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Martin Parr (Epsom, Regne Unit, 1952) és un fotògraf internacionalment
reconegut, membre de l’Agència Magnum des de 1994.
Les seues imatges són una crítica al sistema des de dins, mostrant les
problemàtiques del nostre temps amb una mirada irònica capaç de documentar la part kitsch de la quotidianitat.
Aquesta exposició en el CCCC recorre la trajectòria d’aquest singular
fotògraf a través d’algunes de les seues icòniques sèries, entre 1975 i 2019.
A partir dels seus començaments en blanc i negre, en una època en què la
fotografia estava dominada pel drama periodístic i la bellesa formal, Martin Parr desplega un estil propi saturat de color. Prenent com a referència
la mateixa societat britànica, amb humor, Parr acumula imatges amb les
quals ens mostra la visió fragmentada d’una realitat dominada pel consumisme, el turisme de masses, el menjar porqueria, la superficialitat, el
classisme o la hiperrepresentació del “jo”, com a signes d’una època que
arriba fins als nostres dies.

Les seues imatges solen divertir, però també incomodar, perquè el que
mostren és el nostre reflex.
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Ubicació

Fa uns quants anys, abans que una pandèmia capgirara aquest model de
món, Martin Parr deia en una entrevista:
“Les noves classes mitjanes i l’impacte del seu estil de vida sobre el medi
ambient faran més mal fins i tot que la guerra i la fam. Tu i jo som els primers culpables, amb els nostres cotxes i les nostres vacances”.

