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Projecte

Descripció
Art Photo Bcn és un festival de fotografia emergent,
que té lloc a la ciutat de Barcelona anualment a la
primavera, concretament a l´espai Arts Santa Mònica,
i que és el nucli d’una programació més extensa
d’activitats de formació i difusió, dirigides tant a
professionals i estudiants, com a aficionats i públic en
general, que es desenvolupa durant des de diferents
espais de la ciutat. Per aquesta setena edició i gràcies
a la col·laboració de diferents sales d´exposicions,
centres cívics i de l´ICUB, podem ampliar el nostre radi
d´acció per tota la ciutat amb un seguit d´exposicions
i activitats més enllà de l´espai propi del festival
encerclant gairebé tots els barris de Barcelona. Aquesta
aposta pel creixement en la ciutat la vàrem iniciar en la
quarta edició i va ser un èxit, motiu pel qual ho tornem a
organitzar i volem donar-li una continuïtat.
Art Photo Bcn té la voluntat de posicionar-se en el circuit
d’esdeveniments Internacionals lligats al món de la
fotografia contemporània, complint amb una demanda
històrica del sector, i omplint un buit, tant en el context
de la ciutat, com de Catalunya.

Adaptació
del projecte
a l´escena
Covid19

Passada la pandèmia de la Covid_19,
experimentat aquest primer confinament
de la nostra era, amb la percepció encara
a flor de pell d’una brutal atomització i
fragmentació de les comunitats i el teixit
social, ens fem conscients, com mai abans,
de la necessitat vital i regeneradora de
totes aquelles activitats culturals que
exerceixen d’aglutinador i creen sinergies.
Hem adaptat el nostre esdeveniment
en quant a dates i proporcions així com
engegant la virtualitat de la nostra cita
amb el públic pels mesos de setembre a
decembre de 2020.
El certamen pretén trencar els
enfocaments clàssics cap a la fotografia,
i oferir un espai de trobada i diàleg
dels diferents agents, propiciant les tan
desitjades sinergies entre professionals,
galeries i escoles de fotografia així com
obrint el debat i continguts cap al públic
general, receptor final de les nostres
propostes. Tenint en compte el present
context optem per dualitzar el festival amb
dos aspectes:
> Presencial enfocat cap a una
experiència per un públic local i proper
i trobades de petita emvergadura com
tallers amb aforament limitat.

> Virtual amb una plataforma creada
expressament amb viewing rooms,
streaming de les activitats i tallers.
En la seva clara voluntat de recolzar
els nous talents, Art Phot Bcn és l’únic
certamen que té un programa pioner
d’assessorament i acompanyament dels
nous creatius en llur professionalització
i inserció en el circuit de sales, amb
la realització de tutories, suport en la
visibilització de l’obra i un seguiment de la
seva carrera, sumant a l’inici de l’edició del
2019 a més de 75 autors i autores. Al festival
s’inclouen, fira de mostres, exposicions,
visionats i activitats com workshops,
conferències i taules rodones.
Gràcies al creixement obtingut en la
darrera edició hem pogut consolidar una
nova imatge i web amb suport per a tres
idiomes (català, castellà i anglès) Nova
imatge i web que ens permeten una millor
tasca de difusió i comunicació del nostre
projecte i activitats en un entorn online
per tal de fer un consum més responsable i
sostenible del material i la seva distribució.
Aquest any hem desenvolupat la nostra
pròpia plataforma online per evitar
cancel·lacions i nous moviments al
calendari fruit de la situació pandèmica.

Objectius

L’impuls de nous talents sorgits d’escoles
de fotografia i d’entorns creatius és una
prioritat. Art Photo Bcn vol trencar barreres,
i contribuir a l’aparició de nous espais de
diàleg i treball entre diferents agents, que
tradicionalment s’han donat l’esquena,
apostant per programes que facilitin
les sinergies entre les galeries i el món
acadèmic, el professional i l’amateur, les
tècniques tradicionals amb les digitals, etc.,
i aconseguir resultats que responguin als
reptes del s. XXI.
Art Photo Bcn seguirà treballant per fer
créixer any rere any l’oferta del festival,
i oferir un ampli ventall de programes i
activitats paral·leles a les jornades de
fira, i garantir que la proposta arribi a
tots els col·lectius, des dels professionals
als ciutadans i visitants i contribuir a la
capacitat crítica i creativa de les persones.
Aquest any aquesta presencialitat ve
impulsada per una plataforma online
que permet mantenir la data de trobada
virtualment, allargant la presència i
impacte del festival més enllà del seu
fidel reflex d´allò que tindrà lloc o no
presencialment segons les restriccions i
recomanacions sanitàries vers la Covid19.

Creiem fermament en la consolidació d’un
festival que contribueixi a l’enfortiment del
circuit fotogràfic, i posicioni Barcelona en
el circuit d’esdeveniments Internacionals
de primer nivell amb l’impuls de nous
talents, contribuint a la capacitat crítica
i creativa de les persones. Amb aquest
tipus d´esdeveniment volem fomentar
la fotografia entre nous públics així com
ajudar a consolidar la incipient carrera dels
creadors.

Programa complert
La Fira · Book Market · Autor Convidat ·
Visionats · Tallers · Exposicions · Activitats

ESCUELAS

La Fira
Ampliant la fotografia
i els seus agents del
4 al 6 de desembre

 Presencial  Online
GALERÍAS













Photographic Social Vision
ilmondo
 Presencial  Online
Chiquita Room









Elisava Máster de
Fotografía
El Observatorio

FUGA
  Elisava Máster
de Fotografía
  Fiebre
 El Observatorio
 Landskrona
Foto festival
 FUGA
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INVITADOS
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  Joel Jiménez
 Die Ecke
  Leah Fresneda &
 Metro
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  Pablo
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  Rosa Rodríguez




GALERÍAS

INVITADOS

AUTORES ART PHOTO BCN

AUTORES ART PHOTO BCN

VISIONADOS ART PHOTO BCN

www.artphotobcn.com/festival

Per la setena edició fem un
plantejament de la fira completament
online amb un reflex presencial dels
expositors de proximitat com són els
centres cívics i agents locals, així com
la mostra de treballs dels fotògrafs dels
visionats i autor convidat.

VISIONADOS ART PHOTO BCN

ESPACIOS INSTITUCIONALES

ESPACIOS INSTITUCIONALES

Book Market
Plataforma al voltant
del fotollibre
24 taules d’editorials, autopublicació i
llibreters del món del fotollibre.

Editoriales

Per segon any consecutiu, Fiebre
Photobook Market posa peus a Barcelona
després d’una primera experiència molt
satisfactòria per a expositors, públic i
organitzadors. A més d’orquestrar la secció
de fotollibre de la fira, Fiebre organitzarà
la presentació del guanyador de la seva
anterior edició del Dummy Award, Joan
Orrantia amb el projecte Like Stains of
Red Dirt dintre de la plataforma online
expressament creada per gaudir i comprar
llibres dels editors participants.

Dalpine

Amengual&Co
Ediciones Anómalas
Ediciones Posibles
Editorial RM
EXP.Photoprojects
FAW
Fiebre
Julián Barón
La Balsa Editora
La Mirada Creadora
Maria Inc.
TD Papeles
XYZ Books
+ 22 autopublicants

BARCELONA
Plataforma en torno al fotolibro

Autor
convidat
Julián Barón

El laberint màgic ocuparà la sala del nivell
dos del Centre Arts Santa Mònica amb una
exposició que girarà al voltant de la presentació
de l’audiovisual del projecte que ha generat
al seu torn la publicació del llibre recentment
editat. El laberint màgic és un projecte que
parteix de les recreacions històriques d’episodis
de la Guerra Civil espanyola que se celebren a
localitats com Lopera, Fayó, Morata de Tajuña
o Viver.

Visionats
Sessió online
i mostra
presencial

Després d´una convocatòria oberta on es
van presentar uns 150 projectes, el comité de
sel·lecció ha reduït a 8 els projectes participants
als visionats. En format taula rodona
d’especialistes davant dels quals el fotògraf
defensa el seu projecte de forma horitzontal
i oberta. Els autors extreuen d’aquesta sessió
un important feed back in progress amb
l’aportació dels visionadors alhora, component
un interessant debat. Com a nous visionadors
comptarem amb Hiuwai Chu del MACBA i
anterior responsable d’Aperture NY i Arianna
Rinaldo de Cortona on the move. Com a nous
premis comptarem amb el premi Lumínic com
a premi expositiu al festival de Sant Cugat i
LABASAD Photo Award en format Beca en
el seu Màster Online sobre Nova Fotografia
Documental.

Premis
Premi Art Photo Bcn (espai expositiu a la
seguënt edició)
Premi Fuga (exposició)
Beca EFTI (formació)
Copias Wall Award (producció)
Beca IEFC (formació)
Premi Lumínic (exposició)
La Basad Photo Award (formació online)
Visionadors
Ada Sbriccoli y Arola Valls (FUGA) - Irene de
Mendoza (Foto Colectania) - Carmen Dalmau
(EFTI) - Roger Batista y Xavier Francés (COPIA)
– Eduard Bertran (IEFC) - Arianna Rinaldo
(Cortona on the move) - Mariela Sancari
(Centro de la Imagen México) - Hiuwai Chu
(MACBA) - Bernat Millet (Lumínic Festival Sant
Cugat) – Toni Amengual (LaBasad)
Fotògrafs participants als visionats
Ares Molins - Com els ulls que no es poden
veure l´un a l´altre
Irene Zóttola - ÍCARO
Joel Jiménez - Castle of Innocence
Leah Fresneda y Pablo Varela - Revolutionary
Island
Óskar Alvarado - Where Fireflies Unfold
Paula Artés - firma,
Rosa Rodríguez - La línea blanca
Verónica Losantos – Archaia

Tallers
Inscripció previa
Aforaments reduïts
Posicionament online

www.artphotobcn.com/
festival/talleres

Olmo González
Alexandra Athanasiadou
Moritz Neumüller
Ana Benavent
Roberto Villalón
Carlos Alba

Exposicions
El festival a la ciutat,
seus associades

CC Can Basté

CC Guinardó

Erik Estany Tigerström
Del què passa Fora.

Adrià Goula
MONOCROMS

Inauguració 10 de setembre

Inauguració el 3 de setembre

Mostra del 10 de setembre al 31
d’octubre

Mostra del 3 al 26 de setembre

Presentació del projecte el
divendres 23 d’octubre de 2020 a
Art Photo Bcn // Mostra produïda
per Còpia Lab

CC Parc Sandaru

CC La Farinera del Clot
Felipe Abreu
De totes les estàtues que vaig trobar
només una sap dir t’estimo
Inauguració 1 d’octubre
Mostra de l’1 al 31 d’octubre
CC Sagrada Família
Victoria Rodríguez Cruz
Família i trencament
Inauguració data per concretar
Del 2 al 30 de novembre

Víctor Enrich
Foto (mal / in / de) formacions
Inauguració 6 d´octubre
Mostra del 6 al 26 d´octubre
FUGA
David García
El Paseo
Inauguració 2 de decembre
Mostra de l´2 al 31 de decembre
Arts Santa Mònica
Julián Barón
El laberinto mágico
Mostra de l’4 al 6 de decembre

Activitats
Accións en obert (online
a través de la plataforma)

www.artphotobcn.com/
festival/actividades/

Feria Online y Auditorio Live

In a country marked in so many ways by color,
the photographs invite us to think of the surface
as both seductive and as an illusion. They
suggest emotions and anxieties as much as the
presence of historical, political and representational undercurrents that traverse the context in
which the photographs are made.

Book Market

  
Auditorio Live
Workshops
Publishers / Bookstores

Selfpublished

Photobooks

Curated

Partners

Wishlist



PUBLISHERS/
BOOKSTORES
PARTICIPANTS



FILTERS: CLEAR ALL
TYPOLOGY
Photobook
Artist Book
Fanzine

Dalpine. Madrid, Spain.

Catalog
Artist Box
Magazine

Theory
Dummy

LOCATION
Madrid
Asia
E.E.U.U.

Spain
Barcelona
Australia

Europe
Latan

By Sonia Berger

Terra. Lisbon, Portugal.
By Pere Salmitau



Exhibitions
ANTÓN SANZ

Contact

ONLINE

Publishers / Bookstores

Juan Orrantia

Selfpublished

Photobooks

Like Stains of Red Dirt

Curated

Editorial
Book

Photobook
Experiences

Partners

Wishlist





Exhibitions
ANTÓN SANZ

Contact

Madrid
Gender

Identity

Arquitecture

  
Auditorio Live
Workshops
Publishers / Bookstores

Selfpublished

Photobooks

Curated

Partners

Wishlist





Exhibitions
ANTÓN SANZ

Contact

  
Auditorio Live
Workshops
Publishers / Bookstores

Dalpine. Madrid, Spain. By Sonia Berger

Founded in 2010 in Madrid, Dalpine is a publishing house that encourages
collaboration between photographers, artists, designers and editors to produce
limited edition books.
We also work on behalf of photographers and independent publishers through our
online bookstore, social media networks and distribution channels to promote and
sell their publications.
Dalpine also supports the dissemination of photographic and artistic works
through exhibitions.
+info www.dalpine.com



CHAT ONLINE

hello@dalpine.com

Selfpublished

1


Photobooks

2

Curated

Partners

Wishlist





Exhibitions
ANTÓN SANZ

3

LIKED? SHARE IT

Dalpine,
Madrid. Spain
ISBN 978-84-09-19020-1
Dalpine/Fiebre Photobook, 2020
Graphic design: Jaime Narváez
Pre-press: La Troupe/Artes Gráficas Palermo
Printing: Heptachrome extended gamut printing
by Artes Gráficas Palermo
Softcover with acetate jacket
98 pages
26,5 x 22 cm
First edition of 500 copies

Add to cart 

 Favorite
Share

  

Buy a gift 

Like Stains of Red Dirt brings
together a series of moments
that recognize an experience of a
particular place. Made after living
in Johannesburg, South Africa,
for more than 10 years, Juan
Orrantia’s gaze points inward.
Combining spontaneous, intuitive
and constructed scenes the
book moves through moments,
gestures and objects in his home
and immediate surroundings. His
use of color and shadows create
a language rooted in subjective,
everyday experience and

Contact

  

  

Auditorio Live

Auditorio Live

Workshops
Publishers / Bookstores

Selfpublished

Photobooks

Curated

Partners

Wishlist





Workshops

Exhibitions
ANTÓN SANZ

Contact

SELFPUBLISHED

Publishers / Bookstores

FILTERS: CLEAR ALL

FILTERS: CLEAR ALL
TYPOLOGY

Catalog

Artist Book

Artist Box

Fanzine

Magazine

Photobook

Theory

Asia

Fanzine

Nombre y apellidos. Ciudad, País
Spain

Madrid

Europe

Barcelona

E.E.U.U.

Partners

Wishlist





Exhibitions
ANTÓN SANZ

Contact

Nombre y apellidos. Ciudad, País

#Categoría 1 #Categoría 2

  

Catalog

Artist Book

Dummy

LOCATION

Curated

PHOTOBOOKS

TYPOLOGY
Photobook

Photobooks

Selfpublished

Artist Box

Theory
Dummy

Magazine

Publishers / Bookstores

Selfpublished

Juan Orrantia
Like Stains of Red Dirt
Dalpine/Fiebre
Photobook, 2020
DALPINE
Curated
Photobooks
00€

Partners

Wishlist





Name, Surname
Another Catalog
Auditorio Live
City, Country:
Workshops
Editorial name,
2000
Exhibitions
COOL BOOKS

ANTÓN SANZ 00€

LOCATION

#Categoría 1 #Categoría 2

Madrid
Asia

Latan

Barcelona
Latan

Spain

E.E.U.U.

Europe

Contact





Name, Surname
Another Catalog
City, Country:
Editorial name, 2000
LYON
0€

Name, Surname
Another Catalog
City, Country:   
Editorial name, 2000
SAPHYRE BOOKS
Auditorio Live
00€

Africa

Australia

Publishers / Bookstores

Selfpublished

Photobooks

Curated

Workshops

Partners

Wishlist





Exhibitions
ANTÓN SANZ

Contact

  
Auditorio Live
Workshops
Publishers / Bookstores

Selfpublished

Photobooks

Curated

Partners

Wishlist

CURATED





Exhibitions
ANTÓN SANZ

Contact

Gabriela Cendoya Coleccionista

FILTERS: CLEAR ALL
TYPOLOGY
Photobook
Artist Book
Fanzine

Catalog
Artist Box
Magazine

Theory
Dummy

LOCATION
Madrid
Asia
E.E.U.U.

Spain
Barcelona
Australia

Europe
Latan

Gabriela Cendoya
Coleccionista

Nombre y Apellidos
Comisario

Empecé a comprar obras de arte a final de los años 80, pintura, grabados, collages,
alguna escultura. Principalmente artistas franceses en la galería Le Troisième Œil de
Burdeos donde vivía, y Galería 16, en San Sebastián, centrada en artistas vascos y
navarros, Andrés Nagel, Juan José Aquerreta, o Marta Cardenas. Y bastantes libros
de arte y comics. Mi hermano tenía una librería en Burdeos y yo naturalmente iba
mucho por allí.
+info https://gabrielacendoya.wordpress.com



LIKED? SHARE IT
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Photobook
Artist Book
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Artist Box
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Theory
Dummy

Artes Gráficas Palermo

LUR

Imprenta

Investigación y Estudios Visuales
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Selfpublished

Photobooks

Curated

Partners

Wishlist
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Latest
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Artist Book
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Artist Box
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Theory
Dummy

Santi Malte
Fotógrafo Amateur

Yaneira González
Fotolibrera





Exhibitions
ANTÓN SANZ
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Selfpublished

Photobooks

Curated

Partners

Wishlist

Libros favoritos

FILTERS: CLEAR ALL
ORDER
Top viewed

Top favorites

Latest

TYPOLOGY
Photobook

Catalog

Artist Book

Artist Box

Fanzine

Magazine

Theory

ARRASTRA TUS LIBROS FAVORITOS A TU MESA:

Dummy

Mi mesa
Color del fondo de mi mesa:





Exhibitions
ANTÓN SANZ

Contact

Trajectòria professional
del sol·licitant i equip

Trajectòria
L’equip de Art Photo Bcn ha anat
creixent des de la seva primera
edició el 2014. Creat i desenvolupat
per Isabel Lazaro, gestora cultural,
crítica i comissària d’exposicions
que dirigeix el festival, el llistat
de persones implicades ha anat
buscant especialistes en cada
tasca donant uns resultats òptims.
Des del 2017 la comunicació està
en mans de Miren Pastor, fotògrafa
i dinamitzadora cultural amb
experiència a d´altres festivals
nacionals sobre la imatge i el
cinema. En 2018 es va realitzar un
restyling de festival creant nova
imatge i web amb el treball de
Rubén García Castro qui realitza
les tasques de disseny integral de
l’esdeveniment en totes les esferes
d’aplicació. En 2019 s’incorpora
al festival l’apartat de Fiebre

Photobook Market amb Olmo
González Moriana i Daniel Mayrit.
El 2020 s’uneixen al nostre equip
Gary Manrique i Helena Vélez
Olabarria com a ambaixadors del
nostre festival a Llatinoamèrica i
Gran Bretanya respectivament.
Per acabar se suma la Tanit Plana
amb tasques administratives i
recolzament artístic, fotògrafa i
gestora cultural. La plataforma
online ha estat creada per Jon
Unibaso programador especialitzat
i Ander Pastor arquitecte.

Pla estratègic de comunicació
i producció

Tot i que aquest any el nostre calendari s´ha
vist modificat amb motiu de la crisi COVID 19,
hem hagut d´ajustar les diferents accions:
Novembre 2019. Convocatòria per fotògrafs als
visionats. Llançament de la convocatòria amb
newsletter cada dues setmanes, campanya a
xarxes socials i presentació de flyers a les fires de
l´entorn de Paris Photo.
Desembre 2019. Presentació de la nova imatge
del festival fruit del treball amb l´anterior
guanyador del festival. Recolzament de la
convocatòria amb nova newsletter i campanya
a xarxes presentant els premis i visionadors
convidats.
Gener 2020. Tancament de la convocatòria
de fotògrafs i llançament de la convocatòria
d´expositors. Newsletter setmanal i campanya
a xarxes socials amb entrevistes a participants,
cobertura de nous membres de l´equip.
Febrer 2020. Presentació dels 8 projectes
seleccionats pels visionats i recolçament del
llançament de la convocatòria amb presència
del nostre material imprès a ARCO i fires satèl·lit.
Newsletter i campanya a xarxes socials.
Març 2020 (mes de llançament de continguts
formatius com tallers). Aquest any el mes de
març hem hagut de reagendar tot el festival i la
comunicació no ens ha semblat adequada en
mig de l´estat d´alarma.

Abril a juliol 2020. Comencem a difondre els
continguts de les seus associades de forma
gradual al web, newsletter i xarxes. Prenem
la decisió d´anar fent lo mateix amb els
continguts, emprant aquest nou temps en
fer entrevistes i tasques de recolzament de
la convocatòria per a expositors. Temps per
desenvolupar la plataforma online i ajustar-la
al nou escenari amb especial importància del
desenvolupament virtual de tot el festival.
Setembre 2020. Llançament dels continguts
complerts del festival amb intensificació de
participants a cadascuna de les seccions tant
online amb la web complerta, xarxes socials,
entrevistes i cobertura de les diferents mostres
que s´aniran inauguren prèviament al cap
de setmana del Santa Mònica. Presentació a
newsletter i xarxes del suport viewing room del
festival per a visites online.
Octubre 2020. Presentació de les mostres
a les seus associades i de dos dels tallers
que conformen el festival (El Observatorio
(presencial a un espai col·laborador) i Mariela
Sancari (online).
Novembre 2020. Presentació de les últimes
mostres, tancament de les que finalitzen en data
novembre i activació de la inscripció a tallers de
cara a desembre. Realització del taller de Marta
Dahó (presencial a espai col·laborador).

Presentació de la plataforma online com
esdeveniment virtual a finals de novembre
activant l´esdeveniment com a entitat pròpia.
Decembre 2020. Realització presencial de les
parts del festival que les circumstàncies amb
motiu del Covid19 ens permetin com la part que
es desenvolupa al Santa Mònica amb entrada
lliure, aforament limitat i reflex online de tots els
continguts.

Projecció internacional
del projecte

Projecció
Aquesta edició hem fet una gran inversió
en fomentar la participació d´expositors
internacionals en diversos formats com
galeries, escoles de fotografia i festivals de
diversos països. Fruit de la crisi del COVID19
sabem que no podrà ser efectiu per aquesta
setena edició però pensem que tots els acords
que hem estat a punt de tancar donaran els
seus fruits amb el temps i aconseguirem fer
de la nostra cita un important esdeveniment
internacional.
Cap a aquesta internacionalització vàrem
crear el Solo project internacional que
consistia en convidar a 5 galeries extrangeres
a participar juntament amb el festival
Landskrona Foto Festival de i la participació
de UNSEEN Amsterdam. Aquesta secció
finalment no es pot portar a terme i hem
optat per ajustar els preus per participació
a les galeries, escoles i agents de la nostra
proximitat que alhora han deixat de participar
en esdeveniments fora de les nostres fronteres
per tal de facilitar-los l´accès al nostre festival.

Disposeu de projectes que afavoreixin
l’accessibilitat en els àmbits artístics als quals
es dirigeix el projecte? (especifiqueu quins)
Aquesta edició hem hagut de prendre mesures
per fer accessible el nostre esdeveniment a
públic i participants per tal de garantir la seva
seguretat i alhora adaptar-nos al panorama
general per la crisi sanitària i econòmica que
s´en desprèn. Hem abaixat preus per tal de
fer més accessible a tothom que es pugui
interessar tant la participació al festival com
als tallers.
Alhora hem desenvolupat una plataforma
viewing room que farà accessible el nostre
esdeveniment i accions des de l´online de
manera envoltant i amb tota la qualitat
d´imatge per tal de trencar els límits espacials
i temporals a la mateixa vegada que ens
apropi a més públic salvant els problemes
de mobilitat existents i les restriccions
d´aforaments, horaris i riscos.
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