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- Nota de premsa -

L’exposició itinerant “A través
Fontcuberta” s’inaugura a Mollet

del

mirall.

Joan

La regidora d’Arts Escèniques i la Fundació Municipal Joan Abelló de
l’Ajuntament de Mollet, Mercè Bertran, el subdirector general de Promoció
Cultural del Departament de Cultura, Joan-Francesc Ainaud, i el cocomissari de l’exposició, Ramon Parramon, inauguren dijous, 24 de maig,
a les 20 hores al Museu Abelló, l’exposició “A través del mirall. Joan
Fontcuberta”.

Organitzada pel Departament de Cultura a través de la Direcció General de
Promoció i Cooperació Cultural, i produïda per ACVic Centre d’Arts
Contemporànies, “A través del mirall. Joan Fontcuberta” aplega dues parts del
projecte expositiu “Reflectogrames”, i posa en relleu l’increment d’imatges i la
proliferació d’autors, així com el potencial de difusió i dispersió vírica, elements
tots ells en augment amb l’ús de les xarxes socials.
Comissariada per Joan Fontcuberta i Ramon Parramon, la mostra indaga en
com la ubiqüitat dels aparells fotogràfics multiplica de forma exponencial les
situacions que són registrades fotogràficament i la quantitat d’imatges
efectuades. La fotografia, doncs, es desritualitza, ja no es reserva per als
moments solemnes. Al contrari: la disponibilitat, la facilitat i l’oportunitat de
fotografiar-ho tot empeny a la foto digital a infiltrar-se en el temps i en
l’esdeveniment d’allò quotidià en els espais més privats.
Miralls en llocs íntims com banys, habitacions d’estudiant, hotels, banys de
discoteques i d’altres locals de lleure, emprovadors de botigues de roba,
ascensors, retrovisors d’automòbils... En aquestes imatges, segons
Fontcuberta, “preval l’autoexploració lúdica per sobre de la memòria”. El
projecte expositiu mostra aquesta voluntat a través d’una sobreprojecció
d’autoretrats i una selecció d'imatges impreses, de forma que l’espai expositiu
es transforma en un escenari saturat on té lloc un espectacle de subjectivitat
desfermada. A l’exposició es pot trobar un dispositiu dotat amb una càmera
fotogràfica i un programa amb què l’espectador podrà afegir-hi, si ho desitja, el
seu autoretrat.
La mostra es complementa amb la conferència “Ficcions excessives, veritats
profilàctiques”, a càrrec de Joan Fontcuberta, a cada un dels espais on itinerarà
l’exposició. L’artista parlarà sobre la fotografia com a eina de prevenció de

conflictes, després d’haver actuat com a canal de denúncia allà on estaven en
joc les veritats. A més, cada espai organitzarà visites guiades.
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