
 

 

  

 

 
DE L’OMBRA A LA LLUM 

 21 ABRIL - 22 JUNY 2017

 

Barcelona, 18 d'abril de 2017 - Aquest dijous 20 d'abril la Fundació Setba inaugura De l'ombra a la 

lum, una mostra molt especial perquè és la primera on convergeixen els dos vessants de treball de 

Setba: artístic i social. 

 

 

L’exposició De l’ombra a la llum duu el mateix 

títol que el taller que organitza la Fundació 

Setba, dirigit a dones que han patit violència 

masclista. I no és casual.  

 

Les dones que van participar en l’edició de 

2016 del projecte, també formen part de 

l’exposició. Elles han fotografiat les fotògrafes 

per a la mostra i per al catàleg de la mateixa. 

 

 

 
 

 Fotografia Joana Biarnés

L'exposició mostra el treball de tres fotògrafes de 

diferents generacions amb un denominador 

comú: el fotoperiodisme i el compromís. 

 

Les tres, Joana Biarnés (1935), Sandra 

Balsells (1966) i Laia Abril (1986), han 

fotografiat realitats de la societat que els ha tocat 

viure i han fet de la “fotografia útil” la seva forma 

d’expressió. Totes interroguen la naturalesa 

humana a través de la fotografia. 

 

L'exposició la integren una sèrie de peces 

inèdites de Joana Biarnés, fotografies preses a 

Sicília i als Balcans per Sandra Balsells i el 

projecte "Epilogue" de Laia Abril. 

 

De l'ombra a la llum es podrà visitar fins al 22 de juny de 2017 a la Fundació Setba de Barcelona (Plaça 

Reial 10, 1-2).  

 

http://www.fundaciosetba.org/setba-10-anys
http://www.fundaciosetba.org/setba-amb-el-maria-canals-2017/
http://www.fundaciosetba.org/setba-amb-el-maria-canals-2017/


 

 ACTIVITATS PARAL·LELES
 

XERRADA A 3 BANDES 

Dijous 8 de juny a les 19h 

 

Xerrada a tres bandes amb les fotògrafes Joana Biarnés, Sandra Balsells i Laia Abril, moderada per 

Sílvia Omedes, directora de Photographic Social Vision.  

Entrada lliure. Aforament limitat. 

RESERVES: carla@fundaciosetba.org  

 

TALLER MIRA'M  

Dissabte 13 de maig a les 11:30h 

 

Taller de fotografia adreçat a famílies, que convidarà a la reflexió sobre com ens comuniquem a l’àmbit 

familiar i donarà eines per expressar sentiments i emocions a través de dinàmiques fotogràfiques. A 

càrrec de Ventura Camacho, fotògraf i educador social. 

 

HORARI: de 11:30 a 13h 

DURADA: 90 minuts 

PREU: 5€ per nen (places limitades) 

RESERVES: carla@fundaciosetba.org  
 

EXPOSICIÓ De l'ombra a la llum 

DATCES Del 21 d'abril al 22 de juny de 2017 

INAUGURACIÓ Dijous 20 d'abril de 2017 a les 19:30h 

ARTISTES Laia Abril, Sandra Balsells, Joana Biarnés 

DISCIPLINA Fotografia 

PROJECTE VINCULAT De l'ombra a la llum 

IMATGES Podeu descarregar les obres en alta resolució aquí  

 
LLOC 

 
Fundació Setba | Pl. Reial 10, 1-2 Barcelona  

 

 

  

 

Contacte premsa:    Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 934120336 / 671860561 

 

mailto:carla@fundaciosetba.org
mailto:carla@fundaciosetba.org
https://www.dropbox.com/sh/v3ldox8m2vqarqv/AAA8U9LORmg6tNRBukXcIqvra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cltcdl5ohabd30x/AADbQseYZpdtjH4MWZl9T8Eca?dl=0
rosor@fundaciosetba.org

