PRESENTAR
BATALLA

SOBRE L’EXPOSICIÓ BLEDA Y ROSA,
GEOGRAFIA DEL TEMPS
TALLER PER A

Públic jove
d’11 a 17 anys, amb acompanyant
o sense

INSCRIPCIONS

bombasgens.com

GRATUÏT

GRUPS

Fins 20 participants

DURACIÓ
2h

DATES I HORARIS

Dissabtes de 18 a 20 h
15 juliol
9 i 23 de setembre
7 i 21 d’octubre
4 i 18 de novembre
Es recomana portar dispositius
fotogràﬁcs digitals propis

Presentar batalla és un lloc de trobada per a aprendre, exercir la curiositat i treballar en grup reflexionant
sobre el paisatge quotidià que ens envolta a partir d’acostar-se al treball dels artistes María Bleda i José
María Rosa Campos de batalla, exposat en les naus 1 i 2 en l’exposició Bleda y Rosa. Geografia del temps.
El taller proposa (re)mirar des de prismes alternatius els espais diaris pels quals transitem habitualment
i que, aparentment, són llocs de pas sense càrrega simbòlica: el nostre barri, els carrers i les avingudes,
instituts i mercats, els camps de futbol o les instal·lacions esportives de l’escola, les botigues i els comerços
que veiem cada matí, la mateixa sala d’exposicions del Centre d’Art Bombas Gens o el refugi antiaeri de
la Guerra Civil. L’obra de Bleda y Rosa ens oferirà un punt de partida per a analitzar el nostre voltant
quotidià des de la tecnologia, la representació de les imatges, la memòria, el temps i l’impacte que tenen
en el nostre present.
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L’EXPOSICIÓ

L’exposició aplega vint anys del treball fotogràfic de María Bleda i José María Rosa articulat al voltant de
Campos de batalla; un projecte iniciat l’any 1994 que, dividit en tres grans blocs —España, Europa i Ultramar—, recorre llocs assenyalats per la història en els quals milers de persones es van enfrontar i van morir
de manera violenta, i que tenint com a referència estètica i conceptual la representació pictòrica de batalles,
s’emmarca temporalment entre els primers escrits i les primeres fotografies que documenten la guerra.

CAMPOS DE FÚTBOL
El projecte reuneix una sèrie de fotografies de
camps de futbol abordats com a espais de quotidianitat, espais per al joc i potser per a la competició
de baix nivell, espais oberts a l’apropiació, espais
buits, abandonats o en desús, espais perifèrics i,
a vegades, indeterminats, la funció del quals es
configura en molts casos pel mateix ús.

CAMPOS DE BATALLA
Abordar el paisatge des de l’experiència, contemplar-lo sent conscients del que hi va ocórrer, ens
permet –en interpretar les empremtes que romanen en els llocs i en la nostra memòria–conéixer i
construir la nostra mirada pròpia. Campos de batalla significa una trobada amb llocs marcats per
la història, en els quals milers de persones es van
enfrontar i van morir de manera violenta. Dividit
en tres grans blocs –España, Europa i Ultramar–,
tracta d’abordar a través del paisatge, la relació
complexa que els diferents països europeus han
mantingut al llarg de la història. Des del procés
de la formació com a nacions fins a la conquesta
i independència posterior dels territoris atlàntics.
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EL TALLER

A partir de veure i comprendre les obres de Bleda y Rosa que hi ha a l’exposició, el taller pretén posar en
joc les històries que viuen els assistents i els «camps de batalla», aparentment inexistents i invisibles, que
ens envolten en el dia a dia, connectant vivències i reflexions pròpies del món de l’art –i des de la tècnica
fotogràfica– amb les experiències i els espais quotidians dels assistents al taller.
Presentar batalla es planteja, dividit en dos temps consecutius i interconnectats entre si, un primer «assalt»
a la sala d’exposicions on, a partir d’una selecció de peces, establirem un diàleg amb els assistents al voltant
de la reflexió sobre el paisatge quotidià i una segona part en la qual es plantejarà el coneixement del barri
de Marxalenes i del Centre d’Art Bombas Gens a través de la creació fotogràfica i l’experiència directa.
Gràcies al suport de tauletes carregades d’imatges: obres d’art contemporani, fotografies antigues del barri
i de l’edifici de Bombas Gens, cartells de pel·lícules, anuncis i imatges d’internet, xarxes socials o mitjans
de comunicació, establirem vincles i interrogants sobre els llocs, la memòria i les històries que ens plantegen
les obres de Bleda y Rosa i la nostra quotidianitat visual.
A la primera part, dins de les naus d’exposicions, començarem el taller a partir de preguntes i debat entre
els assistents (acompanyats o no d’adults), dirigit per l’educador que portarà a terme la visita i gràcies a qui
traurem conclusions o generarem interrogants sobre com vivim el paisatge que ens envolta d’una manera
conscient i des d’un prisma crític i artístic.
Tancarem la visita a les naus d’exposicions coneixent el refugi antiaeri de la Guerra Civil, que es troba al recinte del Centre d’Art Bombas Gens. Al refugi, reflexionarem en grup sobre el significat de les batalles reals
i passades i com afecten el territori i la vida de les persones que l’habiten, sempre amb el suport d’imatges
de l’època que cada visitant portarà carregades a les tauletes amb les quals es fa la visita.
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En acabar la primera part del taller, i després de ser animats cap a la creació artística contemporània i fotogràfica, convidarem els participants a buscar els seus propis «camps de batalla» particulars, afilant la mirada
artística i intuïtiva, dins del recinte del Centre d’Art Bombas Gens o pels voltants. El grup disposarà de
vora tres quarts de deriva conscient pel barri, amb el suport de les tauletes o càmeres digitals pròpies, per
a fer fotografies de representació de batalles trobades pel camí o dels llocs que, després de la reflexió feta
prèviament, consideren subjacents en el paisatge.
El tancament del taller es farà amb la tornada al Centre d’Art Bombas Gens, on veuran el treball que han
creat i l’analitzaran, com si es tractara d’obres de Bleda y Rosa.
L’objectiu darrer de Presentar batalla és incitar a la reflexió crítica i artística dels paisatges comuns, obrint
pas a la curiositat i la intuïció de la mirada dels joves que fan el taller.

PRESENTAR BATALLA

és un projecte de l’Equip351 per al Centre d’Art Bombas Gens.
L’Equip351 som un col·lectiu de treball multidisciplinari format per a crear, desenvolupar i impulsar projectes culturals. L’equip el conformem quatre professionals de diferents àmbits i disciplines (art, música,
educació, història, gestió de la informació i gestió cultural). Treballem colze a colze amb l’objectiu de millorar la societat que ens envolta, perquè pensem que la cultura és una verdadera eina de transformació social.
Més informació: ww.equip351.com

Cómo llegar
Bus EMT: 28, 29,
60, 64, 90, 89, 1,
80, 79, 95
Tranvía: 4 Reus

Bombas Gens Centre d’Art
Avinguda Burjassot, 54
46009 València
info@bombasgens.com
bombasgens.com

Metro: 1, 2 Turia
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La impulsora d’aquesta
iniciativa és la Fundació
Per Amor a l’Art.
Una entitat dedicada
a l’art, la recerca
i l’ajuda social.
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