
Concept, editing, design 
and production
Tiffany Jones, Overlapse

Dijous 2 de maig, 16h a 21h
Arts Santa Mònica
5 hores / 120 € 
 
Taller pràctic d’assessorament 
grupal de treballs dels participants 
per part de Tiffany Jones, 
editora d’Overlapse (Londres) 
en conceptes d’edició, disseny i 
producció. Breu repàs de la seva 
línia editorial continuat d’un visionat 
de treballs dels participants per 
al seu assessorament de forma 
personalitzada potenciant la 
sinergia del treball grupal entre tots 
els participants.

* Organitzat per Fiebre Photobook

Desenvolupament 
Fotogràfi c Professional 
i internacionalització 
de projectes
Pablo Lerma

Divendres 3 de maig de 17 a 20h
Arts Santa Mònica
3 hores / 47 €

Taller teòric d’ordenació i creació d’eines 
per treure el màxim benefi ci de les 
plataformes de difusió de la fotografi a a 
l’abast de fotògrafs i fotògrafes en l’àmbit 
internacional fent especial atenció en 
casos pràctics.

Exposar fotografi es. 
Perspectives històriques 
i curatorials 

Marta Dahó

Divendres 3 i dissabte 4 de maig 
de 16 a 20h
Arts Santa Mònica
8 hores / 80 €

Taller teòric-pràctic sobre la història de 
les exposicions de fotografi a i la refl exió 
sobre el propi treball dels assistents en 
termes expositius. L’exposició constitueix 
un mitjà d’expressió que té les seves 
pròpies particularitats i per conèixer-les 
sobrevolarem casos anteriors i projectes 
dels participants.

Photobook Lab I. Pràctiques 
col·laboratives i experimentals 

Pablo Lerma 
amb la participación de  
Alejandra Carles-Tolrà 
i Mar Martín

Dissabte 4 i diumenge 5 de maig 
de 10 a 19h
Arts Santa Mònica
16 hores / 170 €

El taller té com a objectiu explorar 
diverses formes de col·laboració pel que 
fa a la publicació d’un fotollibre fi nal. Els 
autors i autores assistents treballaran 
col·lectivament amb els altres participants 
i col·laboradors amb l’objectiu de realitzar 
una publicació conjunta gràcies a la 
col·laboració amb Meteoro Edtions i 
Agpograf que es presentarà al novembre 
de 2019. Iniciem Photobook Lab I amb 
l’objectiu d’estendre ponts de col·laboració 
entre creadors, productors i agents artístics 
en Art Photo Bcn.

Estratègies per a un 
crowdfunding cultural 
Paco Gómez

Dissabte 4 de maig de 11 a 15h
Arts Santa Mònica
4 hores / 47 €

Sessió sobre estratègies i 
desenvolupament de campanyes de 
crowdfunding a través de diferents 
exemples de Paco Gómez per 
desenvolupar diversos productes culturals 
amb especial atenció cap als exemples 
pràctics que vulguin plantejar els 
assistents.

Tot sobre l’art de crear, 
mostrar i vendre la teva pròpia 
enciclopèdia
Toni Amengual

Diumenge 5 de maig de 11 a 14h
Arts Santa Mònica
3 hores / 47 €
  
Taller per preparar-se per a un visionat de 
portafolis. Principalment dirigit a festivals 
de fotografi a i a l’escena de la fotografi a 
contemporània, la forma de preparar 
un visionat, realitzar-lo i fer un follow up 
aplicable a qualsevol tipus de visionat.

De la idea de projecte 
al format fi nal
Eugeni Gay i Camilla de Maffei 
(El Observatorio)

Diumenge 5 de maig de 16 a 20h
Arts Santa Mònica
4 hores / 30 € 

Taller per analitzar - de forma 
dinàmica i col·lectiva - cada moment 
clau en la creació d’un projecte 
fotogràfi c. S’aportaran les eines 
creatives per afrontar-los des d’una 
perspectiva horitzontal i col·laborativa 
partint dels treballs dels propis 
assistents i exemples dels ponents.

GranPapel 
Júlia Francino, Ricardo Cases 
i Borja Bagunyà

Divendres 10 de 17 a 20h, 
dissabte 11 i diumenge 12 de 10 a 20h
FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA 
19 hores / 180 €  

Taller participatiu amb la intenció 
de crear un mitjà de comunicació 
imprès produït en un període de tres 
dies. Durant tres jornades, un grup 
de fotógrafxs i escritorxs formaran un 
col·lectiu circumstancial que realitzarà 
un relat espontani i emocionant d’un lloc. 

GRANPAPEL obre un espai de refl exió 
col·lectiva sobre la pràctica periodística i 
les lògiques de selecció i circulació de la 
informació, mitjançant l’elaboració d’un 
retrat del present immediatament.

TALLERS
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El programa d’activitats 
s’encaminen a cobrir 
parts del coneixement 
necessaris per als autors i 
autores que es troben en 
procés de formació, així 
com per tal què amateurs 
vulguin provar les seves 
capacitats amb l’objectiu 
de facilitar-los les eines 
de treball per maximitzar 
el potencial dels seus 
projectes futurs.

© Ricardo Cases

Del divendres 3 al diumenge 
5 de maig de 11 a 21h

Inauguració: 
Divendres 3 de maig de 19.30 a 21 h

Preview premsa: 
Divendres 3 de maig de 10 a 12h

Preu de l’entrada 3 €
Entrada + catàleg de 7 €
Entrada lliure per a menors de 12 anys, 
aturats, estudiants i jubilats.

Fira de fotografi a

© Marta Dahó

Art Photo Bcn és un Festival de Fotografi a 
Emergent que compleix en 2019 amb la seva 
sisena edició activant el circuit fotogràfi c de 

la ciutat durant els mesos d’abril a juny.

TALLERES Y EXPOSICIONES

www.artphotobcn.com



Laura Van Severen
The arrangement of unwanted features

Del 29 de març al 16 de maig
–Inauguració el 28 de març a les 20h 
amb presentació de l´autora.
FUGA 
 
The arrangement of unwanted features 
de Laura Van Severen és un projecte 
fotogràfi c de llarg recorregut sobre la 
repercussió paisatgística de les activitats 
dels abocadors i la gestió dels residus. 
Cada paisatge te la seva història, i la 
forma en que el contemplem avui només 
refl exa el traç del seu moviment.

Bárbara Traver
Mare judici, Madre santuari

Del 6 d´abril al 5 de maig
–Inauguració el 5 d´abril a les 19.30h 
amb presentació de l´autora.
CC PATI LLIMONA
 
Bárbara Traver mostra en els seus treballs 
una imatge íntima i suggerida, fruit de 
les experiències i el trauma, mostrant 
una realitat que s’amaga des del nostre 
jo interior. Refl exiva i continguda, amb 
Mare judici, Mare santuari planteja els 
vincles que es forgen al costat d’una mare 
i els dogmes que s’implanten en la dona, 
sent un factor clau en la dinàmica d’una 
relació entre mare i fi lla.

 
 

Ana Galán 
Viv(r)e la vie 

Del 11 d´abril al 19 de maig
–Inauguració el 10 d´abril a les 19.30h 
amb shooting d´Ana Galán.
CC CASA GOLFERICHS
 
El projecte fotogràfi c Viv (r) elaVie! d’Ana 
Galán constitueix un homenatge a les 
persones que decideixen no tornar-se 
invisibles, a les persones que viuen el 
moment tot i pertànyer a un segment de 
la població que es torna imperceptible 
com és la tercera edat. Una sèrie 
fotogràfi ca i un projecte per a l’activació 
social que consisteix a retratar parelles 
que es reuneixen per ballar.

 

Eva Díez 
La fi nestra és horitzó

Del 12 d´abril al 12 de maig
–Inauguració el 11 d´abril a les 20h 
amb presentació de l´autora.
CC CAN BASTÉ
 
Partint del fort protagonisme que la 
fi nestra ocupa en aquest espai expositiu, 
una mena de claraboia, metàfora de 
la llum que esperem entri en les nostres 
vides, com a senyal de clarividència, 
lucidesa en l’enteniment del món en què 
vivim, es congreguen, així, dos sèries de 
l’artista. Per primera vegada, Renacer i 
Lloc d’absència comparteixen el mateix 
“hàbitat” expositiu, de la foscor d’una a 
la llum d’una altra.

EXPOSI-

        C
IONS

Leafhopper
It´s a wonderfull life 

Del 26 d´abril al 15 de maig
–Inauguració el 25 d´abril a les 20h
CC PARC SANDARU
 
Blanca Galindo i David Martet 
sota el nom de Leafhopper narren 
sense principi ni fi nal l’addicció, la 
manca de connexió emocional, les 
derives identitàries als nostres dies, 
l’individualisme, la dislocació, la 
globalització i el consumisme. Oblidar-
se d´un mateix a través del desig ha 
estat una mica inherent a l’ésser humà 
i els animals al llarg de la història i de la 
geografi a. Assumir el fi nal i la mort, el 
fet que tot el que coneixem i tot el que 
hi es a la natura desapareixerà, és la 
gran lluita ancestral.

*  Activitat taula rodona sobre adiccions 
el 15 de maig a 19h.

Gloria Oyarzábal
Women go no´gree
Del 26 d´abril al 27 de maig
CC SAGRADA FAMÍLIA
 
Woman go no’gree és una proposta 
expositiva de Glòria Oyarzábal que 
explora les interseccions de gènere, 
història i creació de coneixement per 
repensar noves formes d’observar. 
Una exposició de fotografi es i arxius 
que inclou la posada a disposició del 
públic d’una selecció de literatura 
feminista africana tan essencial com 

important per conèixer els tres eixos 
centrals de la mostra.

*  Visita comentada, dimarts 7 de maig de 
19 a 20h, “De l´imperialisme a la invenció 
de la dona a la descolonització”.

Mar Martín
A.L.M.A. 

Del 30 d´abril al 1 de juny
–Inauguració 30 d´abril a les 19h
CC GUINARDÓ
 
A.L.M.A neix com a resposta a una notícia 
que ha pogut passar desapercebuda 
en molts cercles. El 2013 s’aconsegueix 
realitzar la primera imatge en alta 
resolució del lloc més fred conegut 
de l’univers gràcies al Atacama Large 
Millimeter Array, curiosament les sigles 
donen títol a tot el projecte. Aquesta fi ta 
de la ciència, sumat al seu trasllat des de 
terres granadines al hivern de Berlín, dóna 
el tret de sortida a tot el projecte. 

*  Taller teóric-pràctic, divendres 3 de 
maig de 17 a 20h, “Des de la criatura de 
Frankenstein fi ns al Black Mirror”.

El festival a la ciutat

Art Photo Bcn 
s’expandeix a la ciutat 
a través del programa 
de seus associades, 
una bateria de 
programació que ens 
permet fer créixer el 
nostre esdeveniment 
en el temps i l’espai 
construint una xarxa 
d’exposicions i 
activitats que s’inicien 
a l’abril i s’acaben al 
juny en diversos punts 
de la ciutat.

1   ARTS SANTA MÒNICA
(SEU OFICIAL)
Rambla, 7
www.artssantamonica.
gencat.cat

2    FUGA
Fontrodona, 31
www.fugafoto.com

3    CC PATI LLIMONA
Regomir, 3
www.patillimona.net

4    CC CASA GOLFERICHS
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 491
www.golferichs.org

5    CC CAN BASTÉ
Passeig Fabra i Puig, 274
www.canbaste.com

6      CC PARC SANDARU
Buenaventura Muñoz, 21
www.ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/parcsandaru

7     CC SAGRADA FAMÍLIA 
Provença, 480
www.ccsagradafamilia.net

8    CC GUINARDÓ 
Ronda Guinardó, 113
www.ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/guinardo

9     FUNDACIÓN FOTO 
COLECTANIA 
Passeig de Picasso, 14
www.fotocolectania.org

Col·laboren

www.artphotobcn.com
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