
(ULTURA

INSTANTS
INTIMS
QUE SON
E~
DE FREDERIC
NAUCZYaEL
AL PALAU DE
lA VIRREINA

Quan Robert Capa va popu]a-
ritzar al16 que "si la foto no és

bona és que no t’hi has apropat
proH", segul’ament 110 va tenir eD

compte que passa quan en lloc
d’apropar-te a l’acció t’hi endin-
scs. I aix6 és el que fa Frédéric
Nauczyeiel en la mostra Sojorn
íntim. Fotogrames de la intimi-
tatfamiliar, comissariada per
Frederic Montornés i que es

podr/t veure simult[niament a
La Virreina Centre de la Imatge i
a l’Institut Frances de Barcelona

fins al 14 de febrer.

FRIíDI~RIC NAUCZYCIEL
Frédéric Nauczyciel va néixer
l’any 1968 a Paris, ciutat on viu i
treballa. És un fot6graf poliface-
tic,ja que és llicenciat i té un mks-

ter en finances, a més d’un diplo-
ma universitari de primer cicle en
japones, i actualment és adminis-
trador i director de producció de

dansa contempor~nia i teatre. Va

deseobrir la for~’a de la fotografia
mitjant;ant l’ús d’una Polaroid, ila
seva obra es nodreix de la pintura,
la fotog~’afia nord-americana i el

cinema, que va alimentar la seva
adolescencia. Les seves obres i
col.laboracions artistiques li han
valgut enc~rrees de l’Ajuntament
de París, del Centre Pompidou,

del Festival d’Avinyó i de dife-
renta mitjans de comunicació,
con] Le Monde o L ’Express.

lA MOSTRA
Iniciada a Estocolm l’any 2005 i
acabada a Fran(;a tres ar~ys des-
prés, la serie de la qual sorgeix
Sojorn intim. Fot ogrames de la
intimitatfamiliar és un treball
de camp al vo]tant deis usos,
costuras i actituds de la familia a
partir d’una estada de Frédéric
Nauczyciel (París, 1968), en di-
ferents nuclis familiars esconits

a ]’atzar en ciutats de Suecia,
Fran~a i Espanya. Una mostra
que transmet la sensació d’estar
contemplant diferents seqüenci-

es d’una representació de la qual,
en algun moment, nosaltres
també hem estat protagonistes.
MARC VARGAS

soioR, ,niM. mnRA~S
DE lA INTIMITAT FAMlUAR

Data: Fins al la/2 Llot: Palau de la Virrei-
na (Espai Xavier Miserachs) La Rambla,
99 Barcelona ODedt adv,d’lla
:14 h i de :16 a 20 h; ds, dg i festius, d’11
a 20h (Entrada gratuita. ’~ 93 31510
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