l Museu de L’Hospitalet ens presenta una interessant interpretació de l’obra del carismàtic
Carles Buïgas, autor de la Font Màgica de Montjuïc i també de dues fonts a la nostra ciutat.

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Telèfon: 93 338 13 96
Fax: 93 260 04 66
cultura.museu@l-h.cat
www.museul-h.cat

Amb una espectacular posada en escena, Tom Carr amb
els membres del seu taller TCteamwork ens proposen
d’imaginar realitats intangibles de combinacions lumíniques de color que ens atrapen en el seu joc de llums i
ombres. L’obra és un homenatge a Carles Buïgas, un dels
grans referents catalans de l’art i de la tècnica en l’àmbit
mundial, que va ser l’autor a la nostra ciutat de dues fonts
ornamentals —una de les quals s’ubica a Santa Eulàlia i
enguany es restaurarà i es posarà en funcionament perquè tothom pugui gaudir-ne.

Horari de visita de les exposicions:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h
Els dilluns i festius, tancat

Entrada gratuïta

Com a alcaldessa, vull mostrar el meu reconeixement a
tot l’equip humà del nostre Ajuntament que, des del primer moment, s’ha bolcat a fer realitat aquest reconeixement que des de L’Hospitalet volem retre al mestre tot
emmarcant-lo en un seguit d’activitats que proposem
per celebrar l’Any Internacional de la Llum. Us convido,
doncs, a gaudir de la proposta.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Més informació:
Pàgina web: http://www.museul-h.cat
Facebook: https://www.facebook.com/MuseuLH
Twitter: @MuseuLH

Descobreix les nostres exposicions:

Dipòsit Legal: B.20562-2015

Del 17 de setembre a l’1 de novembre de 2015

exposició “Tom Carr. Ecos de Carles Buïgas” uneix l’obra de dos artistes que,
en èpoques ben diferents, han treballat la llum a partir de punts comuns com la
unió d’una visió poètica i un gran interès per la innovació tecnològica.

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Txema Romero, director

Tom Carr dialoga, des d’una mirada actual, amb les obres de Carles Buïgas,
creador no només de la Font Màgica de Montjuïc sinó també d’obres utòpiques com el
Gran Teatre Integral o la Nau Lluminosa. La mirada a la llum i el color de Buïgas es fa
ressò en l’obra de Tom Carr, artista amb una trajectòria marcada per una recerca constant de l’estudi de la forma. Un treball d’investigació que l’ha portat a aconseguir una
síntesi dels elements i, al mateix temps, a partir de la utilització de materials cada cop
més volàtils, a teixir un camí que l’ha encaminat al treball amb la llum. Material que, com
en el cas de Buïgas, li permet la creació d’obres que juguen a crear nous espais a través
de diferents dualitats: llum/foscor/color, llum/ombra.

PRODUCCIÓ DE LA ITINERÀNCIA
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Direcció General de Creació i Empreses Culturals
Jordi Sellas, director general
PRODUCCIÓ A L’HOSPITALET
Ajuntament de L’Hospitalet, Museu de L’Hospitalet
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Ajuntament de Badalona, Centre Cultural el Carme
Ajuntament de Manresa, Centre Cultural el Casino
Fundació Municipal Joan Abelló (Mollet del Vallès)
Ajuntament d’Alella, Espai d’Art i Creació Can Manyé
Centre Cultural de Terrassa
Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda, Granja Soldevila

Les obres exposades presenten l’eco del passat des de la mirada del present i fan un
pas cap al futur, amb la integració d’una nova generació d’artistes agrupats en el TCteamwork (Tom Carr, Massimiliano Moro i Lourdes Santandreu). Aquest equip ens presenta,
a través de les seves instal·lacions interiors i exteriors una innovadora i creativa utilització
de materials per aconseguir la màxima expressió de la poètica de la llum i el moviment.
El treball de recerca al voltant de les formes de la llum que presenta l’exposició es complementa amb un taller portat a terme per TCteamwork, on els participants poden esdevenir creadors d’accions a partir de la llum i l’ombra i amb una intervenció escènica a
càrrec del grup de dansa Big Bouncers.
Fina Durán i Riu
Comissaria de l’exposició

Activitats parale·les
• Dijous, 17 setembre, a les 19.30 h
Acte inaugural: performance a càrrec del col·lectiu de dansa Big Bouncers (Cecilia
Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola)
• Del 17 setembre a l’1 de novembre, de 21 a 22 h
Instal·lació d’ombres xineses a la façana de l’Ajuntament (plaça de l’Ajuntament),
• Del 17 setembre a l’1 de novembre
Il·luminació del carrer del Xipreret
• Dijous, 15 d’octubre, a les 19 h
“Carles Buïgas, artista”. Xerrada a càrrec de Txema Romero, director del Museu
d’Art de Cerdanyola.
• Dijous, 1 d’octubre, a les 19.30 h
Visita guiada a l’exposició, a càrrec de l’equip TCteamwork
• Diumenge, 4 d’octubre, a les 12 h
Taller familiar. Places limitades, inscripció prèvia al telèfon 93 338 13 96
Inauguració de la restauració de la font de Carles Buïgas, instal·lada a la plaça de
l’església de Santa Eulàlia de Provençana, entre els carrers de Santa Eulàlia i de Jansana (es farà coincidir amb l’acte d’encesa de les llums de la campanya de Nadal).
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