
 

 

 

CaixaForum obre una finestra a la 
fotografia urbana 

 

 CaixaForum desplega a partir d’aquest dimecres a les seves xarxes 

socials una sèrie de continguts digitals relacionats amb la fotografia 

urbana. Ho fa en el marc de l’exposició Càmera i ciutat, que s’ha 

pogut veure a CaixaForum Barcelona fins a principis de març, i de la 

campanya #JoEmQuedoACasa. 

 

 En un moment en què el confinament ha deixat imatges de ciutats 

buides, les xarxes dels centres culturals de la Fundació ”la Caixa” 

aprofundiran en com els fotògrafs i cineastes han documentat la 

metròpolis al llarg del segle XX. 
 

 Durant els propers dies, es retransmetran conferències en streaming 

sobre La ciutat somiada, a càrrec del filòsof Ramón del Castillo, i 

sobre La ciutat invisible, amb l’escriptor i periodista Albert Lladó. 
 

 Les instantànies de grans fotògrafs del segle XX com Brassaï, 

Aleksandr Ródtxenko i Valérie Jouve ompliran els canals de Twitter, 

Facebook i Instagram de CaixaForum, per on també desfilaran llistes 

musicals i cinematogràfiques que faran viatjar als usuaris a les 

ciutats més somiades. 

 

 Els usuaris també podran participar en l’activitat La ciutat des de la 

teva finestra, que oferirà vídeo-tutorials i animarà a compartir 

imatges inspirades en temps de confinament. 

 



Barcelona, 1 d’abril de 2020. CaixaForum ha iniciat aquest dimecres una 

programació especial de continguts digitals relacionats amb la fotografia urbana, 

mantenint el seu suport a la campanya #JoEmQuedoACasa. Després del 

tancament dels seus centres culturals degut a la crisi del coronavirus i amb 

l’objectiu de seguir difonent la cultura, la Fundació ”la Caixa” ha llançat aquest 

dimecres una línia especial de continguts digitals a les seves xarxes amb motiu 

de l’exposició Càmera i ciutat, que es va poder veure fins a principis de març i 

que està previst que més endavant està previst que obri a Madrid.  

 

Amb la finalitat de dur a l’àmbit digital l’experiència CaixaForum, els canals de 

Twitter, Facebook i Instagram dels centres culturals de la Fundació ”la Caixa” 

aprofundiran durant els propers dies en com els fotògrafs i cineastes han 

documentat al llarg del segle XX la ciutat moderna, on en l’actualitat viu més 

de la meitat de la població mundial. 

 

Les xarxes s’ompliran de les històries més curioses i destacades de grans 

fotògrafs de l’últim segle com  Brassaï, Aleksandr Ródtxenko, Valérie Jouve, Pilar 

Aymerich i Carlos Pérez de Rozas i les seves instantànies, que donaran testimoni 

de la transformació i moments més transcendents de la història social, política, 

econòmica, urbanística y arquitectònica de grans urbs. 

 

Al llarg dels propers dies, també s’emetran conferències en streaming a càrrec 

de l’escriptor i periodista Albert Lladó, qui parlarà de La ciutat invisible que es 

troba als marges i perifèries, mentre que el filòsof Ramón del Castillo traçarà 

grans línies sobre La ciutat imaginada, como aquelles urbs idealitzades per 

arquitectes y urbanistes, però que també pot ser transformada per las visions i 

accions dels seus habitants. 

 

A més, s’oferiran llistes musicals i recomanacions de pel·lícules que faran 

viatjar als usuaris a les ciutats més somiades amb propostes com La grande 

bellezza, de Paolo Sorrentino; Lost in traslation, de Sofia Coppola, y El cielo 

sobre Berlín, de Wim Wenders, entre d’altres. 

 

Altres propostes passaran per impulsar l’activitat participativa La ciutat des de 

la teva finestra, que animarà als usuaris a compartir imatges des de casa seva 

inspirades en temps de confinament. En aquesta línia, s’oferiran pautes 

d’inspiració basades en vídeo-tutorials o fotografies de grans mestres per donar  

ales a la imaginació i crear, per exemple, skylines a base d’elements casolans, 

com caixes i ampolles. 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org  

Sala de Prensa: http://prensa.lacaixa.org/  

@FundlaCaixa @CaixaForum_CAT #CàmeraiCiutat #CaixaForumACasa #JoEmQuedoACasa  
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