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Com si volgués abraçar la totalitat del món, l’obra de Paolo 
Gasparini (Gorizia, Itàlia, 1934, i resident a Veneçuela des 
del 1954) ens proposa un viatge que recorre dos mons 
oposats però que, alhora, han depès històricament l’un de 
l’altre. Amb la seva fotografia, l’artista mira precisament 
d’eliminar aquesta visió etnocèntrica amb què s’ha conformat 
Llatinoamèrica per mitjà o en oposició a Europa i l’Amèrica 
del Nord. És el cas de Para verte mejor, América Latina 
(1972), considerat un dels fotollibres llatinoamericans més 
emblemàtics de la història, o de Retromundo (1986), un 
fotollibre en el qual, amb el fonament de la paraula poètica, 
l’autor estableix un diàleg mitjançant imatges contraposades 
entre el primer i el tercer món.

Gasparini vol fer una fotografia compromesa, que 
ajudi a pal·liar les injustícies socials, però sense caure en 
el miserabilisme o l’exotisme. En aquest itinerari que és la 
seva obra, l’artista s’atura en ciutats com São Paulo, Rio 
de Janeiro, l’Havana, Ciutat de Mèxic o Caracas, i també 
Londres, Nova York o Los Angeles, grans metròpolis en 
les quals la realitat de la vida assalta el mateix autor i, en 
conseqüència, també l’espectador. Tal com assenyala María 
Wills Londoño, comissària de l’exposició, «en Gasparini 
tenim a un visionari, ja que, des dels anys vuitanta, ha 
entès la necessitat de crear històries visuals a partir de 
la internacionalització, en les quals, de manera acurada, 
estableix paral·lelismes que no esborren les complexitats de 
cada lloc, però on ja es parla de territoris híbrids que, tot i ser 
plens de contradiccions, poden subsistir dins el caos».

Les imatges de Gasparini són reals. Ens mostren el caos 
de la vida contemporània, els cartells publicitaris, els reflexos 
als aparadors, els treballadors acabant la seva jornada 
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laboral, les persones sense llar, els vianants, els edificis alts, 
les cases baixes, els anuncis de caràcter polític, les dures 
condicions de vida dels camperols andins, i tot això tractat 
des del màxim respecte i amb la màxima dignitat, trobant  
la bellesa en aquest caos quotidià i mostrant-ne la vitalitat.

Als vint anys l’artista marxa de la seva ciutat natal, 
Gorizia, per emigrar voluntàriament a Caracas, on des de  
fa temps viuen el pare i els dos germans. Viatja amb el 
bagatge cultural de la Itàlia de la postguerra i amb la lliçó  
del neorealisme apresa. Admirador de Paul Strand, dedica  
la seva vida a la fotografia, i aviat s’adona de la importància  
del llibre d’artista com a eina per generar narracions visuals.

Actualment, Paolo Gasparini és un dels artistes  
més prestigiosos del panorama internacional i, en concret, 
del subcontinent llatinoamericà. Els seus fotollibres 
constitueixen una crònica fonamental per entendre 
l’heterogeneïtat d’un món que vol ser global, però que  
encara està marcat per les diferències. Els seus viatges, 
a partir dels quals es configura l’exposició que presenta 
Fundación MAPFRE—realitzada amb fons pertanyents a  
les seves col·leccions—, constitueixen el gruix d’una carrera 
de més de seixanta anys. Un treball que avui és present  
en col·leccions d’institucions tan rellevants com ara  
The Museum of Modern Art (MoMA), Nova York; Philadelphia 
Museum of Art, Filadèlfia; The Metropolitan Museum  
of Art, Nova York; The New York Public Library, Nova York; 
George Eastman House, Rochester, Nova York; Hermès 
International, París; Bibliothèque Nationale de France, París; 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, París; Fondation  
A Stichting, Brussel·les, o el Museo Nacional Centro  
de Arte Reina Sofía, Madrid.
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KBr Fundación MAPFRE
Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona 
Tel. (+34) 932 723 180
infokbr@fundacionmapfre.org

Dates
Del 30 de setembre de 2021 
al 16 de gener de 2022

Comissariat
María Wills Londoño

Horari
Dilluns (excepte festius):  
tancat
De dimarts a diumenge  
(i festius): 11-19 h
Últim accés: 18:30 h

Les sales es desallotgen
10 minuts abans del tancament

Entrades
General: 5 €
Reduïda: 3 €
Gratuïta: dimarts (excepte festius)
Grups: 3 € / pax.

Servei d’audioguia
Disponible en català,  
castellà i anglès

Visita comentada
(servei de mediació)
Dimecres i dijous: 16-19 h
Divendres i dissabtes:  
12–14 h, 16–19 h
Diumenges i festius: 12–14 h
(Información a recepció)

Llibreria
Librería KBr by Juan Naranjo
Tel. (+34) 933 568 021
libreria@juannaranjo.eu

fundacionmapfrecultura 
@kbrfmapfre 
@KBrfmapfre

Explica’ns què t’ha semblat 
l’exposició: #KBrPaoloGasparini

kbr.fundacionmapfre.org/ca/
exposicions/KBrPaoloGasparini

Portada:  Paolo Gasparini, 26 de julio [26 de juliol], l’Havana, 1961.  
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