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El Museu Marítim de Barcelona i l’Associació Cultural
Fotoconnexió organitzen la VII edició del taller “Fotos en
conserva. Com guardar les teves fotografies”, amb l’objectiu
d’oferir unes primeres pautes per a la identificació i
conservació de les fotografies que guardem en els nostres
arxius familiars, utilitzant els materials que tenim a l’abast.
La metodologia del taller es desenvoluparà en 4 sessions
que combinen les explicacions teòriques i les pràctiques,
impartides per professionals en la gestió de la fotografia
(tècnics d’arxius fotogràfics, professors d’història de la
fotografia, fotògrafs professionals).
La finalitat del taller és adquirir uns coneixements bàsics per
a conèixer, conservar i digitalitzar les nostres col·leccions
fotogràfiques.

#fotosenconserva

fotografia: Laura Covarsí MMB

De 10 a 12 h

De 15.30 a 17.30 h

Un viatge pel temps: la fotografia

Conservar les fotografies a casa

Història de la fotografia, des dels seus orígens (1839)
fins a la contemporaneïtat.
Té per objectiu demostrar com els diversos canvis
tecnològics i culturals de cada període han suposat
un tipus de fotografia o un altre.

A la sessió dedicada a la preservació intentarem
aprendre a partir d’un seguit de receptes senzilles
quins són els materials més òptims i com hauríem
de desar les nostres fotografies per tal de que es
conservin durant molts anys.

Núria F. Rius (Doctora en Història de l’Art per la
Universitat de Barcelona)

Pep Parer Farell (Fotògraf professional, especialitzat
en la gestió i conservació de fons fotogràfics en
museus i arxius)

De 12 a 14 h

El meu arxiu de fotografies
Idees per a que es puguin classificar i ordenar el
propi arxiu de fotografies. Pautes per documentar les
fotografies i poder donar així una visió de conjunt a la
pròpia col·lecció.

fotografia: Laura Covarsí MMB

Mayte Lingg (Documentalista graduada en Informació
i Documentació per la Universitat de Barcelona)

De 17.30 a 19.30 h

La fotografia digital
Per raons diverses hi ha vegades que volem tenir les
nostres fotografies de paper passades a l’ordinador,
ja sigui per una raó de conservació o per poder
manipular i jugar amb les nostres imatges. Amb
aquestes sessions volem donar uns conceptes i unes
eines bàsiques per a que l’usuari sigui capaç de
poder digitalitzar i gestionar les seves fotos.
Christina Guldager Christiansen (Fotògrafa
professional, especialitzada en gestió d’arxius
digitals)

DIA: Dissabte 25 de maig 2019
LLOC: Av. Drassanes, s/n. 08001 Barcelona
PREU: 28 €
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
dahlts@mmb.cat
www.mmb.cat
Més informació al blog FOTOdeMAR:
http://mmb.cat/blog/foto-de-mar/
Grups reduïts, places limitades.
La realització dels cursos i tallers estan
supeditats a un nombre mínim de participants.
Un cop realitzat el pagament, no es retornarà
l’import llevat que es comuniqui la baixa amb
un mínim de 7 dies d’antelació.

