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El proper dimarts dia 19 d’abril, EEll VViissoorr –– EEssppaaii FFoottooggrrààﬁ
ﬁcc us presenta a la
fotògrafa M
Moonnttssee GGaarrccííaa, gran coneixedora de l’Àfrica austral, que ens oferirà un
recorregut virtual per Etosha, un dels parcs més emblemàtics de Namíbia.
Aquest parc és conegut per fotògrafs naturalistes d’arreu del món, principalment a
causa del gran nombre de mamífers que es reuneixen en les poques basses disponibles
durant l’època de sequera. Rinoceronts negres, lleopards, nyus, òrixs, gaseles
saltadores, guepards, elands, kudus, girafes, elefants… acudeixen a beure als punts
d’aigua en una desﬁlada altament jerarquitzada que, sota una pacient espera amb la
càmera a punt, ofereix una oportunitat inigualable per obtenir grans imatges de la
vida salvatge.

A peu, el pols d’Àfrica t’arriba a través de les botes. Ets un animal
entre els altres, desconﬁant dels llocs ombrejats, de la sobtada
quietud en l’aire.

Projectes (3)
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Tècniques (8)
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Apunta’t a la nostra
newsletter
EE--m
maaiill::

NNoom
m // nnoom
mbbrree // nnaam
mee::

Vaig caminar amb els peus descalços per la plana, per sentir el cuir
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CCooggnnoom
m // aappeelllliiddoo // ssuurrnnaam
mee::

càlid de l’Àfrica en la meva pell, i per ser conscient de les meves
passes.
A cada direcció s’albiraven paisatges misteriosos del passat i del

Subscriu-te

futur. El present és l’enlluernadora llum salvatge, el sol, una au, i
un baobab en el seu aïllament heràldic, com l’arbre on va néixer la
humanitat.

Fotògrafs
Fragment de L’arbre on va néixer l’home, de Peter Matthiessen

Biograﬁa de Montse García ⇓
M
Moonnttssee GGaarrccííaa (Barcelona, 1971). El seu web

Javier Loba
Marta Bretó
Àngel Bravo
Jordi & Tabare
Phototempus - Oliver Muñoz
Eugeni Gay
Col·lectiu Dinoudinou

Fotògrafa i professora especialitzada en fotograﬁa de viatges, fauna salvatge, paisatge, macro,
gastronomia, minerals, retrats i reportatge social amb més de vint anys d’experiència. La

Blocs

curiositat i la passió l’han portat a endinsar-se en diferents especialitzacions, tant
fotogràﬁques com d’altres àmbits.

El BretoBlog
Carles Mitjà
Tato Rosés
Jordi & Tabare Photo Bloc
The Curator Ship

Ha col·laborat amb una àmplia varietat de publicacions, enciclopèdies i revistes
especialitzades com Menjar i beure, Descobrir Catalunya, Rutes del món, Epicur, Piscines XXI,
Editur, Fundació Altarriba, CIPLAE, Fada… També ha publicat un curs complet de fotograﬁa (9
llibres ) al suplement de La Vanguardia i diversos llibres de gastronomia i vins.
Ha donat classes en diferents centres de formació com ITES, la Fundació Mil·lenaria Caixa
Manlleu, en Centres Cívics de Barcelona i en viatges especialitzats. També ha col·laborat amb

Revistes

l’Ajuntament de Barcelona, Diputació i diverses editorials en diversos projectes fotogràﬁcs i
expositius.
Ha recorregut i fotograﬁat més de 100 països buscant sempre la varietat de fauna salvatge de
cada país i el moment adequat per poder fotograﬁar-la.
Fa set anys va descobrir Namíbia i Botswana i des de en fa cinc, va prendre la decisió de
viure-hi preparant i treballar en diversos projectes fotogràﬁcs, gairebé tots relacionats amb
els grans mamífers africans. Passa 6/7 mesos a l’any a Namíbia i Botswana, dels quals dedica

SuperMassiveBlackHole
7.7
Burn
Piel de foto
Colors Magazine
European Photography
Dazed

tres i mig al Parc Nacional d’Etosha seguint a cinc ramats de lleones a més de molts altres
mamífers i gairebé un mes al Parc Nacional de Chobe escrivint sobre els seus residents
salvatges i retratant-los.
Els mesos a Barcelona es dedica a donar xerrades en col·legis, espais interactius com en Apple
store o sobre els mamífers i les aus africanes i continuant treballant com a freelance en
projectes fotogràﬁcs especialitzats.

Pujar

FFIITTXXAA TTÈ
ÈCCN
NIICCAA
LLlloocc:: El Visor – Espai Fotogràﬁc, Carrer de la Indústria 68 (veure mapa)
DDiiaa:: Dimarts 19 d’abril a les 19:30
EEnnttrraaddaa ggrraattuuïïttaa
L’aforament és limitat. Es prega conﬁrmació mitjançant el formulari de
contacte especiﬁcant títol de la conferència i número d’assistents.

Formulari contacte ⇓
Al ﬁnal de l’acte, presentarem un petit recull audiovisual i us parlarem del viatge
que la mateixa autora està preparant amb Australphoto per al proper mes de setembre.
CCoommppaarrtteeiixx aaiixxòò::
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Tweets recents
fa 4 dies @MartiAndinach no es mereixen! És una iniciativa
molt xula i ha de tenir difusió

fa 5 dies Aquest diumenge @MartiAndinach farà sessió de retrat
Carrer de la Indústria 68, Baixos
08025 Barcelona

amb tècniques fotogràﬁques pioneres del s. XIX al seu estudi
twitter.com/MartiAndinach/…
fa 6 dies RT @IEFC_fotograﬁa AVUI! 19:00h brutal inauguració
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a la @lavirreinaci amb prop de 1000 imatges + 18 sales + Jorge
Ribalta... pic.twitter.com/JRj30BjFiF
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