EXPOSICIONS
D’abril a juliol de 2021

La Casa Elizalde

Centre Cultural La Casa Elizalde

MATERIAL SENSIBLE
Del 13 d’abril al 28 de maig de 2021
Projecte a cura de Photographic Social Vision
Abel Parra Sorribas, Camila, Esther González Ruiz, Karyna Pozzatti Past, Luis Barona García,
N/N, Paola Vanegas i Priscilla Barbosa.
L’exposició recull els resultats d’un projecte participatiu de creació fotogràfica en què nou
persones, que han patit abusos sexuals en la infància, utilitzen la fotografia per compartir la seva
experiència.
‘Material sensible’ és un projecte de l’àrea d’Educació de la Fundació Photographic Social
Vision, realitzat en col·laboració amb la Fundació Vicki Bernadet, en el qual la fotografia es fa
servir com a eina de transformació personal que permet a les persones participants revisar el
passat, reconstruir el seu relat i reparar la pròpia identitat.
Dimarts 13 d’abril a les 19h
Inauguració per streaming al canal de youtube de La Casa Elizalde.

ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ

PROPOSTA RELACIONADA

Dimarts 27 d’abril a les 19 h
Visita comentada
A càrrec d’una de les responsables del
projecte de l'àrea educativa de la Fundació
Photographic Social Vision, i amb algunes de
les autores de l’exposició.

Dijous 20 i divendres 21 a les 19 h
SERÀ EL NOSTRE SECRET
Intèrprets: Marta Montiel i Elias Barberà
Una peça de teatre Verbatim amb dramatúrgia
i direcció de Daniela Feixas, on s’aborda l’abús
sexual infantil a partir del recull de diferents
històries de testimonis reals.
En finalitzar l’obra hi haurà un col·loqui amb la
companyia.

Dimarts 11 de maig a les 19 h
Xerrada sobre el projecte ‘Material sensible’
A càrrec d’algunes de les autores de ‘Material
sensible’, Vicki Bernadet, presidenta de la
FVB, Núria Grau, psicòloga a FVB, i Alice
Monteil i Mireia Plans, responsables del
projecte a Photographic Social Vision. Parlaran
de la problemàtica social dels abusos sexuals
infàntils i de com la metodologia emprada i la
fotografia permeten aprofundir en el procés de
recuperació de persones que els han patit.

DIFFERENT SHADES OF BLUE
Del 8 de juny al 23 de juliol
Fotografies Myriam Meloni
L’enduriment de les polítiques migratòries europees, la construcció de tanques cada vegada
més altes i el tracte inhumà perpetuat per les forces policials frontereres, fan el “viatge” cap a
Europa cada vegada més difícil i perillós. Molts migrants es queden embarrancats al Marroc
durant mesos o anys, tancats en uns llimbs on no sembla que hi hagi ni present ni passat: el que
importa és el somni. Un somni anomenat Europa.
Co-organitza
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Dilluns 7 de juny a les 19 h
Inauguració en línia al canal d’Instagram Live de @casaelizalde_artsvisuals

ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ

PROPOSTA RELACIONADA

Dimarts 8 de juny a les 18 h
Visita comentada
A càrrec de l’artista Myriam Meloni

Dimarts, 1, 8 i 15 de juny a les 19 h
MIRADES. Cicle de cinema documental i
d’autor: ‘El somni d’Europa’

Dimecres 9 de juny de 17 a 20 h
Taller ‘Retrat i identitat’
Taller de retrat fotogràfic que pretén reflexionar
sobre la idea d’ identitat en les dones mitjançant
l’experiència de deixar-se fotografiar: mostrarse i posicionar-se davant d’una càmera per dir
qui ets.
A càrrec de l’artista Myriam Meloni

L’edició del cicle MIRADES organitzat amb
la col·laboració de L’Alternativa. Festival
de Cinema Independent de Barcelona ens
proposa tres documentals sobre la crisi dels
moviments migratoris cap a Europa: Babylonia
mon amour, Idrissa, crònica d’una mort
qualsevol i A media voz.
Al final de cada projecció hi haurà col·loqui.

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al web casaelizalde.com o trucant al telèfon 93 488 05 90.
Aforament limitat.

ADREÇA

HORARI
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De dilluns a divendres
de 9 a 21h

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

Districte de
l’Eixample

HORARI EXPOSICIONS
De dilluns a divendres
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Portada: Myriam Meloni, Different Shades of Blue
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