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EL PROJECTE

BÍBLIA DEL PROJECTE
MIRADES DES DEL CONFINAMENT
L’artista internacional Joan Fontcuberta, el Festival Cruïlla i Òmnium Cultural impulsen una
obra artística -fotomosaïc gegant- vinculat a la situació derivada la Covid-19.
Concretament, es vol fer un homenatge a la solidaritat col·lectiva que ha emergit fruit
d’aquesta crisi social i sanitària. Una solidaritat que ens ha permès demostrar que amb la
força de tothom ens podem tornar a aixecar. Que cada gest és indispensable i que la força
d’un país és la seva gent.
En aquest sentit, demanem a la societat que ens envïi fotos d’aquests dies de confinament
on es mostri aquesta “solidaritat col·lectiva”. Des de professionals de diversos sectors que
han estat ajudant fins a petites accions individuals fetes des des de casa que ens han
permès demostrar que tots som una peça fonamental per a teixir aquesta gran xarxa de
solidaritat.
Amb les fotografies que s’obtinguin, es construirà un gran fotomosaic en en el marc del
Festival Cruïlla.

JOAN FONTCUBERTA
Joan Fontcuberta i Villà (Barcelona,
1955) és un artista, docent, assagista,
crític i promotor d’art especialitzat en fotografia i reconegut internacionalment.
Ha desenvolupat durant més de quatre
dècades una activitat artística en l’àmbit
de la fotografia que s’ha centrat en els
conflictes entre naturalesa, tecnologia,
fotografia i veritat.
La seva extensa obra fotogràfica es caracteritza per l’ús d’eines informàtiques
en el seu tractament i presentació de
manera interactiva amb l’espectador.
La seva obra ha estat adquirida per
col·leccions públiques, especialment
dels Estats Units, Alemanya, França,
Espanya i Argentina com el Centre
Georges Pompidou de París, el MOMA
de Nova York, l’Art Institute of Chicago; el Museum für Kunst und Gewerbe
d’Hamburg; l’IVAM de València i el Museu de Belles Arts de Buenos Aires.
El 2013 va rebre el Premi internacional
Hasselblad de Fotografia, el reconegut
guardó que premia anualment carreres
excepcionals en el món de la fotografia.

També ha estat guanyador del premi
David Octavious Hill per la Fotografisches Akademie GDL d’Alemanya al 1988,
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
pel Ministeri de Cultura de França el 1994,
Premi Nacional de Fotografia, atorgat pel
Ministeri de Cultura d’Espanya el 1998,
Premi Nacional d’Arts Visuals el 2010,
Premi Nacional de Cultura 2011, Premi
Nacional d’assaig de les Lletres Espanyoles 2011, així com president de l’Associació
d’Artistes Visuals de Catalunya.
Com a docent ha estat invitat a diferents
institucions internacionals com la Universitat de Harvard i Le Fresnoy, Centre
National des Arts Contemporains de
França, entre molts d’altres.
En els seus treballs representa una visió
crítica de la realitat, les veritats fotogràfiques, històriques o fictícies a través de
la fotografia i el seu context. L’obra de
Fontcuberta s’emmarca dins d’una línia
crítica de la concepció de la fotografia
com evidència de la realitat. Moltes de les
seves obres posen en dubte la veritat que
se li atorga a les imatges fotogràfiques.

El món neix a cada petó

L’EXEMPLE
‘EL MÓN NEIX A CADA PETÓ’
El fotomosaic que es proposa es farà
amb una tècnica que l’autor ja coneix.
A Barcelona es pot veure una obra del
mateix Joan Fontcuberta similar a la
que volem fer, és el ‘Món neix a cada
petó’. Està compost per 4.000 rajoles

d’imatges, 80 columnes de rajoles i 50
files, que sumen 30,4 metres quadrats
-3,8 metres d’alt i 8 de llarg- de fotografies proporcionades per la ciutadania, que van ser escollides segons el
seu color i la seva densitat.

RELACIONS AMB PRESCRIPTORS

QUÈ DEMANEM ALS PRESCRIPTORS?
1.

Recollida de fotografies (crida per aconseguir-ne 100k)
Com han de ser?
●

Contingut: Han de ser representatives de diversos moments viscuts dins de les cases
durant el confinament: nens jugant, estudiant, pintant, famílies fent activitats conjuntes,
adults treballant, etc.
O també de l’exterior, per a tots aquells que amb el seu esforç, han fet possible que el país
seguís endavant (metges, infermers, periodistes, caixers, transportistes, etc)
Què has fet durant el confinament? Les fotografies han de buscar la part positiva

●

Format: les fotografies poden ser tant en format horitzontal com vertical

●

On les han d’enviar?
A través del web www.miradesdesdelconfinament.cat es podran penjar tant imatges
individuals com un .zip
I es posa a disposició una adreça de correu electrònic en cas que es vulgui
mirades@omnium.cat

RELACIONS AMB PRESCRIPTORS

Difusió del projecte a les seves xarxes
Durant les dues setmanes que durarà la campanya, de dilluns 11 de Maig a diumenge 19 de Maig, és
important que les diverses entitats contactades pengin a les seves pròpies xarxes una foto amb un text i el
HT #ElGranMosaic. Se’ls proposarà un text base que ells adaptaran a l’estil propi (és important que tothom
no faci el mateix tuit ja que és poc natural).

HT: #ElGranMosaic
Xarxes on poden penjar la seva participació: TW / FB /IG
Des de les xarxes d’Òmnium en farem RT
Proposta de text:
Ens unim a #ElGranMosaic "Mirades des del Confinament" impulsat per @omnium amb la
col·laboració de @cruillabcn. Una obra d'art i de solidaritat col·lectiva dirigida per l'artista Joan
Fontcuberta. Un homenatge a la societat, tan afectada per la Covid-19
miradesdesdelconfinament.cat

