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Telèfon: 93 403 61 10
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Horari de visita a les exposicions:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h
Els dilluns, tancat
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Edifici
accesible
Hi col·laboren:

Descobreix les nostres exposicions:

Museu de L’Hospitalet
EXPOSICIÓ del 12/12 deL’Harmonia
2017 al 28/01 de 2018

El Museu de L’Hospitalet ens proposa retrobar-nos
amb un dels grans artistes amb qui la nostra ciutat ja
va mantenir una intensa relació, que va culminar amb
una gran exposició antològica presentada l’any 1999 en

El 12 de desembre de 2007 moria Guinovart. Una setmana abans havia inaugurat al
Museu d’Història de Catalunya la que seria l’última exposició en vida de l’autor. La
mostra duia per títol “Cartells d’un temps” i volia ser un petit recorregut per l’univers
cartellista de Guinovart.

una de les sales del Centre Cultural Tecla Sala. Llavors
vam poder contemplar una bona part de les obres de
Josep Guinovart.
Ara, en commemoració del desè aniversari de la
seva mort, el Museu ens ofereix la reinterpretació de l’última exposició feta en vida
d’aquest artista tan compromès amb la societat i amb qui la nostra ciutat s’identifica
plenament.
Vull agrair molt especialment a Maria Guinovart l’interès i la col·laboració que, des de
sempre, ha mostrat per mantenir aquest vincle entre l’obra del seu pare i la nostra
ciutat, L’Hospitalet. Us convido a apropar-vos-hi i gaudir-ne.

El 2017-2018, per commemorar els 10 anys de la seva mort, voldríem, com a homenatge, presentar la que fou la seva última exposició. Però aquest cop buscant que el
fil conductor ens permeti, d’una una banda, donar a conèixer l’importantíssim llegat
de cartells que va fer (per a associacions, per a les festes majors, per denunciar
fets polítics...) i, d’altra banda, que l’espectador descobreixi, mitjançant els cartells,
l’evolució pictòrica de Guinovart (des d’un cartell figuratiu de l’any 1959, fins l’últim
que va fer, l’any 2007). El resultat seria una exposició antològica que permetria posar
en relleu les facetes d’un artista tan polièdric i compromès amb la societat com fou
Guinovart.
L’ Hospitalet fou una de les ciutats amb les qui Guinovart va tenir una relació més
estreta. La fantàstica antològica que va presentar al Centre d’Art Tecla Sala l’any 1999
donava el tret de sortida al que va ser una veritable història d’amor entre Guinovart i
L’Hospitalet.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat
Maria Guinovart

