
PROGRAMA
26 de novembre
De 9.00 a 13.00 h Taller de fotografia de natura
al Montseny a càrrec d'ORIOL ALAMANY.
Inscripcions al Museu Etnològic del Montseny
(memgarecepcio@ajarbucies.cat
o bé al tel. 972 860908) Places limitades. Preu: 35 €

17.00 h  Xerrada: LA FOTOGRAFIA DE PAISATGE
a càrrec d'ORIOL ALAMANY al Teatre El Centre.

19.00 h Presentació pública del FOTO-
MONTSENY a càrrec de PERE GARRIGA (Alcalde
d'Arbúcies) i MIQUEL CALM (Diputat de Medi Ambient
i Territori de la Diputació de Girona) Seguidament
visita comentada a les exposicions a càrrec dels autors.

11 de desembre
11.30 h Xerrada: PASSEJANT PEL MONTSENY
Excursionisme i fotografia a càrrec de MARTÍN
GALLEGO

18 de desembre
11.30 h Xerrada: LA TERRA I LA VIDA: MIRADES
La visió personal d'un fotògraf no professional
sobre la natura a càrrec de JAVIER VECINO

8 de gener
11.30 h Veredicte del Concurs de Fotografia
FOTO-MONTSENY 2011

29 de gener
12.00 h Entrega de premis del Concurs de
Fotografia FOTO-MONTSENY 2011

De l'11 al 29 de gener
Exposició del Concurs de Fotografia FOTO-
MONTSENY 2011

Museu Etnològic del Montseny, La Gabella
Carrer Major, 6
17401 Arbúcies
Tel. 972 86 09 08
www.museuetnologicmontseny.org

* Totes les activitats es faran al Museu Etnològic del Montseny
* Es recomana la inscripció prèvia a tots els actes
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FOTO -MONTSENY
ARBÚCIES del 26/11/11 al 29/01/12



FOTO-MONTSENY 2011

El Museu Etnològic del Montseny i la Secció
Fotogràfica Centre d’Arbúcies han preparat la
segona edició del Foto-Montseny amb la voluntat
de crear un punt de trobada per als amants de la
fotografia de natura, en tots els seus registres.

Les diferents activitats que s'han organitzat pretenen
apropar la fotografia i la natura, des del Montseny
fins a terres llunyanes: l'Illa de Pasqua, Islàndia,
Finlàndia... passant per la costa del País Basc; oferint
l'oportunitat de gaudir dels treballs de grans fotògrafs,
xerrades, sortides fotogràfiques...

En definitiva un esdeveniment obert a tots els públics:
des dels aficionats a la fotografia als amants de la
natura o als visitants del Montseny. Us hi esperem
a tots!

Concurs Fotogràfic
FOTO-MONTSENY 2011

Una segona part d’aquesta mostra gira al voltant
del II Concurs fotogràfic FOTO-MONTSENY
organitzat pel Museu Etnològic del Montseny i la
Secció Fotogràfica Centre d’Arbúcies.

El concurs pretén ser un element de difusió de la
fotografia de temàtica montsenyenca i té la clara
vocació tant de promocionar el paisatge del Parc
Natural del Montseny com de ser un concurs de
referència a nivell de qualitat i participació.

Les obres s'hauran de presentar al Museu Etnològic
del Montseny ( c/ Major 6, 17401 Arbúcies - Girona)
abans del dia 6 de gener de 2012. Podeu consultar
les bases del concurs a
www.museuetnologicmontseny.org o bé a
www.fotomontseny.blogspot.com

Aquest concurs està reconegut per la Federació
Catalana de Fotografia amb el núm. 2012/7.

del 26/11/2011 al 08/01/2012

AL FILO DE LAS MAREAS d'Isabel Díez
Caminant per la vora del mar he descobert textures
delicades, jocs de colors, esclats de colors dissonants,
estructures espacials seductores... La bellesa, el misteri,
la serenitat, la força, la quietud i la violència em porten
una i altra vegada a la vora del mar, on allò quotidià
esdevé extraordinari. Aquesta col·lecció de fotografies
pretén mostrar la meva admiració i curiositat per aquesta
estreta i salvatge franja del nostre planeta, la costa.

RETALLS DE RAPA-NUI d'Oriol Alamany
El primer viatge a Rapa Nui havia d'haver estat un graó
més en un projecte fotogràfic sobre les illes del món. Però
pertorbat pels austers paisatges volcànics, les enigmàtiques
estàtues centenàries, un oceà infinit i unes persones amb
una rica cultura, aquesta terra es va convertir en un
projecte en si mateix, a la recerca de l'esperit visual
d'aquesta illa, els seus trets distintius, colors primordials
i les sensacions que en ell produïa.

SOMNIS DEL MONTSENY de Josep Guiolà
Aquest treball presenta un Montseny diferent, on la paleta
de colors dels seus boscos, els cursos d’aigua, l’activitat
humana… queda reduïda a una gamma de blancs, grisos
i negres. Les imatges positivades sobre paper texturat ens
transporten a un món primigeni, on els difuminats i les
composicions ens submergeixen en un espai de somnis
on els batecs intemporals del Montseny ens porten a
reflexionar.

ISLÀNDIA, L'ILLA DEL NORD de Pere Soler
Islàndia és un autèntic paradís per als amants de la natura
i la fotografia i més tenint en compte que a l'estiu no es
fa mai fosc del tot. Aquesta particularitat et permet treballar
amb llums extremes durant hores, fet que resulta impossible
a casa nostra. En aquesta mostra podreu gaudir d’un petit
recorregut per l'illa fet amb la intenció de descobrir indrets
únics i llums especials.

NATURA EXTREMA de Vicenç Gimeno
Aquesta mostra ens ofereix un recorregut per alguns del
fenòmens naturals més intensos i extrems que es poden
contemplar en el nostre planeta. Condicions límit que
posen a prova no només als equips fotogràfics més
avançats, sinó també al fotògraf més experimentat.

EXPOSICIONS


