
Miren Pastor
Fotògrafa i dinamitzadora cultural

Taller
«Descobrint
el fotollibre»

Tania Castro
Fotoperiodista

Conferència
«El treball com
a fotoperiodista:
compromisos,
riscos i ètica» Israel Ariño

Llicenciat en belles arts (UB)

Conferència
«El que amaga
una imatge»

En aquest taller es retrocedirà fins als orígens 
del llibres de fotografia i es farà un recorregut 
pels llibres dels autors que més han influït en el 
treball de Miren Pastor, analitzant-ne el context 
per comprendre millor què volen transmetre, i 
descobrir, així, les claus amb les quals l’autora 
ha creat els seus tres fotollibres del projecte 
«Bidean».

Al llarg del taller es faran exercicis pràctics 
d’edició basats en els conceptes apresos.

Israel Ariño plantejarà qüestions que afecten la 
imatge i el procés fotogràfic i parlarà sobre les 
diferents capes de les imatges, sobre el que 
mostren i, sobretot, sobre el que amaguen.

També explicarà les maneres de construir i de 
treballar la nostra escolta de la realitat, d’estar 
atents a les primeres intuïcions. I parlarà de com 
donar significat a tot això de manera contun-
dent.

Conferència sobre el treball i els coneixements 
de la fotoperiodista Tania Castro.

Lloc: Casa de Cultura 
Data: 22 de setembre
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Preu:  40 € (15 places)

Lloc: Casa de Cultura 
Data: 18 d’octubre
Horari: 19 h
Inscripció gratuïta* (places limitades)

Lloc: Casa de Cultura 
Data: 29 de novembre
Horari: 19 h
Inscripció gratuïta* (places limitades)

Imàgora (imatge + àgora) es crea per 
oferir un espai de trobada entre la gent in-
teressada en la fotografia, formar-la en 
aquest àmbit i donar-li informació sobre 

els seus diferents vessants.

Les conferències i els tallers d’INSPAI 
tenen l’objectiu d’impulsar la cultura 
fotogràfica a partir de les experiències dels 

ponents. 

Cicle de
conferències
i tallers 2018

Ho organitza: Hi col·labora:

Inscripcions
www.inspai.cat

(apartat de Formació - Cicle de conferències)

972 185 000 / 972 185 058
info@inspai.cat


