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FES VISIBLE L’INVISIBLE! 
Saps que els invisibles són el resultat de la nostra falta de reconeixement? Et convidem a que 
RE—CONEGUIS tot allò que t’envolta i que sovint se’ns fa invisible. Et convidem a que facis VISIBLE 

L´INVISIBLE.

Com? Ens proposem ampliar la mirada i per això hem dissenyat unes postals (fig.01) amb la cara 
completament buida, on et convidem a escriure, dibuixar, enganxar fotografies, pintar o allò que 
millor et sembli. Un espai en blanc on volem que mostris el que per a tu, en algun moment, ha estat 
invisible o allò que vols que veiem els altres. Pots signar (o no) la postal, tu esculls, i un cop creada 
l’has enviar a la seu de l’INSTITUT RELACIONAL a Barcelona o per email. Amb totes les postals que 
ens arribin realitzarem un acte on farem un Reconeixement de totes les creacions rebudes.
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INSTRUCCIONS_
Des de la nostra pàgina web www.institutorelacional.org et pots descarregar totes les postals 
que vulguis per fer la teves creacions, pots imprimir-les en una cartolina o bé portar-les a impri-
mir a una copisteria, després enganxa un segell i envia-les a l’adreça impresa. Si ho prefereixes, 
pots enviar les teves creacions a l’adreça: visibleinvisible@institutorelacional.org o pujar 
les teves fotos a INSTAGRAM amb #visibleinvisible i etiqueta a @institutorelacional

TIMING_
El projecte comença el proper 26 d’abril i rebrem propostes fins el 16 de juliol de 2018. L’acte de 
presentació FES VISIBLE L’INVISIBLE el farem durant el mes d’octubre d’enguany.
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