El patrimoni
fotogràfic
del segle XIX i XX
s’apropa al públic

OFERTA DE LLOGUER
D’EXPOSICIONS DE
L’ARXIU HISTÒRIC
FOTOGRÀFIC

/ ARXIU HISTÒRIC FOTOGRÀFIC

L’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC, compta amb prop de quaranta anys d’història. En el moment de la
seva creació, l’Arxiu es planteja com un dels seus objectius principals el de recuperar el patrimoni fotogràfic de
Catalunya, que en molts casos estava a punt de perdre’s o de malmetre’s per manca d’unes bones condicions de
conservació i emmagatzemament.
L’Arxiu vetlla per la conservació i difusió del fons fotogràfic de que disposa. Des dels seus inicis l’Arxiu ha dut a
terme diferents iniciatives per donar a conèixer el fons mitjançant exposicions, publicacions i altres activitats.
El fons de l’Arxiu compta actualment amb més de 800.000 originals d’autor, la majoria negatius, abastant un període
que va, principalment, des de finals del s.XIX fins als anys ‘30 del segle XX. Aquestes imatges són consultades pel públic
pel seu interès històric i social, així com per la seva qualitat tècnica i estètica.
L’Arxiu vetlla per la bona preservació d’aquest material guardat en condicions mediambientals adequades -control de la
temperatura i la humitat relativa ensobrat i encapsat amb materials aptes per a una adequada conservació.
La consulta al fons de l´Arxiu és de lliure accés per a qualsevol persona interessada. És possible obtenir
reproduccions de les imatges en suport digital, o per procés fotogràfic mitjançant còpies de laboratori.

Sobre l’Arxiu Històric: http://www.iefc.cat/documentacio/arxiu.php

/ CATALUNYA, 1920 -1930
Memòria Retrobada
Total Fotografies
31
Mida fotografies
30x40 cm. aprox.
Mida marcs
50x60 cm. horitzontals de fusta
Col•leccions 		
Roisin
Temàtica
CATALUNYA AL PRIMER TERÇ DEL S.XX
Ref. ACM-9-4188p
L’Arc de Triomf, Barcelona, ca.1931
Autor: Desconegut. Col·lecció Roisin

Període d’exhibició
un mes com a màxim
Requeriments tècnics del muntatge
marcs subjectats amb cable
Requeriments tècnics de la sala
guia de muntatge d’exposició universal.
Altres condicions de la sala consultar

Preu LLOGUER EXPOSICIÓ 550€
Entitats públiques a consultar
*Inclou: Muntatge, desmuntatge, assegurança i
transport dins la província de Barcelona.
(altres províncies a consultar)
*IVA no inclòs
Podeu veure les imatges de l’exposició a:
http://www.iefc.cat/activitats_culturals/oferta-exposicions.php

/ LA FOTO DE FAMÍLIA

Total Fotografies
53
Mida fotografies
18x24 cm
Mida marcs
30x40 cm. verticals
Col•leccions 		
AriSSa, Matarranz, Merletti, Monteys,
Perdigó Cortés, Roisin, Terradas, Thomas
i fotògrafs desconeguts
Temàtica
Retrats familiars dels anys 1890 a 1940

Ref. ACM-1-58v
Merletti i la seva família, ca.1930
Col·lecció: Merletti

Període d’exhibició
un mes com a màxim
Requeriments tècnics del muntatge
marcs subjectats amb cable
Requeriments tècnics de la sala
guia de muntatge d’exposició universal.
Altres condicions de la sala consultar

Preu LLOGUER EXPOSICIÓ 700€
Entitats públiques a consultar
*Inclou: Muntatge, desmuntatge, assegurança i
transport dins la província de Barcelona. 		
(altres províncies a consultar)
*IVA no inclòs
Podeu veure les imatges de l’exposició a:
http://www.iefc.cat/activitats_culturals/oferta-exposicions.php

/ LUCIEN ROISIN, 1884-1943

Total Fotografies
70
Mida fotografies
40x50 cm. aprox.
Mida marcs
50x60 cm. horitzontals de fusta
Col•leccions 		
Roisin
Temàtica
vistes de postal d’espanya, 1920 a 1940

Ref. ACM-9-27057v
Cotxes circulant per la plaça de San Francisco
i la giralda al fons Sevilla, ca.1920
Autor: Desconegut. Col·lecció Roisin

Període d’exhibició
un mes com a màxim
Requeriments tècnics del muntatge
marcs subjectats amb cable
Requeriments tècnics de la sala
guia de muntatge d’exposició universal.
Altres condicions de la sala consultar

Preu LLOGUER EXPOSICIÓ 1100€
Entitats públiques a consultar
*Inclou: Muntatge, desmuntatge, assegurança i
transport dins la província de Barcelona.
(altres províncies a consultar)
*IVA no inclòs
Podeu veure les imatges de l’exposició a:
http://www.iefc.cat/activitats_culturals/oferta-exposicions.php

/ BARQUES, VAIXELLS I NAUS

Total Fotografies
67
Mida fotografies
30x40 cm. aprox.
Mida marcs
50x60 cm. horitzontals
Col•leccions 		
Merletti, Plasencia, Roisin, Thomas
Temàtica
Transport marítim i fluvial
a espanya 1910 a 1950

Ref. ACM-9-4329v
Transatlàntic amarrat al port de Barcelona, ca.1920
Autor: Desconegut. Col·lecció Roisin

Període d’exhibició
un mes com a màxim
Requeriments tècnics del muntatge
marcs subjectats amb cable
Requeriments tècnics de la sala
guia de muntatge d’exposició universal.
Altres condicions de la sala consultar

Preu LLOGUER EXPOSICIÓ 1050€
Entitats públiques a consultar
*Inclou: Muntatge, desmuntatge, assegurança i
transport dins la província de Barcelona.
(altres províncies a consultar)
*IVA no inclòs
Podeu veure les imatges de l’exposició a:
http://www.iefc.cat/activitats_culturals/oferta-exposicions.php

/LA MIRADA DELS NOSTRES AVIS:
Espanya al tombar del s.XX
Total Fotografies
30.
Mida fotografies
30x40 cm. aprox.
Mida marcs
50x60 cm. horitzontals
Col•leccions 		
Thomas
Temàtica
ESPANYA A PRINCIPIS DEL SEGLE XX
Ref. ACM-3-4v
Tramvies circulant per la Puerta del Sol. Madrid, c.1920
Autor: Desconegut. Col·lecció Thomas

Període d’exhibició
un mes com a màxim
Requeriments tècnics del muntatge
marcs subjectats amb cable
Requeriments tècnics de la sala
guia de muntatge d’exposició universal.
Altres condicions de la sala consultar

Preu LLOGUER EXPOSICIÓ 550€
Entitats públiques a consultar
*Inclou: Muntatge, desmuntatge, assegurança i
transport dins la província de Barcelona.
(altres províncies a consultar)
*IVA no inclòs
Podeu veure les imatges de l’exposició a:
http://www.iefc.cat/activitats_culturals/oferta-exposicions.php

/ TRENS: VIATGE A PRINCIPIS DEL S.XX

Total Fotografies
44.
Mida fotografies
24X30 cm. aprox.
Mida marcs
40X50 cm. horitzontals
Col•leccions 		
Merletti, Roisin, Thomas i autors
desconeguts.
Temàtica
TRANSPORT FERROVIARI A ESPANYA EL PRIMER
TERÇ DEL SEGLE XX

Ref. ACM-9-5843v
Locomotora Norter estacionada. Aiguafreda , ca.1920
Autor: Desconegut. Col.lecció Roisin

Període d’exhibició
un mes com a màxim
Requeriments tècnics del muntatge
marcs subjectats amb cable
Requeriments tècnics de la sala
guia de muntatge d’exposició universal.
Altres condicions de la sala consultar

Preu LLOGUER EXPOSICIÓ 750€
Entitats públiques a consultar
*Inclou: Muntatge, desmuntatge, assegurança i 		
transport dins la província de Barcelona.
(altres províncies a consultar)
*IVA no inclòs
Podeu veure les imatges de l’exposició a:
http://www.iefc.cat/activitats_culturals/oferta-exposicions.php

/ EL BUS, EL TRAM
i altres transports públics
Total Fotografies
50
Mida fotografies
24X30 cm. aprox.
Mida marcs
50X60 cm. horitzontals
Col•leccions 		
Merletti, Plasencia, Roisin, Thomas i autors
desconeguts
Temàtica
trasnsport públic a espanya entre
1895 i 1965

Ref. ACM-5-85p
Tramvia estacionat al Passeig de Gràcia a l’alçada
de Diagonal. Barcelona, ca. 1950
Col·lecció Plasencia

Període d’exhibició
un mes com a màxim
Requeriments tècnics del muntatge
marcs subjectats amb cable
Requeriments tècnics de la sala
guia de muntatge d’exposició universal.
Altres condicions de la sala consultar

Preu LLOGUER EXPOSICIÓ 800€
Entitats públiques a consultar
*Inclou: Muntatge, desmuntatge, assegurança i
transport dins la província de Barcelona. 		
(altres províncies a consultar)
*IVA no inclòs
Podeu veure les imatges de l’exposició a:
http://www.iefc.cat/activitats_culturals/oferta-exposicions.php

/ INFORMACIÓ AL VOLTANT DELS AUTORS

/ Col·lecció AriSSa
Antoni Arissa asmarats (Barcelona, 1900-1980).
Fotògraf aficionat. Impressor d’ofici, ben aviat s’aficiona
a la fotografia, conjuntament amb l’excursionisme. El
1922 és membre fundador de l’associació Saint Victor.
Va participar en concursos fotogràfics i fou membre de la
redacció de la revista l’Art de la Llum (1933-1935).
/ Col·lecció Matarranz
Juan Matarranz Julià (1887-1958), juntament
amb els seus fills Antonio i Guillermo Matarranz Corral,
treballaven a Barcelona com a fotògrafs professionals
sense galeria; per encàrrec i/o a domicili. Els negatius
que es conserven a l’Arxiu de l’IEFC corresponen
majoritàriament a casaments civils.
/ Col·lecció Merletti
Alexandre Merletti Cuaglia (Torí, Itàlia 1860 Barcelona, 1943). El 1880 s’instal·la a Barcelona, on
exerceix de fotoperiodista. Amb ell treballarà el seu
fill Camil Merletti. Publiquen a La Hormiga de Oro,
El Día Gráfico, Diario de Barcelona, La Vanguardia,
La Esfera, Blanco y Negro (Madrid), Caras y Caretas
(Buenos Aires), L’Ilustration Française (París), Daily
Mirror (Londres), L’Illustrazione Italiana (Milà).
/ Col·lecció Monteys
Eduard Monteys Serra (Mora el 1936).
Fotògraf aficionat de família acomodada. Resident
a Barcelona, procurador de tribunals. Les seves
fotografies són majoritàriament de paisatges (sobretot
al Montseny, als Pirineus Catalans i a la Costa Brava)
també de diversos viatges per Espanya. Totes les
plaques són estereoscòpiques.
/ Col·lecció Perdigó Cortés
manuel perdigó cortés (Barcelona 1876-1950).
Fotògraf aficionat. Industrial tèxtil propietari de la
fàbrica Fabril Hispania a Bunyola, Mallorca.

/ Col·lecció Plasencia
Leopoldo Plasencia Pons i de Magarola
(Barcelona 1906-1988).
Fotògraf professional que va treballar principalment a
Eivissa i Barcelona.
Destaquen les seves fotografies del folklore i la vida rural
a Eivissa, els canvis urbanístics de la Barcelona dels anys
1940 a 1960. També va treballar fent reproduccions
d’obres d’art d’artistes de la seva època.
/ Col·lecció Roisin
Lucien Roisin Besnard (París 1884-1943).
Va venir a viure a Barcelona, on va exercir de fotògraf,
dedicant-se principalment al negoci de les postals.
Com a editor, va utilitzar en molts casos imatges preses
per altres fotògrafs. Va tenir una botiga a la Rambla de
Santa Mònica de Barcelona, La Casa de la Postal, on
la seva família va continuar el negoci fins el 1962.
/ Col·lecció Terradas.
Esteve Terradas Illa (Barcelona 1883 - Madrid 1950).
Fotògraf aficionat. Enginyer industrial i de camins, i
matemàtic. Terradas va ser un aficionat a la fotografia
i la va practicar en el seu entorn familiar i també com
a ajuda en el seu àmbit professional. Hi ha també
nombroses fotografies dels seus viatges per Espanya,
Europa i Sudamèrica, on destaca el seu interès pel
paisatge i l’arquitectura. Dins de la fotografia familiar,
hi destaquen els retrats.
/ Col·lecció Thomas
Josep Thomas i Bigas (Barcelona 1853 - Berna,
Suïssa, 1910).
Va fundar l’any 1880 la Fototípia Thomas, que va seguir
funcionant fins els anys 1950 com a negoci familiar. És
conegut sobretot per la seva col·laboració en llibres i
revistes d’art com La Il·lustració Catalana, Pèl i ploma,
El Arte en España, etc. Els negatius fotogràfics de la
col·lecció corresponen a altres autors que treballaven
per encàrrec de la Fototípia.

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA
és una Associació Cultural sense ànim de lucre.
Des de la seva fundació, l’any 1972, ha tingut com a
finalitat la promoció i la divulgació de la fotografia en tots
els seus àmbits, amb la filosofía d’entitat de servei públic.
Les seves activitats es desenvolupen en tres àreas:
- L’ensenyament de la fotografia per mitjà del seu
Departament d’Escola.
- La conservació, organizació y documentació
d’imatges fotogràfiques i textos, actuals i històrics, des
del Departament de Documentació.
- La divulgació cultural de la fotografia a través del
Departament d’Activitats Culturals.
INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA
c/Comte d’Urgell, 187 (Recinto de la Escuela Industrial) 08036
Barcelona, ESPANYA
Tel. 93 494 11 27
info@iefc.cat
www.iefc.cat

