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Exposició fotogràfica i vídeo

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/

Inauguració: el dilluns 23 de maig a les 16.30 hores al passadís de les aules 
de la UOM de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Projecció de l’audiovisual “Amor i passió en la gent gran. Mirada històrica de 
les seves vivències” a l'aula AA02 del mateix edifici.

Al llarg d’aquest curs 2015-16 el grup d’alumnes del Diploma d'Especialització 
de la UOM en Diferents Mirades sobre l'Afectivitat i la Sexualitat en la Gent 
Gran, juntament amb el grup GIFES, ha elaborat un vídeo i una exposició 
fotogràfica que, més enllà d’un treball de classe, són el resultat d’una posada 
en comú dels continguts assimilats, de records, d’aprenentatges vitals, i una 
anàlisi de la realitat que ens apropa a la nostra història i a la nostra actualitat 
des de diferents punts de vista.

A través d’una anàlisi del franquisme, la transició i la democràcia fins a 
l’actualitat, a Espanya, l’exposició fotogràfica i el vídeo ens permeten acos-
tar-nos a cada etapa amb una nova lectura i ens permeten conèixer alguns 
dels fets més rellevants vinculats a la gestió de la sexualitat des de cada 
context històric i sociocultural; s’hi comenten elements clau de cada etapa; 
ens conviden a fer una lectura de les imatges que es comparteixen des de la 
seva relació amb la sexualitat i el gènere i ens acosten a imatges personals 
sobre vides i relacions.

S’hi destaca com fets polítics i històrics determinen l’evolució de conceptes 
com família, dona, home o sexe, així com el paper que hi té l’educació.

Tots els que hem co�aborat en el muntatge i la realització d’aquest projecte 
desitjam que us agradi i que gaudiu tant de la informació i les anècdotes com 
de les fotografies i del vídeo.
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