TORNEM A OBRIR AL PÚBLIC AMB NOVA EXPOSICIÓ: RETALLS D'AHIR I D'AVUI
En un acte amb el President de la Diputació a les 13h. del dia 23 de febrer es farà oficial
l’obertura d’una nova mostra en el CDMT.
Des de l’any 1990 fins al 2011 el Centre havia fet de les exposicions temporals l’eix central de la
seva activitat; la temporalitat permetia anar traient a la llum diferents parts del patrimoni
vastíssim que conserva, alhora que anar-lo estudiant, restaurant i publicant. Cada mostra
significava un nou pas en el coneixement científic i contribuïa, també, a incentivar i mantenir la
fidelitat del públic.
El context dels darrers anys ha modificat les coses, i amb una disminució acumulada d’un 37%
del pressupost el Centre no pot sostenir el ritme d’activitat que tenia ja que per davant de tot
ha de garantir la conservació dels béns. Per aquest motiu durant l’any 2013 no hi va haver
exposicions, però si que es va anar treballant en el projecte de l’exposició que ara s’inaugura.
Aquesta presentació no té data de caducitat, i s’intentarà mantenir viva a base d’anar
actualitzant les seves parts a mesura que el temps ho requereixi.
I, precisament, la seva part final s’ha bastit amb la col·laboració i la complicitat de diverses
empreses punteres que han cedit mostres representatives de la seva recerca i producció:
ANTEX (biopolímers i reciclatge de polièster), THOR i SWELA (nanotecnologia), Color Center
(microencapsulació), Owens Corning (fibra de vidre per a molins de vent), Hartmann (teixits
elàstics per a usos sanitaris), Finsa Arquitectura (teixits de malla metàl·lica), Estambril
(protecció personal) i Sensing Tex (teixits lumínics). Amb el seu suport el CDMT podrà fer-se
ressò de l’activitat del sector i mostrar a tothom com la indústria tèxtil continua gràcies al que
sempre ha fet: adaptar-se cada dia a un context canviant.
El contingut de l’exposició es basa en diversos textos escrits per especialistes, que les persones
interessades podran recuperar íntegrament a través de codis QR o, també, per medi de dues
pantalles tàctils situades a la mateixa sala.
La inauguració marcarà també l’inici del nou horari del Centre: obert al públic tots els
diumenges de 10 a 14, amb entrada gratuïta (excepte festivitats i vacances) i accessible amb
cita prèvia en els dies laborables. Recomanem consultar l’agenda en el web (www.cdmt.es).
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Foto núm. 1
La imatge de l'exposició és un brodat magribí
en lli i seda del s. XIX procedent de la
Col·lecció Biosca (CDMT núm.reg.121)

Foto núm. 2
Mostres tèxtils originàries de diversos
continents, procedents de les diferents
col·leccions privades que conformen el "fons
antic" del CDMT

Foto núm. 3
Parella de maniquins del s. XIX produïts a
Canton, probablement destinats a una
Exposició Universal i adquirits després pel
col·leccionista Lluís Tolosa
(CDMT núm.reg.12316-12317)
Foto núm. 4
El patrimoni modernista del CDMT s'ha
format al llarg de les últimes dècades.
Els mostraris industrials, dissenys i
publicacions tècniques donen compte de la
capacitat d'innovació de l'època, així com les
creacions dels interioristes.
Foto núm. 5
Durant el Modernisme la toilette femenina
representa un espai fronterer entre la
intimitat més estricta i la sociabilització més
voraç.
Foto núm. 6
La cursa de la moda ha donat lloc a
innovacions tecnològiques destinades a
millorar processos i materials, i ha originat
una dinàmica de mercat cada vegada més
orientada al consum.

Foto núm. 7
Una part important del sector tèxtil se centra
avui en la investigació i producció de tèxtils
amb aplicacions tècniques. L'exposició inclou
unes breus pinzellades amb mostres cedides
per diverses empreses.

Foto núm. 8
Biopolímers, nanotecnologia,
microencapsulats, teixits lumínics, teixits
metàl·lics, gespa artificial ... els tèxtils tècnics
requereixen investigació i capacitat
tecnològica.

Foto núm. 9
Aquí, el visitant pot tocar.
Les mostres han estat cedides per empreses
que treballen en el sector dels tèxtils tècnics.
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Per obtenir les fotos en alta resolució demaneu-les a : ngrau@cdmt.es

