Joaquim Gomis. En construcció 1973-1975
5 de juny – 4 d’octubre de 2015

Nota de premsa

L’espai de fotografia al vestíbul de la Fundació Joan Miró acull la
mostra Joaquim Gomis. En construcció 1973-1975.
La selecció inclou 11 imatges que documenten el procés de
construcció de l’edifici de la Fundació, projectat ara fa 40 anys
per l’arquitecte Josep Lluís Sert en complicitat amb Joan Miró.
L’exposició s’emmarca en el programa d’activitats
commemoratives del 40 aniversari de la Fundació Joan Miró
que arrenca aquest mes de juny i s’estén fins el 10 de juny de
2016.
Joaquim Gomis (1902-1991) va ser el primer president de la Fundació Joan
Miró. Com a tal, va seguir la construcció de l’edifici de Josep Lluís Sert molt de
prop. Entre 1973 i 1975, any en què es va inaugurar la Fundació, Gomis va
documentar-ne la posada en marxa amb la seva càmera, delectant-se en els
detalls, en la composició dels elements, en les superfícies dels materials, en la
llum que entrava dins l’edifici a mig fer. De diversos àlbums de l’arxiu Gomis
plens de fotos de la construcció, s’han triat onze clixés característics de la seva
mirada i representatius del naixement arquitectònic de la Fundació ara fa 40
anys.
Des de l’any 2012, la Fundació Joan Miró programa exposicions de fotografia al
seu vestíbul. A partir de l’acord amb els hereus de Joaquim Gomis i la
Generalitat, la Fundació s’encarrega de gestionar l’arxiu Gomis, a més de
difondre’n el fons i de potenciar l’estudi de la seva obra. Amb aquesta voluntat
s’exposa temporalment l’obra de Gomis en aquest espai, alternant-la amb mostres
fotogràfiques d’altres creadors.

Coincidint amb la mostra fotogràfica Joaquim Gomis. En construcció 19731975 i amb l’arrencada de l’any commemoratiu, la Fundació Joan Miró fa una
crida als barcelonins –i en especial als veïns del districte Sants-Montjuïc– a
recuperar fotografies de la muntanya a l’entorn dels anys setanta i crear
conjuntament l’àlbum de l’aniversari compartint-les al Pinterest de la
Fundació:
https://www.pinterest.com/fundaciomiro/la-fundació-joan-miró-i-montjuïc/
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