
(In)Apropiat
Art reivindicatiu

Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet
Del 26 dʼabril al 23 de juny

Lʼart i la cultura han estat moltes vegades motors de canvi i
transformació social, aportant obres que sʼhan convertit en símbols de
veritats universals.
Les manifestacions culturals donen veu als que no la tenen, les
visibilitza i crea consciència.

El poder de les imatges artístiques està en la seva capacitat per
mostrar els aspectes més reals i quotidians de la societat. Mostra
un tipus de bellesa allunyada dʼideals superficials, una bellesa plena
de sensibilitat envers la dignitat humana.

Totes les obres dʼaquesta exposició tenen en comú la intenció de
crear obres visuals amb un missatge de caràcter reivindicatiu i de
reflexió social.

Detall de lʼexposició amb el cartell presentació.



Vista general de lʼexposició a la Biblioteca de La Sagrera-Marina Clotet

Detall de lʼexposició amb una mostra dels 2 tipus dʼobres exposades.



Les obres exposades les podem classificar en 2 apartats:

Lʼapropiacionisme artístic

La intervenció sobre obres dʼart i altres icones ha esdevingut una
autèntica disciplina artística contemporània que gairebé sempre
serveix per contravenir els poders establerts.

Els alumnes de 2n cicle de lʼESO i els de Batxillerat artístic han
realitzat imatges dʼapropiació artística a partir de pintures,
escultures i fotografies icòniques de la història de lʼArt i del
fotoperiodisme.

Exposar aquestes imatges al públic general és una manera de
convidar a la reflexió mitjançant el reconeixement dʼimatges artístiques
de la nostra cultura amb una mirada revisada.i contemporània.

Detall de lʼexposició amb obres dʼapropiacionisme artístic.

La mostra de les obres va acompanyada de poemes denúncia de
poetes que en la seva trajectòria han destacat per la seva obra literària
de temàtica social.



Obra dʼapropiacionisme feta a partir del retoc digital del quadre
Caminant sobre un mar de núvols de C.D. Friedrich del 1818 i que
també podem veure a lʼexposició. Una crítica a la contaminació i al
incompliment de les polítiques mediambientals.

El Tríptic reivindicatiu
El tríptic ens ofereix la possibilitat de crear una escena explicada en
tres temps. Aquest caràcter narratiu concedeix la possibilitat
dʼexplicar-se des de diferents punts de vista.

Un tríptic és un objecte artístic que consta de tres caselles articulades,
de manera que les dues caselles laterals (també anomenades ales) es
poden plegar sobre la casella central.
Els alumnes de 1r. de Batxillerat artístic han creat un tríptic
reivindicatiu a partir dʼuna temàtica dʼinterès social.

 
Stop racisme.Típtic reivindicatiu de Ping Jie Zhou Zhan



Detall de lʼexposició dels tríptics reivindicatius

Detall de lʼexposició amb dos tríptics reivindicatius. Un denunciant la violència
institucional i lʼaltra la distopia mediambiental a la que ens aboquem



 
Fragments dʼalguns dels tríptics exposats.



Fragments dʼalguns dels tríptics exposats

   



El grup de 1r de Batxillerat artístic visitant les seves obres. És una
gran satisfacció veure el reconeixement del públic al teu treball.


