(In)Visibles i (O)Cultes, exposició temporal que rescata de l’oblit 24
dones científiques de tots els temps i tots els continents
(In)Visibles i (O)Cultes és una exposició temporal que posa el focus sobre 24 dones
científiques que, des de l’Antic Egipte fins a la Gran Bretanya del segle XXI, han estat, per raó
de gènere, silenciades, relegades o directament esborrades la història de la ciència.
L’exposició produïda pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i comissariada per Mireia
Alcaine es podrà veure a l’espai d’exposicions gratuïtes Ciènciaimés fins al maig del 2022.

La primera metgessa de la història, Peseshet (Egipte, 2.400 aC), l’astrònoma Aglaonice
(Grècia, 200 aC) o la botànica, Blanca Catalana de Ocón ( Espanya, 1860-1904), entre moltes
d’altres, han hagut d’esperar molts anys o segles per recuperar la veu gràcies a un
revisionisme històric amb perspectiva de gènere que es va iniciar a la segona meitat del
segle XX i que ha agafat un impuls imparable al segle XXI.

Per lluitar contra aquesta discriminació, el 2016 es va instaurar El Dia Internacional de les
Dones i les Nenes en la Ciència (11 de febrer) per tal de commemorar i reconèixer la
trajectòria de totes aquelles dones que han contribuït a l’avenç de la ciència i la tecnologia.

Per qüestions d’espai, aquesta exposició no ha pogut donar veu a totes aquelles dones
científiques ocultes, n’hi ha moltes més. Cal cercar-les, reconèixer-les, anomenar-les i
posar-les en el lloc que els correspon en la història de la ciència.

(In)Visibles i (O)Cultes és la tercera de les deu sorpreses que el Museu ha preparat per
celebrar el desè aniversari de l’arribada del Museu de Ciències Naturals al parc del Fòrum. La
primera sorpresa va ser l’entrada gratuïta els dies 10 de cada mes fins a final d’any i la
segona, l’ampliació de l’exposició permanent amb una rèplica del gabinet de curiositats de
la familia Salvador, un tresor del patrimoni científic de Barcelona.

Mireia Alcaine Barcelona, 1971
Llicenciada en història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona,
treballa al Museu de Ciències Naturals de Barcelona i és, des que té ús de raó, feminista i
lluitadora pels drets de les dones i la igualtat de gènere. Quan el Museu es plantejava la
temàtica de l’exposició, la Mireia va desvetllar que feia temps que, en el seu temps lliure,
treballava recopilant informació sobre dones oblidades per la història de la ciència. El llistat
que havia elaborat i la informació que havia obtingut ha servit de base per aquesta
exposició que pretén posar al seu lloc les dones oblidades de la història de la ciència.

Informació pràctica
Durada de l’exposició: del 14 de maig del 2021 a finals de maig del 2022
Horaris:
De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h
Diumenges i festius, de 10 a 20 h
Dies de tancament: dilluns no festius, 1 de gener, 1 de maig, 24 de juny i 25 de desembre
Preus:
Exposició gratuïta
Per a més informació: museuciencies.cat

Com arribar-hi:
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5 (parc del Fòrum)
08019 Barcelona
museuciencies@bcn.cat
Tel. 932566002
Enllaç a Google Maps
Amb metro
L4 (Línia groga)
Parada: el Maresme-Fòrum
Amb tramvia
TRAMBesòs T4

Parada: Fòrum
Amb bus
7, V29, V31, 136,V33 ,B20, B23,H16, Barcelona Bus Turístic i Barcelona City Tour

