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El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, informa que el festival Formentera
Fotogràfica celebra el seu desè aniversari a Formentera del 26 al 29 de maig amb més de vint
professionals de la imatge en cartell. Durant quatre dies a professionals i aficionats de la cultura
visual contemporània, fotògrafs, cineastes, comissaris, editors, periodistes, escriptors, llibreters
i professionals de la imatge fixa i en moviment es reuneixen a la nostra illa.

La vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha destacat la gran qualitat dels
ponents d'aquesta desena edició que també compta amb una exposició molt especial que es
podrà veure des de mitjans de maig fins a final de juny a la plaça Europa des Pujols. "Un any
més, amb aquest festival fotogràfic tornam a posar Formentera en el centre de l'escenari de la
fotografia nacional i a més també hem aconseguit portar una mostra de fotografia de gran
qualitat de la què podran gaudir tant residents, com turistes, als quals oferim un esdeveniment
fora de temporada alta perquè ens visitin ", ha afegit Alejandra Ferrer.

Exposició

En el marc del Formentera Fotogràfica arribarà a l'illa l'exposició "50 fotografies amb història".
Una mirada a la història de la fotografia a Espanya dels últims vuitanta anys, comissariada per
José María Díaz-Maroto i Gonzalo Revidiego. La mostra col·lectiva a l'aire lliure recorre vuit
dècades de la fotografia a Espanya a través de cinquanta fotògrafs de reconegut prestigi
nacional i internacional, des dels mestres de les primeres dècades del segle XX a les propostes
més actuals. La mostra està organitzada per Acción Cultural Española (AC/E), el Consell de
Formentera i Formentera Fotogràfica. Entre la selecció de fotògrafs es troben disset Premis
Nacionals. L'exposició ofereix l'oportunitat al visitant de fer la visita guiada a través del seu
telèfon mòbil gràcies als codis QR, situats a cada fotografia.

Programació

La Sala de Cultura de Sant Francesc (Cinema) es convertirà en l'epicentre del festival, amb
ponències, xerrades i projeccions de temàtica diversa com els conflictes bèl·lics, els drets
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humans, la situació de la dona, els moviments de població i el medi ambient, entre d'altres. Hi
participaran fotoperiodistes com ara Emilio Morenatti (Premi Pulitzer, 2021) i Santi Palacios
(Premi Nacional de Fotoperiodisme, 2015 i 2016). A més de les deu xerrades i ponències
programades, els assistents al festival podran participar en les sessions pràctiques que es
realitzaran en diferents ubicacions de l'illa, tant interiors com exteriors.

Les inscripcions ja es poden realitzar al web on trobareu el programa complet, https://www.for
menterafotografica.com
. Els residents de Formentera tenen un descompte del 50 %.

Homenatge a Ramón Masats

Dins les activitats es farà un homenatge a Ramon Masats (Premi Nacional de Fotografia, 2004)
conduït pel periodista Chema Conesa, guardonat recentment amb la Medalla d'Or al Mèrit en
les Belles Arts pel Ministeri de Cultura. Tots dos repassaran tota la seva trajectòria humana i
professional a través de la projecció de part de la seva obra, el seu arxiu íntim i la seva
bibliografia.

Formentera Fotogràfica és un festival impulsat pel Consell de Formentera, que compta amb la
direcció de Francesc Fàbregas. És un espai de coneixement, reflexió i creació col·lectiva a
través de sessions pràctiques i teòriques en format reduït, que són conduïdes per grans noms
de la fotografia i de la cultura visual contemporànies. El festival està dirigit a professionals,
estudiants i aficionats de la imatge amb ganes d'intercanviar experiències amb els agents del
sector fotogràfic en un entorn idoni com Formentera.

5 d’abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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