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KBr Flama és un projecte que neix amb l’objectiu 
de donar suport a la creació emergent i a les 
noves generacions de fotògrafs que inicien 
la seva trajectòria professional després 
d’haver-se format en escoles de fotografia 
de Barcelona. Conscients de la importància 
de crear un pont entre l’àmbit acadèmic i la 
vida professional dels fotògrafs, KBr Flama 
emprèn aquest propòsit amb la complicitat 
imprescindible de quatre entitats barcelonines 
compromeses amb la docència i els estudis 
de fotografia: Grisart, Idep Barcelona, IEFC 
i Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria de 
Barcelona. En aquesta primera edició del 2021, 
les quatre fotògrafes seleccionades han estat 
Laura Gálvez-Rhein (Frankfurt am Main, 1998), 
Blanca Munt (Barcelona, 1997), Gael del Río 
(Barcelona, 1990) i Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir 
(Reykjavík, 1992). Els seus projectes van ser 
triats mitjançant un procés de visionament a 
càrrec dels següents professionals vinculats 
a la fotografia: Marta Gili, Sergio Mah, Ramón 
Reverté i Arianna Rinaldo. L’exposició aplega 
quatre projectes que, d’una manera molt 
personal, ens porten a diferents realitats 
fonamentades en el record del passat o en 
aspectes relacionats amb la identitat col·lectiva. 
Gael del Río i Laura Gálvez-Rhein troben en 
figures familiars (el pare i l’avi, respectivament) 
un motiu per desplegar les seves històries 
personals, mentre que Gunnlöð Jóna 
Rúnarsdóttir i Blanca Munt es fixen en històries 
col·lectives que donen forma a una realitat i a 
identitats locals. 



Evocare parla de la relació artística entre un pare i la seva 
filla i sorgeix de la necessitat d’enfrontar-se a la pèrdua. 
Aquest projecte autobiogràfic neix amb la mort del pare 
de l’autora i investiga la relació entre el treball artístic d’ella 
i l’obra gràfica de Carlos del Río. Cirurgià de professió i 
alhora amant de l’art, Carlos del Río va dedicar una part 
important de la seva vida a la pintura, l’escultura i el gravat. 
Amb aquest treball, Gael del Río ofereix una mirada íntima 
i sensible sobre el dol. La seva voluntat de traduir en 
imatges l’intangible la porta a transcriure les emocions a 
través de la càmera, generant fotografies suggeridores 
i poètiques, repletes d’elements evocatius. Són imatges 
que parlen de l’absència i de la pèrdua, en les quals la 
centralitat del subjecte fotografiat subratlla la individualitat 
i subjectivitat del projecte. L’autora ens transporta al 
seu món interior, format per objectes dispersos, aïllats, 
solitaris, que dialoguen amb l’art plàstic del pare, un 
compendi d’idiogrames plens de significats ocults. Una 
conversa entre dues visions personals juxtaposades que 
ens suggereix un vincle formal i conceptual entre dues 
generacions d’artistes.

 Luca Bani

Gael del Río, sèrie Evocare, 2017 © Gael del Río
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Ex-Libris és una sèrie documental sobre la biografia de 
Wolfgang F. O. Rhein (nascut a Berlín el 1937), l’avi de la 
fotògrafa. En Wolfgang viu a Steinbach am Taunus, a prop 
de Frankfurt am Main. Va tenir una infantesa i adolescència 
gairebé inexistents i una vida adulta centrada en la feina. 
Després d’abandonar la seva formació com a jesuïta, va 
iniciar la seva carrera laboral com a professor d’alemany 
en diverses destinacions. Ara, ja jubilat, continua impartint 
classes a refugiades com a voluntari. A Ex-Libris, Laura 
Gálvez-Rhein explora, a través del collage fotogràfic, la 
complexitat del record, l’oblit i el fet de trobar-se amb 
el trauma. Durant el procés creatiu, l’autora ha treballat 
amb l’arxiu familiar i amb material del Bundesarchiv (Arxiu 
Nacional alemany) i ha fet un reportatge del dia a dia d’en 
Wolfgang, que representa la generació dels Kriegskinder 
(infants de la guerra), silenciats per la cultura de la 
memòria alemanya.

Laura Gálvez-Rhein, sèrie Ex-Libris, 2018-2019 © Laura Gálvez-Rhein
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El 2019 la fotògrafa Blanca Munt va participar en 
un xat veïnal creat per vigilar el seu barri i alertar de 
possibles robatoris en domicilis o d’altres successos 
sospitosos. El que va presentar-se inicialment com una 
eina veïnal eficaç ben aviat es va convertir en una font 
de conjectures, suspicàcies i paranoia. L’aparentment 
tranquil·la convivència dels habitants d’un barri de carrers 
lluminosos i habitatges estandarditzats començava a fer 
aigües, no solament per l’existència real de robatoris, sinó 
també per la disgregació absoluta de la idea de comunitat 
quan el que està en joc és la seguretat individual: ja no 
només seran sospitosos els qui siguin vistos per la zona 
pel seu aspecte o la seva actitud, sinó tot veí que no 
compleixi amb fidelitat la comesa del grup. Les fotografies 
d’Alerta Mira-Sol es van entrellaçant amb altres fonts 
d’informació, imatges mentals generades a mesura que 
anem coneixent els interessats punts de vista de cada un 
dels protagonistes d’aquest paisatge —veïns, sospitosos, 
policia, administradors locals— i que apel·len de ple a les 
nostres pròpies pors i contradiccions. Segons les seves 
pròpies paraules, Blanca Munt proposa a Alerta Mira-Sol 
una “reflexió sobre la tensió entre el privilegi de viure en  
un lloc tranquil i la constant sensació d’amenaça latent 
com a part de l’actual cultura de la por”. 

Fosi Vegue

Blanca Munt, sèrie Alerta Mira-Sol, 2019 © Blanca Munt
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“Venint d’una illa petita i aïllada, amb un clima extrem 
i paisatges que semblen d’un altre món, nosaltres, els 
islandesos, tenim un vincle únic amb el que és desconegut. 
Tendim a creure en fantasmes, elfs i huldufólk (gent oculta) 
i, a més a més, molts de nosaltres sentim un lligam amb 
aquestes criatures sobrenaturals”. Segons un estudi fet 
el 2007 pel professor de folklore Terry Gunnell, la majoria 
dels islandesos no descarta l’existència de fantasmes i 
elfs; de fet, molts estan del tot convençuts que existeixen. 
L’aïllament extrem de la gent, que viu en cabanes des de 
temps immemorials, podria ser a l’origen de les seves 
experiències amb allò sobrenatural. Però, com es poden 
explicar aquestes creences avui dia? Gunnlöð Jóna 
Rúnarsdóttir va entrevistar islandesos que tenien històries 
personals relacionades amb experiències sobrenaturals 
i va utilitzar aquestes narracions com a base per a les 
seves imatges. Des de l’inici del procés va tenir clar que 
la majoria d’aquelles històries tenien un tema comú i una 
atmosfera similar. En la seva obra Obscure Presence, 
l’objectiu és mostrar aquests contes i crear una sèrie 
d’imatges que estimuli aquesta atmosfera peculiar.

Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir, sèrie Obscure Presence, 2018-2020 © Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir
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KBr Fundación MAPFRE
Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona 
Tel. (+34) 932 723 180
infokbr@fundacionmapfre.org

Dates
Del 30 de setembre de 2021 
al 16 de gener de 2022

Horari
Dilluns (excepte festius):  
tancat
De dimarts a diumenge  
(i festius): 11-19 h
Últim accés: 18:30 h

Les sales es desallotgen
10 minuts abans del tancament

Entrades
General: 5 €
Reduïda: 3 €
Gratuïta: dimarts (excepte festius)
Grups: 3 € / pax

Visita comentada
(servei de mediació)
Dimecres i dijous: 17-19 h
Divendres i dissabtes:  
12–14 h / 17–19 h
Diumenges i festius: 12–14 h
(Informació a recepció)

Llibreria
Librería KBr by Juan Naranjo
Tel. (+34) 933 568 021
libreria@juannaranjo.eu

fundacionmapfrecultura 
@kbrfmapfre 
@KBrfmapfre

Explica’ns què t’ha semblat 
l’exposició:#KBrFlama21

kbr.fundacionmapfre.org/
exposicions/KBrFlama21
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