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Del 20 d?abril al 18 de maig, la seu del COAC a Tortosa acollirà l'exposició "Landscape
Km0", organitzada pel Museu de les Terres de l?Ebre, la Diputació de Tarragona i la
Demarcació de l?Ebre del COAC.
L?exposició planteja un debat perceptiu entorn als camps de cultiu de les Terres de l?Ebre.
"Landscape Km0" pretén no només ser una exposició de fotografia, sinó que es presenta en
un format d?instal·lació en la qual, a més de les 24 fotografies de productes de proximitat del
territori, s?hi ubica un quadre principal sobre un metacrilat transparent que permet accedir a
un espai virtual connectat amb l?obra de la sala. En aquest espai virtual, els artistes
plantegen un debat perceptiu entorn als cultius de les Terres de l?Ebre, un diàleg entre
l?espectador i l?artista.
L?objectiu d?aquesta proposta innovadora és superar qualsevol barrera que s?interposi entre
els espectadors i l?obra i convertir-los en partícips, deixant enrere l?actitud contemplativa que
ha caracteritzat als consumidors d?art del segle XX.
Els autors són els fotògrafs barcelonins Carme Ollé i Ei Point, que en aquest cas van
presentar una proposta conjunta que esdevé una nova experiència en el seu procés creatiu.
Tots dos iniciaren la seva carrera fa una dècada. Durant aquest temps, han desenvolupat una
intensa activitat artística, amb més de 300 exposicions en conjunt, sempre amb la fotografia
com a suport principal.

El seu treball ha estat reconegut amb més d?una cinquantena de distincions en concursos
internacionals. Les seves formes de percebre i d?expressió no són concurrents, sinó que
competeixen amb allò que els envolta. Si per la Carme treure a la llum petits microcosmos
que romanen quasi sempre fora del protagonisme perceptiu dels espectadors és el que
configura la seva forma de fer, per a l?Ei Point ho és l?emergència d?allò que roman en
altres esferes perceptives i que rescata amb l?ús no convencional de la càmera, posant a
l?abast espais perceptius que van més enllà de la nostra capacitat visual.
En aquesta exposició, tots dos artistes ens ofereixen una nova proposta artística, pionera en
la fotografia contemporània, on el rol dels interventors en el procés artístic varia
substancialment en relació al seu paper tradicional.
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