
L ’exposició retrospectiva Jo faig el carrer. Joan 

Colom, fotografies 1957-2010, actualment al 

Museu Nacional, és el context per aquest seminari 

d’una tarda, que intenta proporcionar una nova 

comprensió de l’obra de Colom en un marc històric 

més ampli que fins ara.

El programa del seminari s’organitza en dues parts. La 

primera dóna compte de l’hegemonia dels discursos 

humanistes i neorealistes en la fotografia europea i 

nord-americana posterior a la Segona Guerra Mundial. 

Historiada d’acord amb la geopolítica cultural de 

la Guerra Freda, la fotografia documental de la 

postguerra promovia formes pacífiques d’integració 

social de les classes populars al llavors emergent 

Estat del benestar, a través d’imatges de fraternitat 

universal. L’exposició promoguda des del MoMA 

The Family of Man, de 1955, va ser el monument 

d’aquesta poètica humanista. Aquest és el context 

que marca l’arribada de Colom a la cultura fotogràfica.

La segona part del seminari és una aproximació als 

problemes ètics i polítics que es deriven del mètode 

de fotografiar clandestinament, utilitzat per Colom. 

També busca oferir un context per a la lectura del 

treball de Colom com una aportació a una història 

urbana dels usos informals i populars de l’espai 

públic a la part baixa de Barcelona, al llarg del 

període comprès entre la dictadura de Franco i la 

inflexió neoliberal postolímpica, amb l’experiment de 

l’urbanisme socialdemòcrata barceloní dels anys 1980 

entre ambdós moments.

Al carrer.
Seminari sobre    
Joan Colom i el seu context
#SeminariColom

Seminari
Dilluns 17 de març de 2014, 
de 16 a 20.30 h

Sala d’exposicions temporals

Gratuït. Places limitades
Inscripcions: 93 622 03 75 o   
grups@museunacional.cat

Joan Colom. El carrer, cap a 1960-1961. Dipòsit de  
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya al Museu Nacional  
d’Art de Catalunya (fotos superior i inferior)



Programa

 14-16 h Entrada gratuïta a l’exposició per als inscrits al seminari

 16 h Benvinguda i presentació a càrrec de Jorge Ribalta i David Balsells

 16.15-18 h Conferències de Sarah James i Antonella Russo: «Humanisme i/o neorealisme, 
poètiques i polítiques de la fotografia documental social de la postguerra»

  Pausa

 18.30-20.30 h Taula rodona amb Joan Miquel Gual, Dolores Juliano i Beatriz Preciado. 
«Representacions de la vida de carrer als baixos fons de Barcelona, de la dictadura 
de Franco a la era neoliberal. Sobre les polítiques de la representació del treball 
sexual a l’espai públic»

Moderada per David Balsells i Jorge Ribalta

Sarah James és lectora/professora associada d’història 
de l’art a la University College de Londres. Autora de 
Common Ground. German photographic cultures across 
the Iron curtain.

Antonella Russo és historiadora de la fotografia i 
professora a la Universitat de Salento. Autora de Storia 
culturale della fotografia italiana. Dal neorealismo al 
posmoderno.

Joan Miquel Gual és doctorand a la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona amb la seva tesi «La ciutat del mal. 
Història i estètica dels baixos fons de Barcelona en la 
imatge de no ficció, 1898-2012».

Dolores Juliano és antropòloga social i professora 
emèrita de la Universitat de Barcelona. Especialista en 
minories socials i estudis sobre el treball sexual. Autora 
del llibre Prostitución: El espejo oscuro.

Beatriz Preciado és filòsofa feminista i activista queer. 
Directora del Programa d’estudis independents del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

David Balsells és conservador de fotografia del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya i concomissari de l’exposició 
Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 1957-2010.

Jorge Ribalta és curador independent i concomissari  
de l’exposició Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 
1957-2010.

Les intervencions seran en català, castellà i anglès
Hi haurà servei de traducció simultània de l’anglès al català

Col·laboren


