
Mollet del Vallès 
Museu Municipal Joan Abelló

Del 3 de juliol al 21 de setembre de 2014

www.diba.cat/oda/caraacara

Exposició itinerant
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La Diputació de Barcelona, com a institució de 
govern local que impulsa el progrés i el benestar 
de la ciutadania, ofereix als ajuntaments l’exposició 
itinerant «Cara a cara», organitzada en col·laboració 
amb la Fundació Foto Colectania a partir del seu 
fons fotogràfic. La mostra explora el gènere del 
retrat des dels anys cinquanta del segle xx fins 
a l’actualitat, i està conformada per diverses 
fotografies, textos, un espai de documentació, 
un servei educatiu i activitats vinculades 
complementàries. Tot plegat, amb la voluntat  
d’oferir recursos als visitants per contextualitzar, 
aprofundir i dialogar amb les temàtiques i els 
plantejaments de l’exposició i amb els artistes que 
hi participen.

Municipi: Mollet del Vallès
Dates: del 3 de juliol al 21 de setembre de 2014
Sala d’exposicions: Museu Municipal Joan Abelló
Berenguer III, 122
08100 Mollet del Vallès
Telèfon: 935 445 099
museuabello@molletvalles.cat
www.museuabello.cat

Horari de juliol i setembre: Dijous i divendres, de 17 a 20 h; 
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius, d’11 a 14 
h; dilluns, tancat

Horari d’agost: Tancat, excepte el dissabte 16, de 17 a 22 h, i el 
diumenge 17, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h

Inauguració i presentació, a càrrec de Pepe Font de Mora, 
comissari de l’exposició
Dijous 3 de juliol, a les 20 h

Servei educatiu
Disseny i realització: A Bao a Qu

Visites dinamitzades i tallers experimentals per a grups 
(escolars, gent gran, esplais, entitats, etc.)
Cal concertar dia i hora al telèfon 935 445 099  o al correu 
electrònic museuabello@molletvalles.cat
Visita per a públic adult (a partir de 16 anys)
Diumenge 17 d’agost, a les 18 h
Visita per a públic familiar (a partir de 6 anys) 
Diumenge 17 d’agost, a les 11 h i a les 12.30 h

Activitat vinculada
El retrat per... Judith Vizcarra  
Xerrada-demostració amb la fotògrafa conduïda per A Bao a Qu
Dijous 17 de setembre, a les 19:30 h

La Diputació de Barcelona ofereix exposicions 
itinerants als ajuntaments de la província, per 
mitjà del Programa d’Arts Visuals  
(www.diba.cat/en/web/oda/arts_visuals) 
de l’Oficina de Difusió Artística (ODA). L’objectiu 
és donar suport a les polítiques locals d’art 
contemporani contribuint a la formació i a la 
professionalització dels tècnics municipals d’arts 
visuals; oferint als municipis projectes de difusió 
d’art contemporani, principalment exposicions 
itinerants, i oferint serveis i recursos vinculats a 
les exposicions per a la formació de públics.
La metodologia d’aquest programa és treballar 
a partir de les necessitats, la diversitat i les 
potencialitats dels ajuntaments; treballar amb 
institucions, comissaris, artistes, empreses i 
professionals de referència, i buscar l’equilibri 
entre l’excel·lència i la divulgació.

La Fundació Foto Colectania (www.colectania.es) 
és una entitat privada sense ànim de lucre que es 
va crear a Barcelona l’any 2002 amb la finalitat de 
difondre la fotografia i el col·leccionisme per mitjà 
d’exposicions, activitats (col·loquis, seminaris, 
viatges) i l’edició de catàlegs. Foto Colectania 
compta amb una col·lecció de fotografia que 
reuneix més de 3.000 obres d’autors espanyols 
i portuguesos des de 1950 fins a l’actualitat. A 
més, disposa d’una biblioteca de consulta lliure i 
d’una cambra de conservació on es guarda el fons 
fotogràfic i l’arxiu de Paco Gómez.  

Pablo San Juan, Adolescents, El Cabanyal, València, 1999

Oficina de Difusió Artística
Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge - 1a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 683
oda.artsvisuals@diba.cat
www.diba.cat/oda/arts_visuals
@ArtsVisualsODA



La fotografia va canviar la manera de mirar i pensar 
l’art. Conceptes tan elementals com la perspectiva, el 
moviment o la captació de l’instant van ser redefinits 
a partir de l’aparició d’aquesta disciplina. Després del 
segle xix, la pintura va haver de reinventar-se i trobar 
nous camins. Tanmateix el retrat pictòric va ser el que 
més va patir la profunda transformació i va perdre la 
seva funció documental a causa de la proliferació de 
les fotografies.

Aquesta transformació, en bona part, va ser 
motivada, d’una banda, per la democratització de les 
cartes de visite, un tipus de fotografia en petit format 

que, com el seu nom indicava, servien com a targetes 
de presentació i, d’altra banda, pel canvi de paradigma 
que suposava mantenir la postura durant segons 
per ser retratat i no durant dies com succeïa amb la 
pintura.

La paraula retrat prové de la denominació que feien 
servir els renaixentistes, els quals en italià en deien 
ritrarre, és a dir, “fer les coses tal com les veus, 
treure’n el doble, re-presentar”. «Cara a cara» mostra, 
a través de la fotografia, com el concepte retrat 
evoluciona més enllà de la seva definició etimològica, 
de la mera representació, i ens recorda que aquest 
gènere ha estat un dels més atractius d’aquest mitjà, 
ja que ens remet a quelcom molt proper: nosaltres 
mateixos i els altres.

Aquesta exposició explora diverses maneres de 
retratar i repassa aquest gènere fent ús de diferents 
subtemes, tant a nivell formal –primers plans, retrats 
de grup o gestualitat corporal–, com a nivell del 
retratat –nens i adolescents, personatges cèlebres o 
autoretrats. L’exposició no vol ser un recorregut pel 
gènere del retrat en la fotografia, sinó que pretén 
mostrar exemples destacats de fotografia espanyola 
i portuguesa des dels anys cinquanta fins avui dia a 
través de la col·lecció de la Fundació Foto Colectania.

Humberto Rivas repetia que, en les sessions 
fotogràfiques, precisament per la consciència del 
retratat davant la càmera, s’estableix una disputa, 
de vegades una dura lluita, entre la imatge que 
vol mostrar la persona retratada i allò que pretén 
desvetllar el fotògraf. Els fotògrafs saben que aquest 
cara a cara sol tenir un vencedor.

Pepe Font de Mora
Comissari de l’exposició

Humberto Rivas, Magda, 1986

Antoni Vidal, Antoni Tàpies, ca. 1970

Miguel Trillo, En un Allnighter mod de la discoteca Savoy, 1992

Xavier Miserachs, Antoñita “La Singla”, 1962

Jorge Guerra, Nen, Feira da Ladra, Lisboa, 1966

Fotògrafs:
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Rafael Sanz Lobato
Alberto Schommer
Ricard Terré
Miguel Trillo
Antoni Vidal


