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El projecte artístic internacional Inside-Out es desplega a

Barcelona en defensa d’una escola de Gràcia

Inside-Out (A l’inrevés) de l’artista francès JR es realitzarà demà al matí a partir

de les 10:30 al mur del solar on s’hauria d’haver construït l’escola l’Univers (Bailèn 227).

Es tracta d’un projecte d’art a l’espai urbà que omple façanes amb fotografies de grans

dimensions. S’està desplegant des del 2011 per ciutats de tot el món. Se n’ha fet ressò

sobretot per la instal·lació dels retrats gegants a les faveles de Río de Janeiro, a ambdós

costats del mur de seguretat que divideix Israel i Palestina i a les cases i tipis dels indis nord-

americans de Dakota.

  JR [www.jr-art.net] ha estat reconegut per institucions com el Centre Pompidou de

Paris, el MOCA de Los Angeles o el Tate Modern Museum de Londres. El 2011 rep el prestigiós

premi nord-americà TED [tedprize.org] per desenvolupar en diferents ciutats i territoris

d’arreu del món el projecte Inside-Out [www.insideoutproject.net/map]. Per mitjà del retrat

en primer pla i sobredimensionat, dóna veu a qualsevol persona a través de la seva imatge.

Vol fer-se ressò d’històries personals que fan de ressort del poder de l’art i les idees per

canviar les percepcions, actituds, vides i en última instància el món.

Inside Out Gràcia consisteix en posar sobre l’amplia paret del solar de Bailèn,

cinquanta-sis retrats gegants de nens i nenes de 2 a 6 anys. Els retrats de la fotògrafa Anna

Mèlich, més tard ampliats per JR, es van fer en una sessió fotogràfica en la qual es van

concentrar els esforços dels protagonistes en transmetre els sentiments a través de

l’expressió facial. Demà al matí, durant la festa Inside-Out que organitza l’AFA l’Univers en el

tram superior del Carrer de Bailèn, s’encartellaran els retrats i els mateixos protagonistes

podran confrontar la seva cara amb la del retrat.

L’escola l’Univers es troba en barracons des de fa 3 anys a la Plaça del Poble Romaní.

És una de les escoles compromeses al Pla d’equipaments educatius de Barcelona i com a tal

havia de ser construïda dins el període 2008-2011. Les famílies de l’escola en denuncien el

retard. L’Ajuntament va adquirir el solar on ha d’anar l’escola per 15 milions d’euros. El

descampat que hi ha darrere del mur que allotjarà les cares gegants dels alumnes de l’Univers

està a punt de convertir-se en un símbol de les retallades a Catalunya.
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