11, 12 i 13 de maig

La tercera edició del mercat UtopiaMarkets Photo
reuneix més de 50 autors en tres dies plens d’activitats
a la nau modernista del Poblenou

Els fotoperiodistes Matías Costa, premiat dues vegades al World Press Photo,
Joana Biarnés, Séverine Sajous i Txema Salvans, entre d’altres, seran a
l’UtopiaMarkets Photo
La nau central del mercat aplegarà més de mig centenar de participants
Aprendre, experimentar, conèixer, descobrir, fer i conversar amb autores i
autors serà a l’abast de curiosos, coneixedors i experts, col•leccionistes i
aficionats menuts i grans
UtopiaMarkets Photo es fa els dies 11, 12 i 13 de maig a Utopia 126, la nau
modernista del Poblenou
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Els dies 11,12 i 13 de maig arriba la tercera edició d’UtopiaMarkets Photo amb el suport de
la Fundació Banc Sabadell. Arrencarà divendres a les 19.00 amb obertura de portes del
mercat on els visitants podran conèixer l’obra directament de la mà del més de mig centenar
d’autors, que seran als estands durant tot el cap de setmana. A les 20.30, com a acte central
de la jornada, el DJ Lluc Navarro punxarà en directe amb la projecció de les fotografies de
les portades de discos procedents de l’exposició Total Records de Foto Colectania.
Es tracta d’un market orientat a l’experiència i l’intercanvi, on els visitants podran, a part de
comprar, participar a tallers, divertir-se al photocall, assistir a projeccions, o participar a
xerrades com les dels fotoperiodistes Matías Costa, dues vegades World Press Photo,
Joana Biarnés, RuidoPhoto, Txema Salvans o Séverine Sajous.
Joana Biarnés, que acaba de publicar Disparant amb el cor (Blume, 2018), conversarà
diumenge amb amb Jordi Rovira després del passi del documental Una entre tots, de la mà
de Photographic Social Vision. Després de 30 anys d’oblit es recupera l’arxiu d’una pionera
que va trencar amb els estereotips dels 60’s i 70’s i es va fer un lloc al fotoperiodisme que
llavors exercien únicament els homes. El dia abans s’haurà fet la projecció d’El Payo Chac,
un documental sobre l’apassionant vida d’aquest autor, obra del seu nét Yago, i que inclou
les entrevistes als dos fills del Jacques com a fil argumental per descobrir als protagonistes:
Jacques Léonard i la seva esposa, Rosario Amaya. Ella, una gitana catalana del barri
d’Hostafrancs; ell, fill d’una família francesa d’origen aristocràtic.
Gràcies a Fujifilm Espanya, Matías Costa explicarà la seva experiència com a fotògraf
documental al llarg dels últims 20 anys i parlarà de les decisions que prenem pel que fa als
temes, la narrativa, l’estètica i les fonts del nostre univers referencial.
El col·lectiu RuidoPhoto, presentat per Sigma, acostarà al públic la seva trajectòria de més
d’una dècada mostrant problemàtiques socials i denunciant violacions dels drets humans a
través de la fotografia. La dimensió social del reporterisme s’explicarà a la xerrada D’Àfrica a
Europa, la ruta de la migració al descobert, amb Edu Ponces i Pau Coll.
Com comuniquem la foto? Aquesta pregunta serà l’argument de la xerrada de Toni Segarra i
David Caballero que al capdavant de l’agència SCPF han treballat la comunicació de
PhotoEspaña en els darrers 20 anys. Compartiran els secrets de la seva professió en una
presentació que farà honor al seu prestigi.
Amb el suport d’Olympus, la fotoperiodista francesa Séverine Sajous impartirà una ponència
de fotografia social arran de la seva experiència al camp de refugiats de Calais. Jungleye és
una memòria visual de l’exili i un projecte participatiu on Sajous dóna la càmera als refugiats,
que construeixen la narrativa de la migració amb les seves pròpies imatges.
Els visitants podran licitar al llarg de tot el cap de setmana per les fotos que Noemí de la
Peña exposarà durant tot el market. Diumenge a la tarda es subhastaran a benefici de
Foundawtion, el projecte formatiu impulsat al Senegal pels il•lustradors Javirroyo i Mariscal,
entre d’altres.
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a UtopiaMarkets Photo tornen les sessions Retrata’t on els visitants tindran l’oportunitat de
fer-se un retrat a mans de les grans fotògrafes professionaels Bèla Adler, Lídia Vives i també
d’immortalitzar-se amb la tècnica del col·lodió de Martí Andicñach
La fotografia de carrer centrarà el taller de photowalk on Olympus deixarà provar càmeres,
objectius i més material als participants. Serà dissabte a la tarda i estarà guiada per Jesús
Becerril pels voltants de l’edifici d’Utopia 126
Montse Campins i Faustí Llucià conduiran l’activitat Cambra Fosca, l’experiència d’estar dins
d’una càmera envoltat de la projecció de la imatge exterior. Serà dissabte i diumenge abans
del vermut.
ClicMe Petites Experiències Fotogràfiques oferirà els matins de dissabte i diumenge el taller
Fotogrames de Llum, que convertirà l’Iglú d’UtopiaMarkets Photo en un laboratori fotogràfic
on nens i famílies podran experimentar amb formes i llums.
Com sempre, el públic podrà guardar un record la seva visita al popular photocall
d’UtopiaMarkets Photo. Enguany, també podran gaudir d’una zona de bar exterior, meitat
coberta i meitat descoberta, amb foodtruck de Flash Flash i barres de Damm i Gramona.

Promoure el talent i la llibertat creativa
UtopiaMarkets Poesia —del 4 al 6 de maig—i UtopiaMarkets Photo —de l’11al 13 de maig—
són dos dels tres markets que Utopia 126 acull al llarg de l’any, juntament amb
l’UtopiaMarkets Il•lustració —que tindrà lloc a la tardor—. Tots tres comparteixen l’objectiu de
reunir tres col•lectius culturals i els seus exponents amb els seus públics naturals i potencials
en un mercat de cap de setmana. Ser útils obrint la cultura al major nombre possible de
persones i promoure la llibertat creativa i el talent són l’essència dels UtopiaMarkets.

Activitats UtopiaMarkets Photo
DIVENDRES 11 DE MAIG
Horari del market de 19.00 a 23:00
De 19.00 a 23:00
Retrata’t
Amb Martí Andiñanch · El fotògraf aplica al retrat la tècnica del col·lodió, del segle XIX, amb
un resultat sorprenent.
20:30
Projecció Total Records FotoColectania + DJ Lluc Navarro
DISSABTE 12 DE MAIG
Horari del market de 11.00 a 22.00
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11.00 Taller Familiar Fotogrames de llum amb ClicMe (Iglú) Entrada oberta fins a les 13:00
11.45 Severine Sajous. Jungleye, Wish we weren’t there. Ponència. (Sala de les Columnes)
12.00 Experimentar la Cambra Fosca. Amb Montse Campins i Faustí Llucià (Sala Fosca –
Planta 1) Entrada oberta fins les 14:00
13.00 Toni Segarra i David Caballero. Com comunicar la fotografia, vint anys de
comunicació de PhotoEspaña. Xerrada (Sala de les Columnes)
16.30 “Specialbooks” Maquetar un llibre mai no havia estat tan fàcil. Xerrada. (Sala de les
Columnes)
18.00 Photowalk “F8 y estar allí” amb Jesús Becerril i Olympus (Para 25)
18.00 “El Payo Chac” Jacques Léonard. Projecció (Sala de les Columnes).
19.30 Ruido Photo. D’Àfrica a Europa, la ruta de la migració al descobert”. Reportatges
fotogràfics en temes de drets humans i problemàtiques socials amb Edu Ponces i Pau Coll.
Xerrada. (Sala de les Columnes)
De 11:00 a 22:00
Retrata’t. Amb Béla Adler.
DIUMENGE 13 DE MAIG
Horari del market de 11.00 a 22.00
11.00 Taller Familiar Fotogrames de llum amb ClicMe (Iglú) Entrada oberta fins a les 13:00
12.00 Experimentar la Cambra Fosca. Amb Montse Campins i Faustí Llucià (Sala Fosca –
Planta 1) Entrada oberta fins les 14:00
12.00 Matías Costa. La fotografia com a mapa personal. Xerrada. (Sala de les Columnes)
13.30 Txema Salvans. The Waiting Game. Xerrada sobre l’exposició- (Sala de les
Columnes)
16.00 Creixent en formació de fotògrafs. Presentació associació professors de fotografia.
Xerrada – Presentació. (Sala de les Columnes)
17.30 En conversa amb Joana Biarnés i Jordi Rovira. Convidats per Photographic Social
Vision. Xerrada (Sala de les Columnes)
19.00 Subhasta Solidària Noemí de la Peña i Foundawtion. Amb Javirroyo (Sala del Nan)
De 11.00 a 22.00
Retrata’t. Amb Lídia Vives.
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ACTIVITATS PERMANENTS
 Exposició Noemí de la Peña per Foundawtion
 Exposició Txema Salvans The Waiting Game
 Exposició Manuel Granados Marc i Mort!
 Exposició ‘Imatges Solidàries’ per Sigma.
 Retrata’t
 Photocall

Participen a UtopiaMarkets Photo
Bela Ádler
Patricia Bofill
Xavi Bou
Iñigo Bujedo-Aguirre
Jordi Calafell
Carles Canals
Maite Caramés
Lucía Carretero
CFD Barcelona
Paula Costantino
Josep Echaburu
EINA
Elisava
Carmen Escudero
Roberto Feijoo
Rosa Feliu
Federico Frangi
Leah Fresneda
Fujifilm
Ferran Giménez
Carlos González Armesto
Raúl Guillamón
Maria Huerga
IEFC
Oriol Jolonch
Alba Jovani
Daniel Loewe
Ignacio Medina
Bernat Millet
Ricardo Miras
Àlex Monfort
Olympus
César Ordónez
Eva Parey
Noemí de la Peña
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Photographic Social Vision
Silvia Prió
Lluc Queralt
Arcangela Regis
Luis Reina
Toni Riera
Victoria Rodríguez Cruz
Willy Rojas
Joanna Rosselló
Sigma
Sigma Ambassador
The Folio Club
Xavier Torres-Bacchetta
Guillem Trius
Pablo Varela
Jordi Vilella
Blanca Viñas

Instagram | Twitter | Facebook
utopiamarkets.com
#atocar
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SERVEI DE PREMSA
Comedia
Marta Solé msole@comedianet.com
654 066 510

