Bem-vindo a Madrid
A sua fotografia também pode estar presente em PHotoESPAÑA 2020!
#PHEdesdemibalcón

Cada verão, Madrid converte-se num ponto de referência para o mundo das artes
visuais e da fotografia. Com várias exposições espalhadas pelos principais museus,
salas e galerias de arte da capital espanhola, além de diversas atividades centradas na
temática escolhida para cada ano, PHotoESPAÑA oferece ao público a possibilidade de
conhecer as últimas tendências da arte fotográfica, e os últimos projetos dos artistas
mais reconhecidos a nível internacional. Esta edição arrancará no próximo dia 25 de
junho, e a sua programação estender-se-á até ao dia 31 de outubro, sob o lema
#PHEdesdemibalcón.
A edição de 2019 incluiu um total de 85 exposições, com obras de mais de 296 artistas e um
programa de atividades dirigidas aos profissionais e ao público em geral, que se realizaram em
vários locais. Este ano, a XXIII edição de PHotoESPAÑA contará com mais de 50 grandes
exposições em museus e em centros de arte da capital, participantes na Secção Oficial. Por
primeira vez incorporam-se novos projetos digitais e uma extensa amostra da participação da
cidadania de ruas de todo o país, num festival que terá decorrerá em 50 cidades espanholas, e
que contará com a participação de mais de 10 000 fotógrafos.
O público poderá desfrutar de grandes exposições coletivas, como a seleção de fotografia
japonesa La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke
(O olhar japonês,
Fotografia japonesa em volta de Proboke) com obras de Daido Moriyama e Takuma Nakahira,
de uma seleção de imagens de fotógrafos da agência Magnum, como Eve Arnold e Philippe
Halsman, e dos trabalhos de autores como Francesca Woodman, Vivian Sassen e Richard
Avedon sobre a moda e a arte.
Durante os meses de julho e agosto poderão visitar-se várioas exposições em espaços
madrilenos, como o Círculo de Belas Artes, o Museu Lázaro Galdiano, o Real Jardim
Botânico, o espaço Tabacalera. Promoción del Arte e o Convento de Santa María la Rica,
em Alcalá de Henares.
Nos meses de setembro e outubro, os centros que acolherão diversas mostras e projetos

incluem a Casa Árabe, a Casa de América, os espaços CentroCentro, Centro Cultural
Galileo, Comunidad de Madrid. Sala Canal de Isabel II, Espaço Fundación Telefónica,
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, a Fundação Canal e a Fundação MAPFRE, e
também o Museu Cerralbo, o Museu ICO, o Museu Nacional del Romanticismo e o
Centro de Arte de Alcobendas.
A programação de PHotoESPAÑA divide-se em duas secções, a Secção Oficial e o Festival Off, e
concede diversos prémios para reconhecer o trabalho de alguns dos artistas participantes. Estas
secções contam com a colaboração de numerosos museus e salas de exposições, com o objetivo
de impulsar a promoção e o desenvolvimento do mercado fotográfico.
Consultar programação
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