NOTA DE PREMSA

Atmos-fear de Jon Tugores

Del 25 de febrer al 27 de juny de 2021

El Centre Cultural de Terrassa (CCT) amb la Fundació Antiga Caixa de Terrassa acull per
primera vegada una exposició del fotògraf, arquitecte i aviador Jon Tugores sota el títol de
‘ATMOS-FEAR’ que es podrà veure del 25 de febrer fins el 27 de juny de 2021.
Jon Tugores pretén provocar via l’art de la fotografia una reacció sobre la interacció humana a les
zones urbanes i peri-urbanes. De d’un punt de vista ètic i de respecte medi-ambiental.
‘‘ATMOS-FEAR’ té un esperit crític i una capacitat connectora amb la natura, l’urbanisme, la pintura, el
disseny, l’arquitectura, l’art i la cultura poètica.
‘‘ATMOS-FEAR’ es una provocació fonética de la relació ciutat versus mediambient
territorials d’Europa.

via lectures

‘‘ATMOS-FEAR’ Presenta una interpretació del territori, una narrativa del nostre lloc. Entenent com a
‘nostre’ lloc, la porció del planeta a on vivim, dormim, gaudim, plorem, piulem, construïm, llegim i tot
allò que fem sols i en societat. Aquesta exposició integra l’atmosfera i el seu grau d’energia, la
contaminació, el seu potencial transformador com a un ingredient mai menyspreable per l’anàlisi.
L’atmosfera com a protagonista existencial i catalitzadora del planeta. Pensem entre tots sobre com
estem transformant les nostres ciutats, pobles, boscos, la economia des de la micro a la macro escala.
Fa poc que disposem dels primers anàlisis fets per programes matemàtics, que interpreten el ‘Big-Data’
sobre el nostre comportament ètic vers el planeta. Les dades ens diuen que estem davant d’un moment
possiblement irreversible.
‘‘ATMOS-FEAR’ presenta en aquesta ocasió a Terrassa com a gran ciutat d’àmbit europeu que està
obligada a prendre una actitud i un compromís vers el medi ambient. Vivim en un moment a on tot
canvi constantment, i ho fa en temps real! Com ens explicava en Zygment Bauman, hem après a viure
ràpidament, però sembla que n’hi han certs paràmetres als que ens costa adaptar-nos. El punt de noretorn ens farà haver d’assumir una nova Terrassa que ara no ens imaginem. Les imatges que es
presenten documenten aquest moment.
Estem davant de les darreres imatges de Terrassa abans del canvi climàtic?
Tractant-se d’un ‘work in progress’, aquesta exposició pretén continuar el camí obert amb la primera
exposició sota el títol ‘ATMOS-FEAR’ (Barcelona 2019) Fent el joc fonètic amb el concepte de la
‘Atmosphere’ ( en anglès).
‘‘ATMOS-FEAR’ Forma part d’ exposició itinerant que recorrerà Europa.
‘‘ATMOS-FEAR’ es completa amb una sèrie de fotografies de la col·lecció ‘ ABSTRACTIONS’. Imatges
que recullen la bellesa de tot allò que toca l’atmosfera.
Totes les fotografies estan fetes de d’una aeronau en moviment i amb les següents càmeres: Sony
Alpha7 IVR, Sony Alpha 7IIR i Nikon D7200.

‘ATMOS-FEAR’ taules rodones:
L’ exposició està complementada amb dues taules rodones on es parlarà del binomi ‘Ètica Vs Ciutat’, un
Think-Tank que servirà per reflexionar sobre el model de ciutat que desitgem en un futur.
15 d’abril de 2021
Modera l’Anna Gener (economista)
Amb el Jordi Bernadó (fotògraf), el Xavier Matilla (arquitecte) i la Laura Pinyol (periodista)
27 de maig de 2021
Modera el Pep Salazar (Actor, director executiu d’ OFFF)
Amb el Vicente Guallart (arquitecte), l’Assumpció Puig (arquitecta, degana del COAC) i l’Olga
Subirós (arquitecta).
_
‘ATMOS-FEAR’ amb les escoles:
L’exposició participa en el programa pedagògic els Exploradors de l’Art en el Centre Cultural que te la
finalitat de col·laborar amb els centres escolars en el desenvolupament curricular de l’Àrea d’Educació
Artística.
_
‘ATMOS-FEAR’ amb la Música:
Concert de Clausura a càrrec del músic Nico Roig https://www.nicoroig.com
_
BIOGRAFIA
Jon Tugores [Lancashire, Anglaterra. 1968]
Es arquitecte, pilot de línies aèries, professor universitari i fotògraf. Persona polièdrica que hibrida les
seves quatre disciplines en experiències recíproques. Actor en el moment tecnològic actual. Defensor i
promotor de la híper-tecnologia com a solució mediambiental. Ha viscut a Londres, Berlín, Viena, Dallas,
Bahrain, Madrid, Mallorca, Barcelona i Terrassa on te el seu estudi d’arquitectura. Professor en l’Escola
Técnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Universitat Internacional de Catalunya, New York Institut of
Technology i actualment a l’Escola Superior d’Enginyers Aeronàutics i Aeroespacials a Terrassa. +50
projectes d’arquitectura, 21 premis, 5 llibres, 1 documental, 1 exposició, 10.000 hores de vol, 25.000
fotografies del planeta ho avalen como un personatge atípic a l’escena cultural actual.
En 2019 va presentar la seva primera exposició individual a Barcelona a l’Hotel Alma. Comissariada pel
Joaquín Ausejo i presentada pel periodista Félix Riera. En 2021, de nou individualment exposarà a
Terrassa, Berlín, i al 2022 en Manchester.
_
Biennal d’Arquitectura de Venècia impulsat per institut Ramón Llull 2021.
Jon participa amb algunes fotografies al pavelló català comissariat per l’Olga Subirós, que se celebrarà
aquest any 2021, el projecto anomenat ‘air/aria/aire’ ocuparà el pavelló català que impulsa l’Institut
Ramón Llull. Es tracta d’una proposta radical que apel·la a urbanistes i arquitectes que s’impliquin en el redisseny de les ciutats.

“Jon Tugores, ha estat capaç de reinventar la fotografia urbana des d’un avió. Imatges que confronten
l’escala de la geografia amb l’escala de l’urbà que emergeixen del baf atmosfèric filtrat per la llum del sol.
Jon Tugores es capaç de connectar la passió la bellesa d’una imatge aèria territorial, amb la comprensió
directa d’un paisatge humanitzat. Jon, quan fotografia, dibuixa”.
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