Nota de premsa
Terrassa, 22 de gener de 2016

Surten a la llum “Els objectes ocults dels Museus:
segles XVII i XVIII”
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil i el Museu de Terrassa mostren
peces inèdites

Diumenge, 24 de gener, a les 11 del matí, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil
i el Museu de Terrassa organitzen la visita gratuïta “Els objectes ocults dels Museus:
segles XVII i XVIII”. L’itinerari, comentat per tècnics dels dos museus de la ciutat,
permetrà als visitants conèixer els seus magatzems i descobrir alguns objectes
quotidians i artístics barrocs i neoclàssics, mai o poc exposats. En un breu
recorregut que anirà de la reserva de la Casa Alegre de Sagrera fins als magatzems
del CDMT, es podran descobrir objectes fabulosos, poc o mai exposats, que veuran
la llum durant unes hores.
La primera visita, dedicada als segles XVII i XVIII, se centrarà en les formes de vida
al llarg dels períodes del Barroc i del Neoclàssic i en com va canviar la societat de
l'època. Es mostraran objectes quotidians i artístics ben diversos: des d'una vaixella
popular a un conjunt masculí rococó de casaca, armilla i calçons, passant per un pot
de farmàcia, una capçalera de llit, una moneda o un ventall de seda pintada.
La durada prevista és de dues hores. El punt de trobada serà als magatzems dels
jardins de la Casa Alegre de Sagrera (carrer Cardaire, 21), i el punt de finalització
serà al CDMT (carrer de Salmerón, 25).
L’activitat és gratuïta però les places són limitades i cal inscripció prèvia. Més
informació i inscripcions al 93 739 70 72, de dilluns a divendres de 9 a 14 h (Museu
de Terrassa). Organitzen l’activitat el Museu de Terrassa i Centre de Documentació i
Museu Tèxtil
Més informació a: http://www.terrassa.cat/activitats-public-general
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