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Villa Bernasconi reopens its doors after 

a signi�cant refurbishment.  This jewel of the 

Liberty style in Cernobbio embodies a new 

concept in museums, aiming to involve visitors 

actively and emotionally, situating the villa at 

the story’s heart and making it the “host”. The 

idea is for a “speaking house”, where the villa 

explains its own history and the stories of those 

who lived there. The #vocidivilla installation 

guides visitors through an innovative, 

interactive experience, combining multimedia 

content, objects and historical documents. Yet it 

also aims to present multisensory experiences: 

rummaging in drawers, listening to music, 

answering the telephone and so on.

Simultaneously welcoming and 

thoroughly unconventional, the museum 

updates the relationship between past and 

present using dynamic and innovative 

messages, placing the emphasis on questions of 

fashion and design. The installed technology is 

also unique and genuine to Villa Bernasconi: 

not merely because it utilises multimedia 

resources and speci�c pioneer interactive spaces 

but also since, in collaboration with Italian 

Wikimedia, it is home to the �rst “Wikistation”: 

a project to enrich the Wikimedia entries 

dedicated to Art Nouveau. To this end, a 

substantial bibliography is available on the 

subject, including the entire collection of the 

magazine coupDefouet.

The villa was built in 1905 and 1906 

according to a project by architect Alfredo 

Campanini for the engineer Davide Bernasconi. 

From Milan, Bernasconi founded the company 

Tessiture Seriche Bernasconi (Bernasconi Silk 

Textiles) in Cernobbio in the late nineteenth 

century.
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Entre el Liberty 
i les noves 
tecnologies

Mataró recupera una 
joia del Modernisme

From Liberty to New
Technologies

Mataró Recovers a Modernista Jewel

La Vil·la Bernasconi torna a obrir al públic 

després d’una important restauració. Aquesta  

joia del Liberty a Cernobbio constitueix un nou 

concepte de museu, que vol implicar el visitant 

activament i emocionalment, situant-lo al centre 

de la narració i convertint-lo en “hoste”. La 

idea és la d’una “casa que parla”, on la mateixa 

vil·la explica la seva història i la de les persones 

que l’han habitada. Les #vocidivilla guien el 

visitant al llarg d’una experiència innovadora i 

interactiva, entre continguts multimèdia, objectes 

i documents històrics, però també a través 

d’experiències multisensorials (remenar calaixos, 

escoltar música, contestar el telèfon...).

La Casa Coll i Regàs, projectada per 

l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch el 1898, va 

obrir les portes al públic el setembre de 2017 

després d’un acurat procés de rehabilitació de la 

façana. La Fundació Iluro és l’actual propietària 

de l’edi/ci.

La casa es pot visitar de dijous a diumenge 

en dues visites guiades: La Casa Coll i Regàs, com 

a mostra d’una època dona a conèixer l’empenta 

constructiva i la con/guració del nou eixample de 

Mataró en el context històric del Modernisme, i 

la /gura de Joaquim Coll i Regàs, un empresari 

dedicat i compromès socialment; La Casa Coll 

i Regàs, com a mostra de les arts modernistes 

acosta el visitant a les arts aplicades a la casa 

Acollidora i gens convencional, en ella 

s’actualitza la relació entre el passat i el present 

mitjançant missatges d’innovació i dinamisme, 

posant atenció a les qüestions de la moda i el 

disseny. I la innovació que s’hi planteja és única i 

genuïna de la Vil·la Bernasconi: no només perquè 

alberga suports multimèdia i espais interactius 

pioners i especí/cs, sinó també perquè és la seu de 

la primera Wikiestació, realitzada en col·laboració 

amb Wikimedia Italia per enriquir les entrades 

de la Viquipèdia dedicades a l’Art Nouveau. Amb 

aquest objectiu hi ha disponible una àmplia 

bibliogra/a sobre el tema, que inclou també la 

col·lecció sencera de la revista coupDefouet.

La vil·la fou edi/cada entre 1905 i 1906 

segons un projecte de l’arquitecte Alfredo 

Campanini per a l’enginyer Davide Bernasconi, 

d’origen milanès, que a /nal del segle XIX va 

fundar l’empresa Tessiture Seriche Bernasconi 

(Teixits de Seda Bernasconi) a Cernobbio. 

des del vessant més artesanal. Totes les visites 

inclouen un cafè a la terrassa.

Durant la visita es poden contemplar, entre 

d’altres objectes, un llum de sostre original, una 

peça tipus fanal realitzada en vidre policromat 

i emplomat amb estructura de llautó, i una 

arquimesa pertanyent al mobiliari original de la 

casa que la Fundació Iluro ha recuperat i restaurat.

La Fundació Iluro també ofereix uns tallers 

pedagògics adreçats a les escoles: Urbanitz’art, 

que permet als més petits treballar el procés 

creatiu de l’artista modernista; Materialitz’art, 

per conèixer els materials emprats en la creació en 

època modernista i comparar-los amb materials 

actuals utilitzant impressores i llapis 3D (aquest 

taller també s’ofereix en visita familiar el primer 

diumenge de cada mes), i Debats de l’obrador, 

un espai de diàleg per comparar els àmbits de 

la societat del Modernisme amb la societat del 

s. XXI.

D’altra banda, l’edi/ci es posa a disposició 

d’empreses i particulars que vulguin celebrar 

esdeveniments en un marc únic i ple d’història.

Casa Coll i Regàs, designed by architect 

Josep Puig i Cadafalch in 1898, opened its 

doors to the general public in September 2017 

after a painstaking façade restoration process. 

Fundació Iluro is the building’s current owner.

The house can be visited from Thursday 

to Sunday through two guided visits: Casa 

Coll i Regàs: An Example of an Epoch reveals 

the zeal for construction and shaping of the 

new Mataró eixample (urban enlargement) 

within Modernisme’s historical context. It 

focuses on Joaquim Coll i Regàs, a socially 

committed, dedicated businessman. Casa Coll i 

Regàs: An Example of Modernista Arts teaches 

visitors about the house’s applied arts from 

more of an arts and crafts viewpoint. All of 

the visits include a coffee on the terrace.

During the visit one can view, among 

other objects, an original ceiling lamp 

consisting of a brass, lampshade-shaped 

structure with multi-coloured glass and lead, 

and an escritoire that pertained to the house’s 

original furnishings, which Fundació Iluro 

recovered and restored.

Fundació Iluro also offers educational 

workshops for schools: Urbanitz’art lets the 

young explore an Art Nouveau artist’s creative 

process; Materialitz’art helps students discover 

the materials used for creation during the Art 

Nouveau epoch, comparing them with current 

materials using 3D pencils and printers. (This 

workshop is also offered as a family visit 

on the �rst Sunday of every month.) Lastly, 

Workshop Debates offers a discussion space 

comparing diverse spheres in Art Nouveau and 

twenty-�rst century societies.

Meanwhile, the building is available for 

hire by companies and individuals wishing 

to celebrate an event in a unique historical 

setting.

Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty 

és el catàleg de l’exposició que es va poder veure a Varese i a Milà 

durant la primavera i l’estiu de 2017 per commemorar el centenari 

de la mort de Guiseppe Sommaruga i el cent cinquantè aniversari 

del seu naixement.

Sommaruga no només fou un dels màxims exponents del Liberty 

italià, sinó també un arquitecte agosarat i avantguardista que 

va rede/nir l’estil mateix del Modernisme. Aquesta monogra/a, 

a càrrec d’Andrea Speziali, proposa un viatge de descobriment 

i redescobriment del llegat arquitectònic de Sommaruga, fent 

especial referència a les ciutats de Varese i Milà, i tracta diversos 

temes emblemàtics de l’època, com ara el palauet urbà, l’habitatge 

de lloguer, l’arquitectura funerària i les vil·les urbanes i d’estiueig.

Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del 

Liberty (Giuseppe Sommaruga (1867–1917): A Liberty Star) is 

the catalogue for the show that ran in Varese and Milan over 

spring and summer 2017, commemorating the centenary of 

Guiseppe Sommaruga’s death and 150th anniversary of his 

birth. Sommaruga was not merely one of the major exponents 

of Italian Liberty, but also a daring innovator and avant-

garde visionary who rede�ned Art Nouveau’s very style. 

Andrea Speziali’s monograph proposes a journey of discovery 

through Sommaruga’s architectural legacy, making special 

reference to Varese and Milan. It deals with several of the 

period’s emblematic themes, such as urban mansions, rental 

accommodation, funerary architecture and town and summer 

villas.

SPEZIALI, Andrea, 2017 / Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty
CARTACANTA, FORLÌ 

381 pp, 21 x 28 cm, colour and black and white illustrations. Published in Italian

Available in paperback:  €30

SPEZIALI, Andrea, 2017 / Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty
CARTACANTA, FORLÌ 

381 pàg., 21 x 28 cm, il·lustracions en color i en blanc i negre. Editat en italià

Disponible en rústica: 30 €

www.villabernasconi.eu
www.villabernasconi.eu

Balcony on the main façade of Villa Bernasconi

Balcó de la façana principal de la Vil·la Bernasconi

Villa Bernasconi (1905–1906) by Alfredo Campanini 

Vil·la Bernasconi, obra d’Alfredo Campanini, 1905-1906

Interior of Casa Coll i Regàs by Josep Puig i Cadafalch, 1898

Interior de la Casa Coll i Regàs, obra de Josep Puig i Cadafalch, 1898

www.casacolliregas.cat www.casacolliregas.cat
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