EXPOSICIÓ ITINERANT

Les façanes de “Can Pistoles”
(Cinema Capitol, 1926-1989)
El cinema Capitol, conegut amb el sobrenom de “Can Pistoles”,
“Can Pistola” o “Ca’n Pistola”, va estar actiu a Barcelona des del
23 de setembre de l’any 1926, quan es va inaugurar, fins a l’any
1989. Va ser aleshores quan es va reformar i es va convertir en el
que és avui: un teatre.
Situat a la rambla de Canaletes, 138, el Capitol gaudia d’una ubicació estratègica,
fet que el va fer popular i molt concorregut.
Va ser un dels primers grans cinemes d’estrena de la ciutat i, amb el temps, es
va anar especialitzant en pel·lícules d’acció, westerns, cinema negre, terror o
d’aventures; films en què pistolers, gàngsters o policies eren els protagonistes.
Aquesta programació el va acreditar com la primera sala especialitzada en films
d’acció, intriga i terror.
Tanmateix, l’objecte d’una expectació insòlita van ser les seves façanes. Les
decoracions que anunciaven les estrenes setmanals, situades al frontis del local,
van establir una relació de comunicació amb la ciutat i van crear una vinculació
especial entre el cinema i la gent del carrer.
L’exposició repassa la història d’aquest local per mitjà de les seves façanes,
creacions que han format part de la memòria de la ciutat i que han dotat el cinema
Capitol d’una personalitat pròpia. Mostra sis dècades d’un local emblemàtic, sis
dècades de Can Pistoles.

RELACIÓ DE MATERIAL
11 plafons a dues cares de pi amb tela impresa
de diferents mides, fins a un màxim de 200
× 270 cm. Van penjats del sostre amb cable
d’acer i amb una inclinació de desplom de 110
graus.
10 vitrines de caixa baixa de llistó de fusta
i vidre de 30 cm de llarg × 6 cm de gruix ×
alçada variable. Van encastades en els plafons.

Comissariat: Núria Expósito
1 rètol lluminós de 65 × 300 cm.
4 cartells de diferents mides, de 5 mm de gruix,
impresos a una cara, que han d’anar situats a
la paret.
Vinils de tall de títols i textos d’àmbit. Cal
redimensionar-los en funció dels espais.
Peces audiovisuals: fragments del programa
Cinema 3 del 23 d’abril de 1990 i Les façanes
del Capitol. El cinema d’una altra època. La
Filmoteca, 2016.

COST

REQUERIMENTS TÈCNICS

CONTACTE

Cessió gratuïta.

Metres quadrats òptims: 300 m2

Exposicions. Filmoteca de Catalunya.

Servei opcional: 3.450 € més IVA. Inclou el

L’exposició està pensada per a una sala diàfana

Tel.: 935 671 089

transport, el muntatge i el desmuntatge.

i oberta. Els plafons van penjats del sostre.

filmoteca.cultura@gencat.cat

No inclou els vinils de tall.

Els cartells i els vinils de tall han d’anar a la paret.

www.filmoteca.cat/web/exposicions

MATERIAL EDITAT

ASSEGURANÇA

Cessió de la imatge gràfica de l’exposició per

El programador ha de fer-se càrrec de les

als materials de difusió.

despeses d’assegurança de tot el material que
forma part de l’exposició.

