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Col·laboren

Col·leccions en diàleg

MUSEU DE L’HOSPITALET
Del 28 de juny al 2 de setembre
Els museus de Sant Boi i de L’Hospitalet
han creat un pont de comunicació, creació
i diàleg artístic per aquest estiu. Han tret la
pols de les obres de les seves reserves, les
han acarat i les han dotat d’un diàleg propi
i comú. Com en el joc dels surrealistes, el
resultat és tan inèdit com experimental.
Vine i descobreix-lo.

Amb aquesta exposició, el Museu de
L’Hospitalet intercanvia una selecció de peces

Col·leccions en diàleg

procedents del seu fons amb el Museu de

NÚRIA MARÍN

Sant Boi, amb l’objectiu de contribuir a la seva

El “cadàver exquisit” va ser un joc inventat

interpretació i divulgació.

pels surrealistes en què la creació naixia de

La mostra “Cadàvers exquisits” és coproduïda

manera col·lectiva, amb aportacions parcials

per les dues institucions i comissariada per

espontànies que creaven una obra de

Vanessa Martín Nicolás, que ha fet la selecció

manera, gairebé, accidental. Els participants

de les peces que es podran veure per

no tenien en compte la col·laboració dels

compartir-les tot establint una relació

altres creadors i els resultats van ser conside-

ALCALDESSA

especial i ﬁns i tot, a vegades, surrealista.

rats més experimentals que estètics.

D’HOSPITALET

La ciutat té en el Museu de L’Hospitalet l’espai

Els primers exemples van ser literaris i se’ls

adient per a la custòdia i conservació de

van sumar d’altres disciplines artístiques, com

diverses obres d’art i multitud d’objectes del

el dibuix o la música, creant una col·lecció de

nostre passat agrícola i industrial i de la

manera intuïtiva, lúdica i automàtica, deixant

nostra vida quotidiana. Un fons format

a banda la raó.

per més de 10.000 peces que ens
identiﬁquen com a societat.

A partir d’aquesta idea de creació col·lectiva i
partint de la voluntat dels museus de Sant
Boi i de L’Hospitalet de col·laborar, Cadàvers
exquisits, col·leccions en diàleg es presenta

ACTIVITATS

com un joc d’intercanvi de les col·leccions
d’ambdós museus. Les peces exposades, en

Dijous, 12 de juliol, a les 20:30h.

la seva majoria, són part de les reserves, allunyades, apartades, amagades a l’ull del visitant,

Visita guiada nocturna a les dues seus de

gairebé mortes, com a cadàvers oblidats. És

l’exposició a càrrec de Vanessa Martín,

per això que proposem aquest joc, per fer

comissària de l’exposició. El punt de trobada

reviure aquests fons d’una manera singular i

és l’Harmonia i, després de visitar la part de

gairebé “surrealista”, fent que dialoguin i facin

l’exposició del Museu de L’Hospitalet, ens

dialogar les dues ciutats.

dirigirem en FFCC (servei de transport gratuït)
al Museu de Sant Boi.

Vanessa Martín Nicolás,
comissària de l’exposició.

Durada aproximada de l’activitat: 2h.
Places limitades, cal inscripció prèvia
(93-403 61 10 o cultura.museu@l-h.cat).

