DOSSIER DE PREMSA

‘Basat en històries reals’
Col·lecció Foto Colectania
Del 31 d’octubre 2020 al 28 de febrer de 2021

Xavier Ribas, Sense títol, sèrie Domingos, 1996. Còpia cromogènica © Xavier Ribas / VEGAP
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Foto Colectania presenta
‘Basat en historias reales’
•

L’exposició ofereix una nova mirada als fons de la col·lecció de Foto
Colectania mostrant les històries que hi ha darrere les fotografies.

•

S’exposaran més d’un centenar de fotografies de grans autors com Helena
Almeida, Juan Manuel Castro Pietro, Joan Fontcuberta, Cristina García
Rodero, Chema Madoz, Cristina de Middel, Isabel Muñoz, Ramón Masats o
Gervasio Sánchez.

•

A través del seu dispositiu mòbil, el visitant podrà connectar les
fotografies exposades amb imatges i més recursos de la col·lecció.

•

L’exposició s’ha organitzat gràcies a la col·laboració principal del la
Fundació Banc Sabadell

La Fundació Foto Colectania, gràcies a la col·laboració principal de la Fundació Banc
Sabadell, ha inaugurat el 31 d'octubre l'exposició Basat en històries reals. Col·lecció Foto
Colectania comissariada i organitzada per Foto Colectania.
Basat en històries reals ofereix una nova mirada als fons de la col·lecció de Foto
Colectania. L'exposició pren com a punt de partida les històries que hi ha darrere de les
fotografies, les que moltes vegades no s'expliquen i que en aquesta ocasió prenen més
protagonisme per mostrar a l'espectador una intencionalitat que moltes vegades passa
desapercebuda. Les imatges seleccionades, acompanyades de noves contextualitzacions
i, en ocasions, del testimoni de l'autor mateix, pretenen dotar de nous sentits i d’una major
profunditat a les fotografies.
L'exposició coincideix amb el llançament de la nova plataforma web de la col·lecció, que ha
estat creada amb la intenció d'incloure més recursos documentals, informació sobre els
autors i les seves sèries, així com moltes més imatges de la col·lecció de Foto Colectania.
"Sempre és difícil fer una exposició dels propis fons, i més en el nostre cas, en què la
col·lecció està formada per més de 3.000 fotografies", afirma Irene de Mendoza, directora
artística de Foto Colectania i comissària de l'exposició. I afegeix: "Per a aquesta
exposició, hem optat per organitzar una mostra que convidi a l'espectador a descobrir
noves històries, ja sigui d’imatges que ja coneixen o de fotografies que descobreixen per
primera vegada, i a completar-les amb altres fotografies que trobaran a la nostra pàgina
web. La proposta és una invitació a tornar a mirar, a aprofundir en les imatges i a descobrir
nous relats que no acostumen a ser els que apareixen en els llibres d'història de la
fotografia".
Iniciada fa 20 anys, la col·lecció de Foto Colectania s'ha convertit en un dels fons de
fotografia més importants del nostre país. Amb més de 3.000 obres realitzades per més de
vuitanta fotògrafs i fotògrafes espanyols i portuguesos entre 1950 i l'actualitat, la col·lecció
es caracteritza per reunir en la majoria de les ocasions, un conjunt significatiu de
fotografies de cada un d'ells, que mostra la trajectòria de molts dels autors representats.
D'altra banda, la complicitat dels fotògrafs amb Foto Colectania ha permès reunir
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testimonis directes dels propis autors sobre les seves obres, donant claus de sentit i
contextos que Foto Colectania ha volgut traslladar a aquesta exposició.
“Basat en històries reals. Col·lecció Foto Colectania”
Composada per més d'un centenar de fotografies, les imatges reunides en l'exposició
Basat en històries reals. Col·lecció Foto Colectania s'organitzen en un recorregut que
discorre per quatre àmbits temàtics oberts. En el primer, titulat "Àlbum Personal", trobem
una sèrie de fotografies que ens mostren la mirada més íntima dels autors cap als seus
entorns més propers i experiències personals.
La següent secció, "L'altra història de les fotografies", constitueix el cor de la mostra.
Aquí trobem algunes de les icones de la fotografia del nostre país al costat d'obres no tan
conegudes que, gràcies als textos que les complementen, les situacions, els personatges i
els llocs retratats poden afegir nous significats per a l'espectador.
En el tercer àmbit de l'exposició, els "Paisatges reals" es contraposen als "Paisatges
imaginats", i els límits del que és real i el que és imaginat, es presenten conscientment
difusos.
En l'últim apartat de l'exposició, titulada "Històries construïdes", les fotografies
seleccionades comparteixen diversos processos d'intervenció per part dels seus autors: ja
sigui col·locant-se com a subjecte de la composició, mitjançant la construcció de bodegons,
manipulant i experimentant amb la doble exposició o recreant històries.
Per a aquesta mostra, el visitant, a través d'un codi QR i de la seva dispositiu mòbil, podrà
connectar les fotografies exposades amb noves imatges i recursos que es troben al web
de la col·lecció. Aquesta plataforma anirà creixent durant els propers mesos, ja que
s'aniran incorporant més continguts vinculats a les fotografies, les sèries i els autors de la
col·lecció, amb l'objectiu d'esdevenir un recurs fonamental de la fotografia contemporània
del nostre país.
Participen en l’exposició:
Helena Almeida, Manel Armengol, Pilar Aymerich, Catarina Botelho, Javier Campano,
Carlos Cánovas, Vari Caramés, Gérard Castello-Lopes, Juan Manuel Castro Prieto, Toni
Catany, Colita, Joan Colom, Gabriel Cualladó, Cristina de Middel, Jean Marie del Moral,
Jordi Esteva, Manuel Ferrol, Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Alberto García-Alix, Cristina
García Rodero, Francisco Gómez, Inês Gonçalves, Fernando Gordillo, Roger Guaus, Jorge
Guerra, José Guerrero, Cristóbal Hara, Juande Jarillo, Manolo Laguillo, Fernando Lemos,
Chema Madoz, Ramón Masats, Xavier Miserachs, Jorge Molder, Nicolas Muller, Isabel
Muñoz, Rafael Navarro, Paulo Nozolino, Francisco Ontañón, César Ordoñez, Carlos Pérez
Siquier, Aleix Plademunt, Leopoldo Pomés, Jorge Ribalta, Xavier Ribas, Humberto Rivas,
Jorge Rueda, Txema Salvans, Gervasio Sánchez, Rafael Sanz Lobato, Luiz Simoes, Ton
Sirera, Ricard Terré, Miguel Trillo, Juan Diego Valera, Virxilio Viéitez y Luis Vioque.
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Algunes històries de les fotografies
CRISTINA DE MIDDEL, “THE AFRONAUTS” (LOS AFRONAUTAS), 2011

"El 1964, encara eufòrica per la recentment guanyada independència, Zàmbia va llançar el seu
primer programa espacial. El seu objectiu era enviar a dotze astronautes i deu gats a la lluna,
superant així el repte que van marcar Estats Units i la Unió Soviètica en plena cursa espacial
(...)
Afronautas està basat en la documentació d'un somni impossible que només viu a les imatges.
Basant-me en aquesta increïble però certa notícia de fa 50 anys, va reconstruir les escenes
que podrien haver-la documentat llavors i reforço seva veracitat afegint a aquesta certesa la
meva càrrega personal i el fruit de la meva imaginació ". -Cristina de Middel
CRISTINA GARCÍA RODERO, PEQUEÑO HOLLYWOOD, ALMERÍA, 1991.

"Pequeño Hollywood és una fotografia que estimo i que, com passa molt poques vegades, és
un miracle. M'havien encarregat un treball sobre Almeria per al Centro Andaluz de la Fotografia.
Vaig decidir fer diversos temes que a mi m'interessaven i no podia passar per alt els decorats
cinematogràfics dels petits poblats de l'Oest en el desert de Tavernes, on es van rodar
pel·lícules emblemàtiques durant els anys 60 i 70. El decorat es va crear per a la pel·lícula La
muerte tenía un precio. En l'actualitat s'utilitza com a parc temàtic on es dóna vida a escenes
de l'Antic Oest: bancs, atracaments, cantines, baralles, duels, fugides ...
Esperava amb tota la paciència del món que unes gallines s'acostessin a una nena en aquest
particular escenari quan, a el fons, vaig veure un cavall rebolcar-se en la sorra. Vaig sortir
corrent, em vaig oblidar de la nena i vaig poder fotografiar les dues últimes voltes. El cavall era
molt blanc i destacava sobre el capvespre. Hi havia participat en els tirotejos a la carrera i
gaudia de la seva llibertat ".-Cristina García Rodero
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CHEMA MADOZ, SENSE TÍTOL, 1985

"La persona que surt a la fotografia és el meu pare. Era a mitjans dels anys vuitanta i jo
tractava de trobar una manera diferent de dir les coses.
Recordo que quan de petit visitava al meu pare en el seva feina, sempre em cridava l'atenció
que algun dels seus companys portava un mocador a la butxaca de l'americana del que sortien
tres pics. Jo mirava estranyat aquell detall geomètric i per més voltes que li donava, allò
sempre em va semblar un misteri. Farien trucs de màgia? ".- Chema Madoz

LEOPOLDO POMÉS, IMAGEN BLANCA, 1959

“A primera hora d'un matí d'estiu de 1959, Leopoldo em va trucar per telèfon amb veu urgent:
-Passo a recollir-te en 10 minuts i ens anem a Castelldefels. Avui el sol està tapat pels núvols i
el dia té aquesta llum que estic esperant fa temps. Porta el banyador blanc!
Aquesta llum tan esperada era la que no genera ombres, que ho envolta tot: persones,
objectes, edificis, arbres ... banyat per ella, qualsevol volum adopta un aspecte distant de la
realitat, apropiant-se de l'espai com si en ell no existís res més.
Leopoldo estava en els principis de la recerca d'aquesta llum que a mi em va semblar llavors un
descobriment sorprenent per sobtat i inesperat. Fins aleshores les seves fotografies havien
anat a la trobada del negre, ombrívol, dramàtic.
La platja estava deserta, verge, gairebé fantasmagòrica. El mar quiet mancava de tot
protagonisme com si la seva única funció és la de fer de difús horitzó.
Gairebé sense indicacions de Leopoldo jo anava caminant lentament per la sorra cap al mar.
L'atmosfera blanquinosa resultava inquietant, com el presagi d'algun esdeveniment inesperat.
Tot d'una va ressonar imperiosa la veu de Leopoldo: -¡Inclina el cap!
Va capturar l'instant. La foto existia (...).-Karin Leiz
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MIGUEL TRILLO, EN LA PUERTA DEL PUB TRÁNSITO SUR, 1989

"Dues parelles de B-boys i B-girls a la porta del disco-bar Trànsito Sur de Vallecas Villa
(Madrid). Era a finals dels 80, la primera dècada completa viscuda en llibertat a Espanya. Una
cosa inèdita en el segle XX espanyol. Els que surten enrere se'ls veu aliens a l'escena (...).
Aquesta ha estat la meva especialitat. Fer-me proper, inapreciable en les distàncies curtes.
Aquell any de 1988 vaig freqüentar aquest local (...). Aquesta tarda s'havia celebrat un
certamen de rap. Es van presentar afroamericans de la base aèria de Torrejón de Ardoz, que
van acaparar tots els trofeus. Però també va aconseguir premi el trio madrileny Estado Crítico
de barri de Carabanchel. Dos d'ells són els de la foto amb les seves núvies. Estaven contents.
Els vaig fer un retrat a el grup. Després no els vaig perdre de vista i em vaig deixar portar. La
fotografia és això. Una necessitat visual imprevista ". -Miguel TrilloMiguel Trillo

JEAN MARIE DEL MORAL, MIQUEL BARCELÓ, PARIS, 2013

"Com els seus estudis són una contínua metamorfosi, cada sessió de fotos amb Miquel Barceló
és una incògnita, una sorpresa. Aquell dia gris de març, el blanc predominava en el seu estudi
de París. Taques blanques a terra com llet corrent. Em vaig fixar en les seves sabates. Em van
recordar una variant de el quadre Les Souliers ( 'Un parell de botes'), obra de Van Gogh
pintada a París l'any 1888. Potser sigui un defecte, però és així, moltes vegades en el moment
de disparar, recordo algun quadre ". -Jean Marie Del Moral
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GERVASIO SÁNCHEZ, BATTAMBANG, CAMBOYA, 1996.

"Aquesta fotografia la vaig prendre al desembre de 1996 al Centre Ortopèdic de Battambang a
Cambodja. Tots són mutilats per mines antipersones. Tres civils a l'esquerra i dos militars a la
dreta. El curiós és que es tracta d'un membre de l'exèrcit cambodjà i d'un guerriller de l’exèrcit
khmer roig, tots dos amb potes de pal, ambdós enemics fins unes setmanes abans quan es va
signar un acord de pau, tots dos iguals en el dolor de l'amputació. Les guerres igualen als
combatents que són usats com a carn de canó ".-Gervasio Sánchez
HELENA ALMEIDA, EL PERDÓN, 1993

"La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra".
"Em sento bastant sola: no participo en grups, però és una elecció, no em queixo, sé que ho
exigeix la meva feina. Crec en el debat al taller i m'esforço perquè la meva obra sigui honesta.
[...] M'interessa el plaer que trobo al treballar, ser capaç d'analitzar la part oculta, allò
desconegut que hi ha dins meu ". -Helena Almeida
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FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA
Foto Colectania és una entitat sense ànim de lucre, creada a Barcelona l’any 2002, amb
l’objectiu de difondre la fotografia i donar-la a conèixer en l’àmbit social, artístic i educatiu del
nostre país. Els programes que es porten a terme, des d'exposicions fins a activitats i
publicacions, es basen en la creació d’un projecte innovador i participatiu que tingui com a eix
principal el pensament al voltant de la imatge.
Foto Colectania, amb seu al Passeig Picasso 14, en ple barri del Born, s’ha consolidat com un
centre de referència en el camp de la fotografia que disposa d’una col·lecció fotogràfica de més
de 3.000 obres de 80 autors espanyols i portuguesos, a més de l’arxiu del fotògraf Francisco
Gómez i d’altres fons de diversos col·leccionistes privats. A banda de l’espai expositiu, la nova
seu compta amb una càmera de conservació per preservar la seva col·lecció de fotografia, una
biblioteca i una sala audiovisual.

FUNDACIÓN BANCO DE SABADELL
La Fundació Banc Sabadell és el col·laborador principal de Foto Colectania i participa a
l’exposició Basat en històries reals. Col·lecció Foto Colectania. La Fundació Banc Sabadell es
va constituir com a fundació privada l'any 1994 amb el propòsit d'estimular l'excel·lència i
promoure el saber i la cultura. L'objectiu de la Fundació és promoure activitats de divulgació,
formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com fomentar i donar
suport al talent jove. Al llarg de la seva trajectòria, ha contribuït a impulsar activitats en aquests
àmbits i també s'ha consolidat com a organitzadora dels prestigiosos guardons Premi Fundació
Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica, Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació
Econòmica i Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria.
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Imatges per a premsa

Imatges disponibles a https://cutt.ly/XgQr64X
L’ús d’aquestes fotografies queda restringit a la il·lustració de la exposició de Foto Colectania.
Preguem no ometin el copyright de les imatges.

CRISTINA GARCÍA RODERO
Pequeño Hollywood, Tabernas, Almería, 1991
Gelatina de plata sobre paper baritat
Còpia actual
© Cristina García Rodero / Magnum Photos / Contacto

XAVIER RIBAS
Sense títol, sèrie Domingos, 1996
Còpia cromogènica.
Còpia actual
© Xavier Ribas / VEGAP

VIRXILIO VIÉITEZ
Portfoli Circo, 1960
Gelatina de plata sobre paper baritat
Còpia actual
© Virxilio Viéitez / VEGAP

10

CRISTINA DE MIDDEL
Bambuit, 2011
Impressió per injecció de tinta (D)
Copia actual
© Cristina De Middel / Magnum Photos/Contacto

JEAN MARIE DEL MORAL
Miquel Barceló, Paris, 2013
Impressió per injecció de tinta
Còpia actual
© Jean Marie del Moral

CHEMA MADOZ
Sense títol, 1985
Gelatines de plata
Còpies d’època
© Chema Madoz / Vegap
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HELENA ALMEIDA
El perdón, 1993
De la sèrie “O Perdão” (‘El perdón’)
Gelatina de plata i pintura, Còpia d’època
© Helena Almeida

RAMÓN MASATS
Gimnasio de boxeo, 1962
Gelatina de plata
Còpia d`època
© Ramón Masats / VEGAP
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Informació pràctica
Basat en històries reals. Col·lecció Foto Colectania
Del 31 d’octubre 2020 al 28 de febrer de 2021
Fundació Foto Colectania
Passeig Picasso 14
08003 Barcelona
www.fotocolectania.org
Horaris
De dimecres a divendres de 16 a 20h. Dissabtes d’11 a 15h i de 16 a 20h.
Diumenges d’11 a 15h. Festius tancat
Preus
Entrada general: 4 €
Entrada reduïda: 3 €
Entrada gratuïta: 1er diumenge de mes

Per a més informació:
Yolanda Jiménez / yolanda@mahala.es +34 609 61 62 01
Marta del Riego / mdelriego@mahala.es + 34 654 62 70 45
www.mahala.es
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