
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

El col·lectiu fotogràfic Il·lògics inaugura la seva primera 

exposició a Barcelona 

La galeria Barcelona Visions acollirà les obres analògiques de set artistes  

El col·lectiu fotogràfic Il·lògics presenta la seva primera exposició conjunta, que engloba el treball de set 

artistes emergents a Barcelona decidits a utilitzar la fotografia analògica com a mitjà d’expressió i 

experimentació. 

Mitjançant diferents tècniques, cada projecte mostra una realitat modificada on les persones i paisatges 

es converteixen en un reflex del món interior dels artistes. 

La galeria Barcelona Visions (C/ Banys Vells, 7) acollirà l’exposició del 14 de juliol fins el 2 d’agost. La 

inauguració tindrà lloc el dijous 16 de juliol a les 19.30h (hora per confirmar). 

 

Artistes que hi participen 

Xavi Bassols  

Pinholes de Vallcarca emulsionades sobre taules d’skate 

Fotos fetes sense lent a Vallcarca. Oblidat des d’abans de la crisi aquest barri està ple d’espais 

abandonats o a mig construir. Només la resistència popular i els espais okupats es preocupen de donar 

vida a aquest racó, que han deixat degradar-se matant-lo poc a poc. 

El suport on es veuen reproduïdes aquestes fotos són unes planxes de monopatí, símbol paradoxal 

d’aquesta Barcelona de mentida. Skates trencats, usats i alguns d’ells fins hi tot requisats per la Guàrdia 

Urbana on hi reprodueixo la captura de la llum sense intermediaris d’una realitat vergonyant. 

Claudia Frontino 

Realitats paral·leles en redscale 

Sovint veiem la vida des d’una sola perspectiva, des d’un sol punt de vista. Realitats paral·leles en 

‘redscale’ és un acte de rebel·lió contra aquesta monotonia visual. L’obra es composa d’imatges on les 

ombres i els colors comparteixen protagonisme. Les ombres es converteixen en nous subjectes i els 

colors, en il·lusions.  

La tècnica redscale es basa en exposar la pel·lícula pel costat contrari a l’habitual, de manera que la 

capa sensible al vermell s’exposa primer. S’aconsegueix així que les fotografies tinguin tonalitats 

grogues, taronges i vermelles. En aquest cas es tracta d’una tècnica casolana, on s’ha utilitzat un carret 

200 ISO disparat a 50 ISO per compensar la pèrdua de llum derivada d’exposar el rodet al revés. 

 



Frederic Navarro 

Barcelona photographic drawings  

És una sèrie de fotografies que, en lloc d'utilitzar una pel·lícula de plàstic sensible, estan realitzades 

sobre un negatiu de paper washi. Aquest paper es fabrica a mà des de fa segles al Japó i s'utilitza en 

diverses arts tradicionals com l'origami, el shodō i l'ukiyo-e. 

Aquesta sèrie ha estat disparada amb una càmera de mig format, una Rolleiflex Zeiss-Opton Tessar 1: 

3,5 de 75mm, als carrers de Barcelona. L'obra dóna una visió totalment diferent de la ciutat creant una 

imatge a mig camí entre la fotografia i el dibuix, inspirat en els pioners de la fotografia com Fox Talbot o 

Gustave Le Gray. 

Sandra Sinués 

La volubilitat de la imatge (transfers) 

Amb aquesta obra, la fotògrafa busca i reformula l'estructura de les imatges, proporcionant  noves visions 

i significats a través de la manipulació, la transferència, la distorsió. Tota alteració pot ser suggeriment 

d'un nou concepte.   

El joc consisteix en tot el procés, des de la imaginació, la imatge líquida viva i canviant durant la seva 

transformació fins que s'asseca i mor una altra vegada en una altra nova estructura. D'aquesta manera 

és possible viure diferents preses  durant l'evolució de la imatge i dotar-les d'un nou context informal i 

figuratiu. 

Anna Tulleuda i Toni Escolar 

Similituds i semblances 

Aquesta és una sèrie de fotografies que s'agrupen per parelles, on es juga amb l'ésser humà i el seu 

entorn. La idea és relacionar les persones amb l'arquitectura, els materials, les textures i la naturalesa de 

l'espai en el que ens movem. 

Les imatges són totalment instantànies i sense retocar, on s’intenta  buscar en el mateix moment una 

similitud entre el que ens suggereix un paisatge o un objecte i les formes del cos humà. 

Isabel Val  

Surrealisme Quotidià  

Aquesta és una sèrie inacabada de fotografies realitzades amb pel·lícula en blanc i negre en espais 

aparentment normals. Hi trobem tant espais naturals com espais urbans, però totes les imatges es 

caracteritzen pel sentit geomètric de la seva composició. 

La pintura aplicada sobre els mateixos negatius de manera atzarosa afegeix un nou component orgànic a 

la imatge i ofereix un significat totalment diferent i fins al moment ocult. Les fotografies s'allunyen així de 

la realitat i ens presenten un món interior i oníric en què es juga amb l'ambivalència entre quotidianitat i 

fantasia. 

 

Per a més informació: 

Claudia Frontino:  660398296 / klau.fg@gmail.com  

Frederic Navarro: 625382983 / frederic@fredericnavarro.com  
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