ENFOCATS 2021
EL FESTIVAL DE FOTOGRAFIA AL PATI LLIMONA
L’Enfocats 2021 en l’era del capitalisme pandèmic
L’Enfocats és el festival anual de fotografia que tracta temes d’actualitat, temes que ens
afecten com a societat i els tenim al nostre entorn, en som testimonis i també actors socials.
A través de la fotografia social, xerrades i projeccions reflexionem sobre l’actualitat en la
seva versió més local i propera.
Enguany, el Festival girarà al voltant del concepte de Llibertat, la crisi sanitària de la COVID-19 ha tornat a posar de manifest que aquest és un dels conceptes més subjectius que
existeixen. Mentre que des de l’esquerra llibertària se’ns parla de llibertats col.lectives perdudes i es posa l’èmfasi en els conceptes d’igualtat, autonomia, creativitat, solidaritat i suport
mutu, el liberalisme de dretes se centra en l’individu i en els drets econòmics, i ens parla de
propietat privada.
Del 13 de maig al 26 de juny l’Enfocats aterrarà al Pati Llimona per tal de compartir de forma
plural la realitat actual. Totes les activitats són gratuïtes, encara requereixen inscripció prèvia. Per consultar tota la programació i reservar plaça, visita el web enfocats.org
Un total de cinc exposicions ompliran les parets del Centre Cívic Pati Llimona i una sisena
que sortirà de l’antic palau medieval per formar part del paisatge del barri Gòtic. En aquesta
edició, la fotografia cobra més dimensió presentant-se en múltiples formats: des de la fotografia més clàssica fins a intervencions urbanes passant per fotopoemes. Les il.lustracions i
els audiovisuals complementaran l’experiència visual d’aquest Enfocats 2021.
Living with Covid de Paola de Grenet són il.lustracions i fotografies que recullen moltes emocions, fruit de la sensació de no poder sortir de casa. La por al canvi, al contagi, la intensitat
compartida amb qui cadascú va conviure en un estat d’aïllament, van inspirar a l’artista a
desenvolupar aquest treball i a nosaltres perquè una d’elles sigui la imatge d’aquesta onzena
edició.
La proposta col.lectiva s’anomena 12 Mirades sobre la Llibertat, una exposició en què els i
les autores vinculades amb el Pati Llimona ens parlen de les diferents maneres que veuen
com hem sigut privats de les nostres llibertats. Hi participen Mònica Parra Ràfols, David Salcedo, Helena Velez Olabarria, Joan Tomás, Mai Oltra, Marcelo Aurelio, Nùria Prieto Escuer,
Pedro Mata, Pepe Mateos, Tono Carbajo, Teo Vázquez i Walter Astrada.

Sols el poble salva el poble és la mirada amb què el col.lectiu Fotomovimiento vol explicar-nos com moltes persones s’han organitzat a través d’iniciatives comunitàries per tal de
donar suport mutu.
Ficus és un projecte d’Arnau Sidera que ens parla d’intimitat i llibertat. Dos conceptes que
l’autor evoca amb cada imatge i us el mostrarem a través de l’espai virtual del Pati Llimona
La Europa del Aborigen és la proposta en format fotopoema, en la que un grup d’amics busca la manera més tradicional que coneixem d’evasió: a través de l’art. Ells són el Víctor Guiu,
Víctor Monzón i Pedro Mata.
Omplirem els carrers del barri amb Dame aire que quiero vivir, el projecte de l’artista Teo
Vázquez. Són retrats des de la reflexió dels canvis quotidians que hem hagut d’adaptar. Un
projecte amb la participació de veïnes i veïns del Barri Gòtic que formen part de l’associació
Aprenem Junts, que treballa les relacions i els hàbits de les veïnes amb risc d’exclusió social.
Reflexionarem sobre la pèrdua de llibertats a través de la projecció d’Històries de Quarantena, una selecció de vint curtmetratges que ens parlen dels canvis de costums que s’han
generat. Una activitat en col.laboració amb el SOIFF - Certamen Internacional de Cortos
“Ciudad de Soria” i La Boca Espai de Cultura, serà el dimarts 18, a les 19 h. També es podran visionar en loop a la Sala Joan Maragall del 13 al 21 de maig.
No deixem de banda la crisi migratòria i com la pandèmia ha endurit la gestió de les frontereres europees. És per això que acollirem la xerrada L’èxode a Europa en temps de pandèmia,
a càrrec de: Mònica Parra Ràfols, autora del llibre Migrar i Resistir, Sara Montesinos, periodista de l’Agència Talaia; i Bruno Álvarez, president de l’ONG No Name Kitchen.
Dijous 20, a les 18.30 h
Per finalitzar, les formacions ens oferiran la part més pràctica i experimental en la definició i
recerca de les nostres llibertats.
El 14, 21 i 28 de maig, Juego ergo sum, a càrrec de Paola de Grenet
Dissabte 15 de maig de 10 a 14 h, Creativexp on the Gòtic. A càrrec de Sibux i Ann Alógica.
Dissabte 22 de maig de 10 a 14 h, Som el que volen ser. Intervenint la meva pròpia imatge.
A càrrec de la Belén Vilanova
#enfocats2021

