EXPOSICIÓ
DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2018 AL 17 DE FEBRER DE 2019

Museu de Badalona
Horaris: de dimarts a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges de 10 a 14 h
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1 · 08911 Badalona
Tel. 933841750 · info@museudebadalona.cat
www.museudebadalona.cat

EL CINEMA A BADALONA 1898-1975
CINE MARY CINE ZORRILLA-AYA CINE NUEVO CINE SALUD
CINE ARTIGAS CINE VICTORIA PRINCIPAL CINEMA CINE CERVANTES
CINE MARQUINA CINE PICAROL CINE VERBENA CINE BADALONA

EXPOSICIÓ DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2018 AL 17 DE FEBRER DE 2019

Activitats
El cinema va arribar a Badalona el 1898 amb projeccions ambulants,
i el 1904 la ciutat ja tenia la primera sala estable. Així va començar la
intensa relació entre el setè art i els badalonins.
Aquesta vinculació recorre la mostra La gran il·lusió. El cinema
a Badalona (1898-1975) que ens convida a descobrir la història,
els avenços, les anècdotes, i els incomptables episodis de memòria
compartida que s’amaguen en la penombra d’una sala de cine.
L’exposició s’estructura en diferents apartats temàtics que combinen aspectes locals, com les sales d’exhibició, les programacions o
les crítiques, amb aspectes més generals com l’evolució tecnològica,
el fenomen de l’star-system o l’impacte que va tenir l’omnipresent
censura en la producció cinematogràfica de l’Espanya franquista.
La mostra, que es completa amb la publicació d’un llibre del mateix
títol de la historiadora Núria Casals, és també un homenatge al
cinema i a totes aquelles persones que, en temps foscos i difícils,
hi van poder trobar una finestra al món i una via d’escapada de la
quotidianitat.
És a punt de començar la gran il·lusió! Els llums s’apaguen. Silenci.

Dijous 29 de novembre, 19 h
Inauguració i presentació del llibre
La gran il·lusió. El cinema a Badalona
(1898-1975), de Núria Casals
Diumenges 16 de desembre
i 10 de febrer, 11:30 h
Visita guiada a l’exposició
Activitat amb inscripció prèvia.

Dijous 10 de gener, 19 h
Tertúlia Records de cine, amb
Joan Salla, Abel Mariné, Feli Comas
i Jordi Sapé. Modera: Miquel López
Dijous 17 de gener, 19 h
Tertúlia Cinema i doblatge amb
Lluís Marco, Anna Maria Mauri
i Toni Forteza

Dijous 31 de gener, 19 h
Conferència: La distribució
cinematogràfica, motor de les sales
de cinema en el territori. A càrrec
de Camilo Tarrazón, president del
Gremi de Cinemes de Catalunya

Diumenge 17 de febrer, 11:30 h
Cine mut i música en directe. El jove
Sherlock Holmes de Buster Keaton,
acompanyat per Joan Aymerich al piano
Activitat per a tots els públics.

Tallers infantils
Dijous 7 de febrer, 19 h
Conferència: La dècada prodigiosa.
El cinema a Badalona als anys
cinquanta. A càrrec de Núria Casals,
historiadora i autora del llibre
La gran il·lusió. El cinema a
Badalona (1898-1975)
Dijous 14 de febrer, 19 h
Conferència: El cartellisme en el cine

Diumenge 20 de gener, 11:30 h
A 40 mans. La taula màgica
del muntatge audiovisual
Activitat amb inscripció prèvia.

Diumenge 3 de febrer, 11:30 h
Fem un cartell espectacular!
A càrrec d’Albert Navarro, dissenyador
i il·lustrador
Activitat amb inscripció prèvia.

Totes les activitats són gratuïtes.
La informació d’aquest fulletó pot patir modificacions. El Museu es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no s’arriba a un mínim de reserves.

