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‘L’esperança també juga’, del teòleg i artista Siro López

L’exposició fotogràfica mostra la capacitat
creativa dels nens en condicions adverses
•

L’exposició ‘L’esperança també juga’ s’emmarca dins la
col·laboració entre el teòleg Siro López i la Fundació
d’Escoles Dominiques FEDAC

•

Es tracta d’un recull de fotografies de nens d’arreu del món
que mostren la capacitat innata del riure
L’esperança també juga
Autor: Siro López
Exposició itinerant – 24 Escoles FEDAC
Entrada gratuïta
Aforament limitat

Barcelona, març 2018.- El riure és exclusiu de l’ésser humà, segons Aristòtil, i
estudis científics demostren que es tracta d’una capacitat innata que es dona de
manera espontània inclús en nadons de molt curta edat. Aquesta és la premissa de
l’exposició fotogràfica ‘L’esperança també juga’. L’exposició recull instantànies
de nens d’arreu del món que mostren la seva capacitat de riure, crear i jugar tot
i trobar-se en les condicions més adverses.
La mostra s’emmarca en l’acord de col·laboració entre el teòleg Siro López amb
la Fundació d’Escoles FEDAC. Siro López és formador i artista polifacètic. Conjuga
la pintura, el disseny, la fotografia, la il·lustració, el teatre, el mim i la dansa.
L’autor de l’exposició defensa que res impedeix als nens jugar i somriure, malgrat
que molts viuen obligats a treballar en condicions molt dures, i cada instantània
és una captura d’aquests moments feliços dels infants. La mostra constata amb
aquestes fotografies com els nens, si no tenen joguines, les fabriquen amb les seves
mans i amb qualsevol material: llauna, fusta, filferro... ‘Res els impedeix riure i
jugar’, assegura Siro López.
‘L’esperança també juga’ és el resultat del viatge de Siro arreu del món durant i
capta l’essència de la bondat humana en el seu estat més pur: la infància. El
visitant s’endinsarà en un viatge de llums i colors alegres i feliços a través del riure
dels nens.
L’exhibició, que es podrà visitar a les escoles FEDAC d’arreu de Catalunya, per a
més informació contactar amb la SEU central de la xarxa.
Sobre FEDAC
La Fundació d’Escoles Dominiques de L’Anunciata del Pare Coll gestiona les 24
escoles Dominiques de Catalunya. Les escoles FEDAC, de caràcter cristià, familiar
i català, ofereixen formació competencial en tots els àmbits i vetllen per crear
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experiències vitals que facin dels alumnes nens feliços i preparats per a les
situacions de la vida.
L’objectiu de FEDAC és treballar els reptes que presenta l’educació en l’actualitat
i transformar el paradigma del sistema educatiu per tal d’adaptar-lo a les
necessitats del segle XXI.

Per ampliar aquesta informació, gestionar entrevistes o sol·licitar material
gràfic:
Andrea Fernández - 933 17 21 41
afernandezm@fedac.cat
comunicacio@fedac.cat
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