DOSSIER DE PREMSA
Il·luminant les ombres
Projecte a càrrec d’Edgar dos Santos

Roda de premsa
Dia: 2 d’octubre de 2012
Hora: 12h
Lloc: Centre de Documentació del Centre d’Art la Panera
Intervenen:
Sra. Montserrat Parra. Regidora de Cultura, Lleida
Sra. Glòria Picazo. Directora del Centre d’Art la Panera
Sr. Edgar dos Santos. Fotògraf. Director del taller.
Sra. Glòria Cid. Responsable del programa Art per a la Millora Social

Amb el suport de:
Obra Social Fundació la Caixa

IL·LUMINANT
IL ·LUMINANT LES OMBRES
Un projecte dirigit per Edgar dos Santos
Projecte dut a terme gràcies a l’ajut de la convocatòria de
l’Obra Social la Caixa Projectes culturals d’impacte social, 2011
Objectiu:
Donar veu i visibilitat a les experiències de les persones amb situació sense
llar mitjançant el disseny d’un opi.
Participació: 25 persones
El taller s’ha dirigit a persones en risc d’exclusió social de la ciutat de Lleida.
S’han fet 4 grups per 4 tallers.
El número de cada grup era de 6 participants de perfils diferents.
Entitats participants:
Regidoria de Benestar Social i Ocupació , Fundació Arrels-Sant Ignasi, Càritas
Diocesana de Lleida
Mostra del taller:
taller :
25 opis 120 x 174 cm dissenyats pels participants del taller ubicats en
diferents espais de la ciutat de Lleida.
Duració de la mostra:
mostra :
Del 25 de setembre al 25 de novembre

Aquest projecte a càrrec de l’artista Edgar dos Santos forma part d’un
programa iniciat al 2010 anomenat Art Contemporani i Persones en situació
de sense llar,
llar, engegat pel Centre d’art la Panera i la Regidoria de
Benestar com una eina de inclusió per col·lectius en risc d’exclusió.
Tots els tallers d’aquest programa, han tingut com a principal objectiu
promoure el desenvolupament personal i d’autonomia, així com incentivar la
cohesió i inclusió social de les persones sense sostre de la ciutat de Lleida.

Il·luminat les ombres, vol utilitzar l’espai públic per donar veu i visibilitat a
les experiències d’aquestes persones, a través de grans pòsters de 120 x 174
cm dissenyats per ells mateixos, que s’han d’ubicar a l’espai públic de la
ciutat de Lleida, amb la voluntat de cridar l’atenció del ciutadà cap una
realitat que sovint passa desapercebuda i que actualment encara es veu més
agreujada per la crisi econòmica i l’augment de la taxa d’atur i els
desnonaments.
Per aquest projecte s’han realitzat 4 tallers en els que s’ha treballat
conceptes com street art, disseny i reivindicació per tal que cada usuari acabi
realitzant un cartell que expressi allò que voldria comunicar.
Tot i què la consigna inicial era partir de la seva experiència per mirar de
donar un missatge positiu i d’esperança a la ciutadania en un context de
crisis, alguns usuaris han optat per donar un missatge crític i de denuncia
mentre que d’altres han optat per mostrar aspectes més vinculats a la seva
experiència.

Per tal de generar un missatge se’ls animava a parlar i a expressar els seus
desitjos, es dialogava amb ells i se’ls plantejava algunes situacions com ara:
–
–
–
–
–

Que
Que
Que
Que
Que

exposessin els seus èxits.
pensessin en què els fa sentir millor.
els agradaria millorar o canviar.
els agrada de Lleida, el país, la gent...
els agradaria veure per la finestra (opi) ...

La particularitat de cada grup reconduïa la conversa cap altres qüestions com
la denuncia, la experiència personal o altres.
En la 3a sessió es continuà amb aquesta dinàmica i s’ensenyaren alguns
dissenys de cartells que ells havien proposat per a que tinguessin alguna idea
de com podia quedar. També es passaren i analitzaren alguns exemples de
cartells per mirar d’agafar idees o recursos visuals. I en la quarta es
dissenyaran ja els cartells que es podran veure als opis.

Per últim, alguns dels grups
participants han visitat el
Centre d’art la Panera on
s’ha
realitzat
una
presentació dels 25 cartells
en l’exposició Jornades de
Portes Obertes.

Centre d’Art la Panera. Jornades de Portes Obertes
19 de setembre al 7 d’octubre de 2012

Els cartells seran exposats en els opis de Lleida cedits per l’Ajuntament, del
25 de setembre al 25 de novembre.
Tota la informació d’aquest projecte i d’altres anteriors que formen part
del Programa Art i Persones sense llar poden ser consultats a través de
la pàgina web www.illuminantlesombres.org
Edgar dos Santos,
Santos nascut l’any 1973 a Lleida, és llicenciat en Belles Arts per
la Universitat de Barcelona. Des dels inicis, la seva activitat professional ha
estat lligada a la fotografia, fent tasques de reporter gràfic, i a partir de la
qual cofundà l’Agència de Reportatges Zoom. Actualment està vinculat a
diversos projectes, tant personals com col·lectius, entre els que destaquen el
Festival de Fotografia emergent Lleida o el Festinoval, un festival d’artistes
emergents. Al mateix temps, segueix exercint de fotògraf i impartint classes
de fotografia artística.

CENTRE D’ART LA PANERA

Pl. de la Panera, 2
25002 Lleida
Tel. (+34) 973.262.185
www.lapanera.cat
Per a més informació:
Contacte:
comunicaciolapanera@paeria.es
Horaris:
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Visites comentades:
Dissabtes, a les 12 h i a les 18h
Diumenges, a les 12h

