Srebrenica, memòria d’un genocidi
El fotògraf Alfons Rodríguez inaugura exposició a El Born Centre Cultural

Inauguració
14 de juliol del 2015  13h
El Born Centre Cultural  Sala Dalmau
El 14 de juliol del 1995 van sortir a la llum les primeres informacions de la massacre
que va treure la vida a més de vuit mil persones en només dos dies a Srebrenica.
Vint anys després fem un gest simbòlic i tornem a explicar els fets amb les imatges
d'Alfons Rodríguez. L'any 2010 ell es va unir a la marxa humanitària a Srebrenica i
al primer enterrament massiu a Potocari, retratant en el trajecte a les victimes
supervivents, als familiars dels assessinats i també als nacionalistes serbis a
Belgrado i altres indrets de l'exIuguslàvia.

A la inauguració de Barcelona el dia 
14 de juliol del 2015 
Rodríguez estarà
acompanyat de Xavier López, director de la 
Fundació Solidaritat UB
; Carme
Panchón, vicerectora de la 
Universitat de Barcelona
, i Oriol López, coordinador de l'
EUROM. European Observatory on Memories
.
Alfons Rodríguez col∙labora amb diferents organitzacions com ara les Nacions
Unides, Médecins Sans Frontières, Action Contre la Faim, Mon3, OXFAM i la
Fundació Solidaritat UB. Ha fet cobertures fotogràfiques dels conflictes de l’Iraq,
Corea del Nord o la RD Congo i ha tocat temes com la lepra, la sida o l’ebola. Entre
els seus projectes de llarg recorregut cal destacar El Tercer Genet, un món
famolenc sobre la fam al món i Genoscidere, un apropament a la petjada dels
genocidis del segle XX. En aquest darrer està inclòs el seu treball Srebrenica,
Memòria d’un genocidi. La seva obra ha estat premiada en diferents ocasions i l’any
2011 va rebre el Premi Godó de Fotoperiodisme amb una de les fotografies
d’aquesta exposició.
Agenda
14  29 de Juliol
Barcelona
El Born Centre Cultural

Observatori Europeu de Memòries
L’Observatori Europeu de Memòries (
EUROM
) té com a objectiu analitzar i
promoure polítiques públiques de memòria que ajudin a reflexionar sobre la història
recent de la lluita per la democràcia i les llibertats a Europa, i sobre episodis que,
com la matança de Srebrenica, mai no han de caure en l’oblit. L’EUROM està
impulsat per la 
Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona i per la Comissió
Europea
.

Comunicació
Fernanda Zanuzzi
observatori.memories@ub.edu
@euobmemories
+34 685821203
#NeverForgetSrebrenica
#Srebrenica20

#BCNSrebrenica

#EuropeanMemories

#Srebrenica


