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Antiga Fàbrica del Gas  
Joan XXIII, 2-8 
08330 Premià de Mar 
 

Centre Cívic  
Esperança 19-21  
08330 Premià de Mar 
 Tel. 93.752.99.90  

• Línia C-1 de Rodalies Renfe, estació Premià de Mar 

• Autobusos empresa Casas. Línies Barcelona –Premià – Vilassar de 
Mar i Barcelona – Mataró 

• Carretera C-31E (NII) trencall cap a Premià de Dalt 

• Autopista C-32 sortida Premià de Mar 

Entrada lliure  

Amb el suport de  
Bar Caprici 
Bar del Patronat 

Bar Ànec Groc 

Bar El Terrat 
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Institut d’Estudis 
Fotogràfics de 
Catalunya 

 

Grup Fotogràfic Argent 
El Grup Fotogràfic Argent celebra el seu desè 

aniversari. Argent va néixer, ara fa 10 anys, fruit de la 

inquietud d'un grup d'amants de la Fotografia amb 

ganes de fer i de compartir les seves imatges. 

Durant aquests anys la nostra entitat ha patit molts 

canvis, de socis, d'ubicació, de direcció, ens hem 

hagut d'adaptar als canvis tecnològics, reciclant-nos 

en les noves tècniques d'expressió fotogràfica, sense 

perdre de vista els orígens i compaginant la 

fotografia de pel·lícula tradicional amb la digital. 

Dintre del marc del desè aniversari, hem preparat un 

seguit d'activitats que es duran a terme durant tot 

l'any 2010 i de les quals anirem informant 

puntualment. 

Totes aquestes activitats: exposicions, projeccions 

comentades, conferències, sortides,... sempre 

relacionades amb l'àmbit de la fotografia, son 

obertes al públic en general. Ens agradaria que 

tothom interessat en el mon de la Fotografia pogués 

gaudir d'elles. 

 

Grup Fotogràfic Argent 

Adreça: C/ Sant Pau 13, 1er pis, 08330 Premià 
de Mar (Barcelona) 

Correu electrònic: grupargent@yahoo.es  

Telèfon: 93.752.22.13 

http://www.premiademar.cat/entitats/argent 
http://grupargent.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies 10, 17 I 24 d’abril de 2010 

Entrada lliure 

 

    
Cicle de conferències 

INTRODUCCIÓ A LES INTRODUCCIÓ A LES INTRODUCCIÓ A LES INTRODUCCIÓ A LES 
“AVANTGUARDES “AVANTGUARDES “AVANTGUARDES “AVANTGUARDES 

HISTÒRIQUES” DE LA HISTÒRIQUES” DE LA HISTÒRIQUES” DE LA HISTÒRIQUES” DE LA 
FOTOGRAFIAFOTOGRAFIAFOTOGRAFIAFOTOGRAFIA    

A càrrec de 

Antonio Molinero Cardenal 

Man Ray 



 Introducción a las "vanguardias 

históricas" en la Fotografía 
 

Estas tres charlas tratarán de hacer un recorrido por 
tres apartados fundamentales de la Fotografía del siglo 
XX en lo referente a las denominadas “vanguardias 
históricas”. A saber: la fotografía directa en Estados 
Unidos, la “Nueva Visión” europea, vinculada 
históricamente a la “Bauhaus” de la República de 
Weimar, y , por último, el surrealismo francés en lo 
concerniente a la Fotografía. Las tres charlas irán 
acompañadas de una amplia selección de fotografías y 
fotógrafos ampliamente representativos de estos tres 
movimientos claves para entender la Fotografía del 
siglo XX. 

Nacimiento de la Fotografía Moderna 

(Straitght Photography o Fotografía 

Directa) 
El término “fotografía directa” hace referencia a un 
grupo de fotógrafos de vanguardia que rompe con el 
aspecto pictórico que hasta entonces tenía la 
“fotografía artística”, reivindicará un lenguaje 
específicamente fotógrafo, libre en las ataduras que 
hasta entonces tenía el “arte de la luz”. 

“Nueva Visión” europea 
La “Nueva Visión” europea es una movimiento que 
además de buscar los aspectos más innovadores en la 
fotografía de autor, hace uso en los más diversos 
puntos de vista, verdadero punto de inflexión de la 
“nueva fotografía”, y trabajo de laboratorio (fotogramas, 
solarizaciones, fotomontajes, “collages”, etc). 

Surrealismo y Fotografía 
El surrealismo no solo es un importante movimiento en 
el terreno de la poesia y la pintura, sino en el campo de 
la Fotografía, con conceptos como el sueño, los 
“encuentros fortuitos” y los más recónditos aspectos 
del objeto y el cuerpo humano. 

Antonio Molinero Cardenal 

Sobre Antonio Molinero Cardenal 

Antonio Molinero Cardenal és crític de fotografia i professor 
de l’IEFC, és autor del llibre “El óxido del tiempo” i de 

nombroses publicacions. També col·labora habitualment en 
diverses revistes de fotografia com FV o Film und Foto, 
entre d’altres. 

” Antonio Molinero Cardenal, asiduo colaborador de la revista FV, 

que ha levantado ampollas en más de una ocasión, presenta este 

interesante libro que pretende ser una historia de la fotografía.... 

Ya desde la dedicatoria, toda una declaración de principios, se 

pueden intuir las preferencias del señor Molinero, que no soporta 

la banalidad, la ñoñería, la petulancia y al que resulta difícil 

engañar…Y me gusta porque se moja el autor.” 

www.elangelcaido.org 

 

Activitats 
Cicle de conferències Introducció a les “avantguardes 
històriques” de la Fotografia, a càrrec de Antonio Molinero 

Cardenal. 
 

Nomenament de socis  d’honor del Grup Fotogràfic Argent a 

Joan Aniceto, Robert Barrio, Octavi Centelles, Antonio Molinero i 

Miquel Galmes. 
 

Exposició col·lectiva “10 anys d’Argent: la foto al carrer”, amb la 

col·laboració d’alumnes de l’IEFC. 

Calendari  

Dissabte 10 d’abril 
• Conferència coloqui amb projecció audiovisual 

sobre Nacimiento de la Fotografía Moderna 
(Straight Photography o Fotografía directa) a 

càrrec de A.Molinero.  

• Acte inauguració de l’exposició col•lectiva “10 
anys d’Argent: la foto al carrer”, amb la 

col•laboració d’alumnes de l’IEFC. 
(*)

  

• Nomenament de socis d’honor del Grup 

Fotogràfic Argent . 
(*)

 
 

Lloc: Antiga Fàbrica del Gas (Saló de Plens) 

Hora inici: 18:00h. 
(*)

Amb la presència de l’alcalde i el regidor de cultura. 
 

Dissabte 17 d’abril 
• Conferència coloqui amb projecció audiovisual 

sobre Nueva Visión” europea a càrrec de 

A.Molinero. 

• Taula rodona amb A.Molinero, socis d’honor del 

Grup Argent i fotògrafs participants en l’exposició 

10 anys d’Argent: la foto al carrer. 
 

Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic 
(**)

 

Hora inici: 18:00h. 
 

Dissabte 24 d’abril 

• Conferència coloqui amb projecció audiovisual 

sobre Surrealismo y Fotografía. 

• Taula rodona amb A.Molinero, socis d’honor del 

Grup Argent i fotògrafs participants participants 

en l’exposició 10 anys d’Argent: la foto al carrer. 
 

Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic 

Hora inici: 18:00h. 

 
(**)

 Atenció! 2ª i 3ª conferència es fan en el Centre Cívic. 

Paul Strand 


