La roba interior del segle XIX al XXI

Exposició

del 26 de febrer
al 14 de juny
Museu
de Badalona
Plaça de l’Assemblea
de Catalunya, 1

L’exposició explora el món de la roba
interior des del segle XIX fins al XXI, un
dels períodes més revolucionaris de la
història de la roba íntima, que ha patit profunds
canvis al ritme de les transformacions socials, econòmiques,
tecnològiques, estètiques i del sistema de valors.
Es mostren sobretot peces quotidianes que s’han escollit
precisament perquè són molt representatives de la societat
i dels seus criteris morals. Encara que no s’ha ignorat la roba
interior masculina, és innegable el predomini de la femenina,
que ha canviat molt més d’acord amb els rols que la societat
ha atribuït a cada gènere.
La mostra s’estructura en sis espais que corresponen a sis
èpoques, limitades per anys que són només indicatius i no
s’han d’entendre com a dates exactes, ja que l’ús de moltes
peces s’estén a lapses de temps força amplis, de la mateixa
manera que l’acceptació d’un o altre model varia molt en
funció de cada territori, però també dels gustos personals.
L’exposició, proposada i desenvolupada pel Museu de Badalona
i produïda conjuntament amb l’Oficina del Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona, està pensada per ser itinerant. El
seu abast és ampli i universal: una reflexió sobre el cos com a
instrument de projecció social i sobre la fina línia que, segons
el moment i la personalitat de cadascú, marca on comença i
on acaba la intimitat.
Activitats
Diumenges 8 de març,19 d’abril i 14 de juny, 11 h
Visita guiada a l’exposició. Gratuïta. Cal inscripció prèvia al
Museu
Dijous 16 d’abril, 19 h
Presentació del catàleg de l’exposició a càrrec de Gilbert Solsona,
editor i crític de moda
Dijous, 21 de maig, 19 h
La producció de roba interior
Conferència a càrrec de la Dra. Sílvia Ventosa, conservadora
de Tèxtil i Moda del Museu del Disseny de Barcelona
Diumenges 12 d’abril i 31 de maig, 11 h
Activitas familiars. Cal inscripció prèvia al Museu
Dijous 11 de juny, 19 h
Publicitat i embolcalls de la roba interior
Conferència a càrrec de Cisco Farràs, promotor de les botiguesmuseu de Salàs de Pallars
Horari: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h
i diumenges de 10 a 14 h
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