Benvolguda comunitat de Foto Colectania,

Com tots sabeu, fa uns dies vam tancar temporalment l’espai de Foto Colectania. Tot i així, en
aquests moments excepcionals que estem vivint, seguim apostant per la fotografia. El que
nosaltres sabem fer millor es posar a disposició de la societat la cultura de la imatge; així és
que, en aquesta aturada d’activitat presencial, li donarem un bon impuls als nostres programes
virtuals per no perdre la possibilitat de seguir connectats amb vosaltres, doncs al cap i a la fi,
sou els que guieu la nostra feina i la nostra activitat.
L’exposició “DAIDO MORIYAMA: A Diary”, que penja silenciosament a les nostres parets del
Passeig Picasso 14, cobra vida virtual a les nostres xarxes i web. Podreu conèixer al gran mestre
japonès de la fotografia de carrer, Premi Hasselblad 2019, mitjançant imatges, vídeos, texts i
testimonis del propi fotògraf i de les comissaries, Louise Wolthers i Sara Walker, de la Fundació
Hasselblad. Pots seguir els contingut a les nostres xarxes clicant aquí.
Els propers mesos posarem a l’abast de tothom la nostra COL·LECCIÓ mitjançant la nova
plataforma web de la col·lecció online. Com avançament de la mateixa, mostrarem
setmanalment sèries fotogràfiques d’alguns dels fotògrafs que tenim àmpliament
representats. Els propers dies, podreu veure les seves imatges, llegir els seus texts i gaudir dels
seus testimonis gravats expressament per a Foto Colectania. A més, farem trobades virtuals
live amb els fotògrafs, a les que podreu afegir-vos lliurement.
Tal i com teníem previst, a les properes setmanes publicarem una nova entrega del diàleg
online CORRESPONDENCIAS, en la que dos experts s’envien missives per debatre sobre el
paper de la fotografia i la imatge a la societat contemporània. Abans de presentar-vos la nova
entrega, podeu aprofitar per posar-vos al dia amb alguns dels articles anteriors com la
correspondència entre Marta Gili i George Didi-Huberman, Joan Fontcuberta i Geoffrey
Batchen o Remedios Zafra i María Ruido, entre moltes d’altres. Pots llegir-les aquí.
Esperem seguir connectats amb vosaltres durant les properes setmanes i oferir-vos trobades
virtuals amb els fotògrafs, stories de fotografia i tot allò que ens faci estar més a prop de
vosaltres. Per a més informació i novetats, us animem a consultar la nostra web
http://fotocolectania.org/, a seguir-nos a les nostres xarxes Twitter, Facebook i Instagram i a
que participeu en la nostra conversa amb els hashtags #FotoColectaniaEnCasa i
#FotoColectaniaVirtual.
Si teniu alguna qüestió, us animem a que ens escrigueu un email a info@fotocolectania.org o
que contacteu amb el nostre equip.
Us desitgem a tots el millor i molts ànims,
Mario Rotllant, President
Pepe Font de Mora, Director
Irene de Mendoza, Directora artística

