La VII edició del festival Formentera Fotogràfica reunirà a part dels millors professionals de la fotografia a
dijous, 7 de març de 2019 14:24

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, informa que entre el 27 d'abril i l'1 de
maig se celebrarà la VII edició del festival Formentera Fotogràfica. Durant 5 dies Formentera es
convertirà en un punt de trobada imprescindible pels professionals i aficionats de la fotografia.
El cartell del festival inclou ponències, tallers, documentals, revisió de portfolios i activitats
culturals diverses. La consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha destacat "la gran trajectòria
d'aquest festival que reuneix a part dels millors professionals del món de la fotografia a la
nostra illa".

Ponents
Un any més, el Formentera Fotogràfica ens acosta a l'obra i la trajectòria professional de
catorze fotògrafs de reconegut prestigi nacional i internacional com són: Ricardo Cases,
co-fundador de Fiesta Ediciones amb nou llibres publicats, Pau Coll, premi Objetivo Abierto de
l'Agència EFE i membre de Ruido Photo, Ricky Dávila, poeta visual i director del CFC Bilbao,
Jesús M. García Flores, premi National Geographic i creador de PhotoeXperience4U, Cristina
García Rodero, multipremiada fotògrafa documental membre de Magnum Photos, David
Jimenez, referent dins el panorama del fotollibre espanyol, Francesc Melcion, fotoperiodista del
Diari Ara, Antonio Moreno Salmoral, astrofotògraf membre d'AEFONA, Martin Parr, membre i
ex-president de Magnum Photos, Tanit Plana, pedagoga de la imatge i activista visual, Edu
Ponces, fotoperiodista membre de Ruido Photo, Silvia Prió, artista visual i fotògrafa
documental, Eugenio Recuenco, un dels màxims exponents de la fotografia de moda i publicitat
del nostre país, Antonio M. Xoubanova, membre de Blank Paper a cavall entre el món editorial i
projectes.

Exposició
A més, enguany Formentera Fotogràfica porta per primera vegada a Formentera la instal·lació
fotogràfica Backway: d'Àfrica a Europa per la porta del darrera, reportatge del col•lectiu Ruido
Photo, que té per objectiu entendre els motius que hi ha darrere de la migració i denunciar les
vulneracions dels drets humans. Aquesta mostra s'instal•larà a la plaça de la Constitució de
Sant Francesc.

El cinema de Sant Francesc Xavier serà l'escenari de les ponències programades
mentre que la resta d'activitats tindran lloc a diferents localitzacions exteriors de l'illa com la
plaça de Sant Francesc Xavier, el Far de la Mola, l'Estany Pudent, l'Estany des Peix, entre
d'altres.
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Francesc Fàbregas, fotògraf i director del festival, segueix apostant per llenguatges visuals
contemporanis, diversos i de qualitat amb un programa que no respon a cap temàtica o gènere
concrets sinó que es posiciona a favor de l'eclecticisme. El festival Formentera Fotogràfica es
defineix com a lloc idoni per a compartir coneixements i experiències de forma relaxada,
valorant la qualitat de la formació i de la convivència. El tracte pròxim entre fotògrafs,
professionals del sector, participants i organització és un dels valors afegits d'aquest festival
que continua optant per un aforament reduït, segons explica el mateix director.

Inscripcions
Les places per als tallers ja estan completes, hi ha 70 inscrits, però per segon any consecutiu,
s'obre una nova possibilitat d'inscripcions a les ponències i a altres activitats del programa a un
preu reduït. També s'ofereixen descomptes a estudiants de fotografia i a residents de les Illes
Balears, amb la voluntat d'incentivar i facilitar la seva participació en el festival. Les inscripcions
estan obertes fins al 10 d'abril de 2019. Podeu consultar tota la informació al web:

www.formenterafotografica.com
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