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  Cultura 

   Exposició  de fotografies de
Sebastião Salgado titulada:

Gènesi.
Des del dia 23 d'octubre fins el 8 de febrer de
2015  s'està  realitzant  una  meravellosa  exposició
d'un dels fotògraf més importants i  compromesos
de la història de la fotografia: el brasiler Sebastião
Salgado.

En aquest treball, exposa el resultat del seu darrer
treball fotogràfic, realitzat durant 8 anys, inspirats
en alguns dels indrets més bells i purs del Planeta,
on la natura segueix pràcticament verge, amb els
seus éssers vius, amb tot el seu esplendor. També
hi trobem imatges d'algunes cultures que encara,
avui dia,  viuen en harmonia amb la natura, i que el
model  de  civilització  insostenible  i  depredadora
que hem creat posen en perill de desaparició, tant
dels ecosistemes naturals, com d'aquestes cultures.

Davant de la bellesa de les seves fotografies i dels
indrets que ens mostra, la nostra sensibilitat no pot
restar immune, i s'implica emocionalment amb el
missatge de respecte i admiració vers una natura i
un  planeta  Terra  que  cal  conèixer,  respectar  i
preservar.

Els  treballs  anteriors  de  Sebastião  Salgado  són
també molt interessants, tracten dels conflictes al
món,  de  les  injustícies  al  món  del  treball,  de
l'explotació de les persones, en els diferents llocs
del planeta. Sempre amb una mirada compromesa
amb  el  més  feble,  denunciant  moltes  de  les
injustícies, amb unes imatges a la vegada de gran
bellesa plàstica.
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Aquesta  exposició  ens  presenta  fotografies  de
paisatges,  d'animals  i  de persones  allunyades  del
món “modern”: regions vastes i remotes, intactes i
en silenci, on la natura segueix regnant. Espais on
podem  nodrir-nos  de  l'esplendor  de  les  regions
polars,  els  boscos i  sabanes tropicals,  els  deserts
abrasadors, les muntanyes dominades per glaceres i
les  illes  solitàries...  Un  mosaic  increïble  on  la
natura s'expressa en tota la seva grandesa.

Les fotografies de Gènesi aspiren a revelar aquesta
bellesa i representen un homenatge a la fragilitat
d'un planeta que tots tenim el deure de protegir.

Us convidem a visitar aquesta exposició perquè és
una  experiència  molt  enriquidora  i  gaudireu tant
dels aspectes artístics com dels continguts.

Expressem  des  de  la  revista  ELI  l'admiració  per
Sebastião  Salgado,  tant  pel  que  fa  a  la  vessant
artística, com a la humana.


