Hi col·laboren:

Conferència

"Vida quotidiana a l’Eixample burgès"
A càrrec de Lluís Permanyer, periodista
Dimarts 20 de novembre a les 19 h

Passi de fotografies

"Interiors privats de l’Eixample
modernista"
A càrrec de Consol Bancells,
historiadora de l’art
Dijous 22 de novembre a les 19 h

Gestió tècnica:

Exposició

Del 6 al 23 de novembre de 2012
Horari: de dilluns a dissabte
de 10 a 13 h i de 16 a 21 h

Inauguració

Dimarts 6 de novembre a les 19.30 h
Durant l’acte d’inauguració es
lliuraran els premis del concurs de
relats Fotografies que parlen.

Paisatges interiors.
Les cases de la Dreta de l’Eixample
Presentem un recull de fotografies de cases de la Dreta de
l’Eixample que formen part del fons fotogràfic de Finestres de la memòria. Una exposició per descobrir les cases
des de la perspectiva dels seus interiors, amb imatges que
ens traslladen a la vida dels seus habitants i que ens evoquen la quotidianitat d’altres èpoques.

L’any 1860 naixia un projecte igualitari i ambiciós, l’Eixample de Barcelona, que s’iniciava justament a l’indret que avui dia coneixem com la Dreta de l’Eixample. Els carrers
eren molt amplis i lluminosos, accentuats
pels xamfrans. Permetien tenir perspectiva
per lluir grans façanes on es buscava la singularització, amb articulacions innovadores i
grans programes decoratius.

Casa dels Mompou

Casa Calvet

La casa va esdevenir quelcom molt
important, un símbol de posició de
la família que n’era la propietària. A
l’Eixample s’hi instal·laren palauets
urbans, grans cases unifamiliars, i
també nombroses cases de veïns, els
propietaris de les quals residien al
pis principal. La casa es projecta cap
a l’exterior però, a partir del tombant de segle, l’arquitectura posa
l’accent cap a l’interior, construint
els nous ambients de la quotidianitat. L’espai interior esdevé un tot
acollidor, per al confort, el lleure i la
intimitat dels que hi viuen.

Finestres de la memòria recupera
les fotografies del barri de la Dreta
de l’Eixample anteriors a l’any 1980
i impulsa la creació col·lectiva d’un
fons fotogràfic virtual que permeti
compartir aquestes mirades al passat i gaudir d’una eina cultural i
educativa a l’abast de tothom.
Casa Salvador Roca

