LA PEÇA DEL MES
Núm. 4

- Abril 2018 -

Casc militar
......

Indumentària militar amb elements florals i
geomètrics a la superfície
Casc metàl·lic de ferro amb forma hemisfèrica
decorat amb sanefes vegetals i heràldiques
repujades. A la part superior té una punxa de
ferro i a la part davantera unes parts mòbils,
totes elles ornamentals. Penjant del cos
principal i tapant la zona de les orelles i
clatell, a mode de protecció, hi pengen unes
malles fetes d’anelles intercalades de ferro i
d’un altre metall daurat.

......
......
......

Tota la superfície metàl·lica està decorada
amb motius florals i geomètrics cisellats que
recorden motius àrabs i germànics.

......
Procedència
Objecte trobat al Bloc Tarrida (Can Serra)
l’any 1986 per uns nens que ho lliuren a la
Guàrdia Urbana.
H-3754
Datació : primera meitat segle XX
Dimensions : casc i malla: 21 x 47,5 cm.
Casc: 21 cm x 19 cm de diàmetre.
Material i tècnica : Metall, forjat (T. Metall),
cisellat, calat.
Restaurada el març de 2018.

Observacions
Peça
escollida pel cicle d’exposicions
col·lectives
“Ceci n’est pas. Mirades
contemporànies envers la col·lecció del
Museu de l’Hospitalet”, comissariades per
l’Agustín Fructuoso, exposada entre els dies
12 d’abril i 3 de juny de 2018 a l’Harmonia.
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Museu de l'Hospitalet

L’Apps Patrimoni
L’Hospitalet

Horaris dels centres
Casa Espanya. c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
L'Harmonia. Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
cultura.museu@l-h.cat t. 93 403 61 10
http://www.museul-h.cat

https://www.facebook.
com/MuseuLH
https://issuu.com/mu
seudelhospitalet
https://twitter.com/M
useuLH
https://www.instagra
m.com/museulh/
https://www.youtube.
com/user/MuseuLHo
spitalet

Museus en línia
http://ow.ly/R3I930hQRhu
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