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El Bòlit reflexiona al voltant de 

la fotografia contemporània i 

el valor que aquesta té en un 

món dominat per les imatges 

amb la mostra itinerant Talent 

latent. La fotografia s’ha cons-

tituït com un mitjà per pen-

sar una societat cada cop més 

caracteritzada per l’omnipre-

sència i l’accessibilitat de les 

imatges. El desconeixement 

dels usos fotogràfics contem-

poranis i la relació amb els seus 

referents ens poden convertir, 

com assenyalava Moholi Nagy, 

en uns analfabets.

L’exposició, comissariada per 

Álvaro de Los Ángeles, Marta 

Dahó i Tania Plana, arriba al 

Bòlit després del seu pas pels 

municipis de Mataró, Olot, 

Terrassa o Sabadell, entre altres 

poblacions. L’exhibició, que 

recull els projectes de quin-

ze artistes emergents, aporta 

una nova visió de l’època en 

què vivim i reflexiona sobre el 

paper que juga la imatge en la 

configuració de la societat. 

La fotografia, segons 

Fontcuberta, ja no només 

registra el fet sinó que n’és 

part i, per tant, part del pre-

sent. Per aquesta raó, donat 

que la imatge articula la nos-

tra relació amb l’actualitat, és 

necessària la recontextualitza-

ció de la fotografia per definir 

la seva pràctica. 

Per aconseguir aquest fi, els 

artistes de Talent latent: Nico 

Baumgarten, Yan Gross, Fiona 

Hackett, Aleix Plademunt, 

Tehnica Schweiz i Ali Taptik, 

en un intent de depuració del 

mitjà fotogràfic, s’apropen a 

temàtiques i situacions relacio-

nades amb l’actualitat com la 

deslocalització de la identitat, 

els no-llocs, els límits entre la 

poètica i la política, o les diver-

ses relacions entre realitat i 

ficció en la imatge contempo-

rània. 

E S T E V E  S U B I R A H . 

Acompanyant l’exposició, el 

Bòlit dedica el Dadespai a 

l’obra del gironí Esteve Subirah 

En el llocs dels fets (2006-2008). 

La imatge captada per Subirah 

se situa entre el document, 

com a constatació d’un fet, i 

la inversemblança de la rela-

ció amb el seu referent. Esteve 

Subirah planteja un doble joc: 

el poder de la imatge per qües-

tionar la realitat o la seva capa-

citat per potenciar la comuni-

cació; qüestions clau a l’hora 

de repensar la funció del medi 

fotogràfic.

Donar respostes al paper de la 

fotografia en la cultura visual 

és l’objectiu d’aquesta mos-

tra, que aprofundirà també, a 

partir de la projecció del film 

Standard Operating Procedure, 

d’Errol Morris, en els processos 

de realització d’imatges i els 

efectes de la ràpida distribució 

mediàtica. L’exposició, comple-

tada amb un servei educatiu 

a càrrec d’Experimentem amb 

l’Art, apropa a l’espectador les 

eines necessàries perquè pugui 

interpretar millor la influència 

de la fotografia en els canvis 

d’hàbits que ha produït a la 

societat. BEATRIZ G. MORENO. Yann 

Gross. Horizonville. 2005
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