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O istorie … a fiinþei urbane

Moºtenind r[d[cini siciliene,

Jean-Marc Caracci, fotograf

autodidact, s-a nãscut în

Tunisia în 1958 ºi tr[ieºte în

sudul Franþei, Montpellier,

înc[ de la vârsta de un an. 
P

rincipalul s[u obiectiv de

cercetare fotografic[ l-a reprezentat

întotdeauna Omul, mai exact,

aspectul urban al  fiinþei umane,"fiinþa-

urban[", cum îi place s[ o defineasc[.

Lucr[rile sale sunt inspirate de fotografi

ca Henri Cartier Bresson, Elliott Erwitt

sau Raymond Depardon ... ºi de stilul

pictorului american, Edward Hopper. 

Proiectului sau, "Homo Urbanus

Europeanus" are ca tem[ principal[

individul solitar, fiinþa uman[ surprins[

în variate ipostaze ale cadrului urban.

Aceasta nu înseamnã însa cã artistul

doreºte sã sublinieze izolarea generata

de oraº...sau cel puþin a p[rþii negative

ºi melancolice a singur[t[þii. Dimpotriv[,

imaginile lui se nasc din bucuria  stilul

de viaþ[ citadin. Personajele solitare,

fotografiate de Caracci, sunt înfaþiºate

asemeni unor regi coborâþi în strad[,

paºind cu mândreþe pe aleile care par
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a le aparþine. Fotografiaþi singuri,

izolaþi de mulþime, aceºti oameni,

aceste personaje, nu conºtientizeaza

rolul care le-a fost înmânat, regizaþi

în cadrul lor natural.

Aºa cum îi place lui Caracci sã

spun[, când povesteºte despre proiectul

"Homo Urbanus Europeanus": "Lucrez

pentru Europa". Raþional vorbind,

proiectul are în mod clar ºi o component[

politic[. La baza acestui proiect se

reg[seºte ambiþia autorului de a crea

o Eupor[ unit[ prin fotografii din þ[ri

ºi din capitale care sunt sau nu înc[

în Uniunea European[. Imaginile

proiectului, indiferent c[ sunt realizate

în Varºovia, Tallinn sau Paris, poart[

o amprenta comun[, "europenizarea".

Particularit[þile culturale ºi naþionale

sunt excluse, cât mai mult posibil, din

sfera sa de activitate. Aºa c[, uitân-

du-se la imaginile acestui proiect,

nimeni nu poate recunoaºte vreo þarã

ori vreun oraº, cu excepþia locuitorilor

înºiºi ..., dar toþi vor putea sã recunoascã

Europa în fiecare dintre ele. 

Proiectul "Homo Urbanus

Europeanus" a început în Bratislava,

în iunie 2007. Apoi au urmat Riga,

Vilnius, Sofia, Madrid, Varºovia, Roma,

Ljubljana, Zagreb, Belgrad, Helsinki,

Tallinn, Reykjavik, Paris, Bruxelles,

Oslo, Stockholm, Praga, Berlin, Istanbul,

Lisabona, Bucureºti, Tirana. Aºadar,

în cadrul acestui proiect, au fost vizitate

deja 23 de capitale,  urmãtoarele

aflându-se pe listã.

Mai multe imagini ale proiectului

"Homo urbanus Europeanus", pot fi

vizionate accesând linkul:

http://homo.urbanus.free.fr/portfolio/inde

x.html.
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