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TALLER D’INICIACIÓ AL LABORATORI BLANC I NEGRE

el taller
D’aquest taller se’n van fer 10 edicions entre 2013 i 2015 al Mas Can Vila, La Garrotxa, amb 
bona assistència i bons resultats.  Ara es presenta la versió adaptada a la ciutat. El material 
del laboratori ha estat transportat a la galeria Barcelona Visions, doncs reuneix les condicions 
adequades per a la instal·lació d’un laboratori fotogràfic.  

La galeria Barcelona Visions adpatada com a laboratori / cambra fosca

inscripció: 
Per a fer efectiva la inscripció el participant ha d’omplir el full d’inscripció que se li envi-
arà amb les seves dades pesonals, remetra-la (barcelonavisionslab@gmail.com)  i  ingressar 
l’import íntegre del taller (230€) al compte bancari de Barcelona Visions amb la referència: 
‘Iniciació al Laboratori’.

El preu del taller inclou el material fotogràfic, apunts i consultes posteriors.
El participant pot dur la seva càmera de carret (pas universal, 135mm) o de format mig 
(120mm.). En cas de no tenir-ne se n’hi facilitarà una. 

objectiu
Destinat a formar al participant en les tècniques bàsiques del laboratori fotogràfic argèntic, 
de manera que aquest obtingui la comprensió del procés en totes les seves fases i les posi en 
pràctica.  Es treballarà el comportament del material fotosensible (film i paper), les dilucions 
químiques, els processos de mesura i proves de llum.  
És un taller estrictament tècnic i en cap moment evaluatiu en el sentit artístic o creatiu. 

estructura
El taller s’estructura en quatre mòduls de quatre hores cada un. 
Mòdul 1:  La imatge fotogràfica. La gestió de la llum. Treball de camp. 
Mòdul 2:  El laboratori, el revelat. Procés químic per a la obtenció del negatiu. 
Mòdul 3: El full de contactes. 
Mòdul 4: El positivat en paper. 

Taller d’Iniciacio al Laboratori Blanc i Negre
Imatge: Lea Tyralová, 2013
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Taller d’Iniciacio al Laboratori Blanc i Negre
Imatge: Alba Arlà, 2015

horaris:
Cada mòdul dura 4 hores i es farà en un dia dife-
rent, amb certa flexibilitat per al participant. 
Mòdul 1: Dissabte o Diumenge de 10 a 14h. 
Mòduls 2, 3, 4: de 17h a 21h, dies a determinar 
amb el participant. 

Barcelona Visions LAB
c./Banys Vells 7, 08003 Barcelona
telf: 936 241 796  
Metro: Jaume I
email: barcelonavisionslab@gmail.com
www.barcelonavisions.com
FB: Barcelona Visions

persona de contacte
Joan Teixidor
mòbil: 607221346


