, i una vez realizado este 
proceso a través de TIC-TOC, volver a remarcar su esencia.  
 
El conductor de esta experiencia didáctica será Fermín Sales, comisario y creador 
de la exposición. Los interesados tienen a su disposición, en la página web, un 
enlace con unos archivos para descargar en su teléfono móvil, material con el cual 
se hará el ejercicio de montaje mediante TikTok. 
 
El taller es gratuito, y acceso es libre hasta completar aforo. Para participar es 
necesario inscribirse enviando un correo a: letno@dival.es 
 
Más info: https://letno.dival.es/es/actividad/cursos-y-talleres/quemar-el-
maestrat-filmat 
 
 
 


