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L’exposició fotogràfica s’inaugura aquest divendres 8 d’abril a la Espai Cultura Fundació 1859

Mirades al Japó, l’exposició de 7 foto-periodistes
sobre el país nipó, arriba a Sabadell en el context de
la Fira Sakura Matsuri
La visió de 7 foto-periodistes de prestigi internacional sobre el Japó, la seva cultura, les seves
creences, les seves tradicions o la seva natura s’apleguen des del 8 d’abril i fins al 22 de maig a la
Sala 2 d’exposicions de l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell. Aquesta mostra fotogràfica,
s’inclou en el context de la Fiira Sakura Matsuri que es durà a terme els dies 29, 30 d’abril i 1 de
maig a Fira de Sabadell.
En el context de la Fira Sakura Matsuri, que del 29 d’abril a l’1 de maig es celebrarà a Fira de
Sabadell, arriba aquest divendres dia 8 l’exposició fotogràfica Mirades al Japó a l’Espai Cultura
Fundació 1859 Caixa Sabadell. La mostra, on s’hi apleguen obres de 7 foto-periodistes de prestigi
internacional estarà oberta al públic fins el 22 de maig i, en un moment on la desgràcia de la guerra
d'Ucraïna ens fa veure la gran importància i el compromís dels periodistes i foto-periodistes que
treballen sobre el terreny, es podrà gaudir de l'obra de 7 reconeguts professionals de la imatge i de la
paraula que acostaran les seves particulars mirades sobre el país nipó.
Aquesta exposició també comptarà amb una sèrie d’activitats complementàries i gratuïtes orientades
a l’àmbit gastronòmic i cultural que també acollirà l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Entre aquestes activitats destaquen tallers de sushi, tastets de sake, les propostes de Sakura Gastro
o presentacions centrades en el món del Manga, el còmic japonès.
El Japó sota la visió de 7 foto-periodistes de prestigi internacional
El veterà fotògraf de viatges Gonzalo Azumendi (Biscaia), col·laborador a nombrosos mitjans de
premsa nacionals i internacionals i que ha documentat el Patrimoni Mundial per a la UNESCO
presenta Made in Japan, on reflexiona sobre les semblances i les diferències entre els humans i els
ximpanzés.
El tàndem format per l'escriptora i videògrafa Ofelia de Pablo (Madrid) i pel foto-periodista Javier
Zurita (Madrid), especialitzat en temàtiques mediambientals i de drets humans, acosten un fragment
del seu extens treball Geishas del segle XXI, on exploren el difícil equilibri entre les tradicions
mil·lenàries i un món global que engoleix els ritus ancestrals.
El foto-periodista Rafa Pérez (Astúries), acosta imatges amb la proposta Sacerdots Xintoistes, una
visió personal sobre aquesta religió que busca la comunió de les persones amb la naturalesa i els
kami o divinitats; i que té una gran importància en la cultura japonesa.
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L'escriptora i fotògrafa catalana especialitzada en viatges i sostenibilitat Kris Ubach (Barcelona),
col·laboradora habitual a mitjans com National Geographic, Lonely Planet o Catalunya Ràdio, presenta
Mori, el fragment d'un extens assaig fotogràfic on reflexiona sobre les relacions de les persones amb
els boscos (reals i metafòrics).
El fotògraf i documentalista especialitzat en viatges i gastronomia Patxi Uriz (Navarra), guanyador d'un
premi Goya l'any 2006 pel documental Hijos de la Tierra, ens porta un fragment de la seva Kumano,
el camí nipó, una exposició fotogràfica en la qual es mostra l'espiritualitat que caracteritza aquesta
ruta de peregrinació japonesa mil·lenària i la bellesa dels seus paisatges.
I el compromès foto-periodista i col·laborador a diversos mitjans de premsa Lucas Vallecillos
(Barcelona), ens porta Tòquio al cor, un projecte de llarg recorregut, iniciat el 2005 per una història
d'amor i que continua obert en l'actualitat, que indaga i explora com la geografia humana i la física es
recreen i interactuen per a configurar aquesta fascinant megalòpoli.
La primera Fira Sakura Matsuri
Aquesta mostra fotogràfica serà una de les activitats de la setmana del Japó que acollirà Sabadell,
tot plegat en el context de la 1era edició de la Fira Sakura Matsuri, el primer esdeveniment de
temàtica japonesa fet a Sabadell i que, amb més de 40 expositors i més de 150 activitats per a tots
els públics, acostaran la cultura, el turisme, la tecnologia, la gastronomia i les arts marcials japoneses
a Sabadell del 29 d’abril a l’1 de maig.
La celebració d’aquesta primera edició buscarà contribuir a la promoció econòmica de la ciutat de
Sabadell i a la projecció de la seva imatge cap a l’exterior tot oferint l’oportunitat de crear lligams
culturals, turístics i empresarials de la ciutat de Sabadell amb el Japó.
Sabadell, 5 d’abril de 2022
https://www.sakurasabadell.com/
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