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mb “Ceci n’est pas un teler”, el Museu

ntre altres coses, la Revolució Industrial

de L’Hospitalet i el Taller Pubilla Kases

de final del segle XIX i començament del

(TPK) ens conviden a descobrir la rein-

XX va contribuir a Catalunya a la presa de

terpretació que diferents artistes internacionals

consciència per part dels obrers de les fàbriques, del

han fet d’una de les peces més emblemàtiques del

ACTIVITATS:
El dimecres 22 de febrer a les 20 h,

fons del Museu: el teler de l’antiga fàbrica Can Vi-

visita guiada a càrrec d’Agustín Fructuoso, comissari de l’exposició

lumara.

lliures. Entre totes les lluites que aquesta presa de
consciència va comportar, una de les més belles i que

Horari de visita de les exposicions:
De dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h; Els dilluns tancat

Es tracta de la tercera col·laboració anual entre el

ENTRADA GRATUÏTA

posta “Mirades contemporànies envers la col·lec-

Més informació: Pàgina web: http://www.museul-h.cat

ció del Museu de L’Hospitalet”, una iniciativa que

ateneus populars, on els obrers van posar en marxa

ens apropa les visions d’artistes d’arreu d’Europa

una autèntica revolució en considerar la cultura com

sobre símbols, obres o objectes del fons del nostre

una eina de progrés i emancipació, concepte que s’ha

Museu. Una experiència que, a més, esdevé una

mantingut fins a l’actualitat.

bona oportunitat per descobrir noves tècniques i

Amb el temps, el teler industrial ha esdevingut una

tendències de l’art contemporani, aplicades a un

icona convertida en una bona metàfora de tot el que

Museu i els amics del TPK en el marc de la pro-

Facebook: https://www.facebook.com/MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Edifici
accessible

element tan carismàtic com el magnífic teler suís
anterior a 1907 que es conserva al Museu i que representa un bon exemple del passat industrial de
L’Hospitalet.

Dipòsit legal: B.00000-2017

dret a tenir drets i passar de ser serfs a ser ciutadans

Mirades contemporànies envers la
col·lecció del Museu de L’Hospitalet

Com a alcaldessa us convido a visitar aquesta original exposició a la Casa Espanya, un espai emblemàtic de la nostra ciutat, i a gaudir-ne.

i decisió va ser la duta a terme amb la creació dels

va significar i significa encara aquella època.
El títol “Ceci n’est pas un teler” i la imatge del cartell
de l’exposició volen recordar els homes, dones, nens
i nenes que en la seva ànsia per ser ciutadans de ple
dret van creure en el valor de la paraula com la millor
arma per aconseguir-ho. Cada vegada que entrem en
una antiga fàbrica reconvertida en centre de cultura
no oblidem, malgrat tot, la seva victòria sobre la his-

Hi col·laboren:

Descobreix les nostres exposicions:

va aconseguir ressò internacional per la seva novetat

tòria.

MUSEU DE L’HOSPITALET - Casa Espanya
Exposició del 3 de febrer al 2 d’abril de 2017
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Agustín Fructuoso
Comissari de l’exposició

