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El Lumínic Festival dona a llum una galeria i una editorial
El festival santcugatenc de fotografia Lumínic evoluciona i
dona a llum a una galeria i a una editorial. Des de l'entitat
asseguren que volen "reivindicar la importància de promoure
la fotografia a través de diferents formats". En el cas de la
galeria, que encara ha de concretar l'espai on es trobarà, es
pretén oferir "visibilització per a artistes fotògrafs tant
consagrats com emergents i que poden haver exposat al
festival". Tot plegat ha de servir per a una millor divulgació,
així com per crear mecanismes "que ajudaran a l'adequada
remuneració dels artistes i a la continuïtat dels projectes".

La intenció és que la Galeria Lumínic aculli quatre exposicions anuals, en les quals participaran personalitats
del món de la fotografia i on es vol establir un punt de contacte amb el públic. "Creiem fermament que hi ha
una necessitat de conscienciar i educar la societat en l'adquisició d'obra fotogràfica com a valor afegit", explica
el col·lectiu en un comunicat.
La galeria, això sí, no viurà només entre quatre murs. Prova d'això és que participarà en la fira fotogràfica 'Art
Photo Bcn', on es mostraran obres de Roger Ballen, Rosselló-Guillumet i Ainhoa Valle, entre d'altres.
Divulgació en paper
La creació de l'Editorial Lumínic és l'altra creació del col·lectiu. "Neix per produir foto-llibres, consolidant
projectes fotogràfics de rellevància, professionals i de qualitat", detallen. Per suposat, tant la galeria com
l'editorial establiran punts de connexió, per "poder veure la totalitat del projecte, que a vegades l'exposició no
ensenya, i poder crear noves narratives visuals a partir del treball del fotògraf".
El primer llibre que es publicarà serà el de l'artista i codirector del Lumínic Festival, Bernat Millet. 'Bitter,
sweet, soft' es publicarà a principis de 2021 i abordarà la cultura sahrauí.
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