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L’exposició KBr Flama 21 ens situa en un 
moment especial per al centre de fotografia KBr 
Fundación MAPFRE després del seu primer any 
d’activitat: neix amb l’objectiu de donar visibilitat 
al talent més jove que surt de les escoles 
de fotografia. 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, com són 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 KBr Flama 21 aplega quatre projectes 
que, d’una manera molt personal, ens porten a 
diferents realitats fonamentades en el record del 
passat o en aspectes de la identitat col·lectiva. 
En el primer cas, 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. Gael del Río ens 
presenta el seu procés de dol per l’absència del 
pare a través d’una combinació subtil i subjectiva 
entre els gravats del seu progenitor i les seves 
pròpies fotografies. Laura Gálvez-Rhein, en 
topar amb el trauma de l’avi Wolfgang, enllaça 



en la seva obra, fent un exercici de memòria 
històrica, el record dels infants de la guerra 
alemanys (Kriegskinder) i la vida del seu familiar. 
En el segon cas, Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir i 
Blanca Munt es fixen en històries col·lectives que 
donen forma a una realitat i a identitats locals. 
Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir se submergeix en la 
creença popular dels islandesos en fantasmes, 
elfs i huldufólk (gent oculta) per compondre 
un retrat oníric, multifacètic i contemporani 
del seu país. Blanca Munt fixa la seva mirada 
en la realitat quotidiana del seu barri, amb un 
interès antropològic evident, per revelar alguns 
dels mecanismes que identifiquen la societat 
contemporània, marcada pel control i la por.



Ex-Libris és una sèrie documental sobre la biografia 
de Wolfgang F. O. Rhein (nascut a Berlín el 1937), 
l’avi de la fotògrafa Laura Gálvez-Rhein. En Wolfgang 
va tenir una infantesa i una adolescència gairebé 
inexistents i una vida adulta centrada en la feina. 
Després d’abandonar la seva formació com a jesuïta, 
va començar la seva trajectòria laboral com a professor 
d’alemany en diverses destinacions. Ex-Libris explora, 
a través del collage fotogràfic, la complexitat del 
record, de l’oblit i del fet de topar amb el trauma. 
L’autora, durant el seu procés creatiu, va treballar amb 
l’arxiu familiar i amb material del Bundesarchiv (Arxiu 
Nacional Alemany) i va seguir de prop el dia a dia del 
seu avi, que representa la generació dels Kriegskinder 
(infants de la guerra alemanys), silenciats per la cultura 
de la memòria alemanya.
Laura Gálvez-Rhein (Frankfurt amb Main, 1998) es va graduar en 
Fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 
l’any 2019 i es va especialitzar en Creació i Reflexió Fotogràfica al 
mateix centre.

LAURA GÁLVEZ-RHEIN, sèrie Ex-Libris, 2018-2019 © Laura Gálvez Rhein



Jo era pobre. Vivia en una ciutat completament 
destruïda, en un carrer a prop de la gran avinguda Stalin 
(Stalinallee). Tot estava completament destruït. Era molt 
trist. No paràvem gaire per casa, jugàvem enmig de les 
ruïnes. Hi havia un lloc on estudiava una mica, però a 
casa no hi havia lloc. No tinc pas gaires records d’aquell 
temps. Durant les vacances anava a treballar al camp. 
Durant la guerra ens van enviar a Polònia a viure amb 
altres famílies amb nens. Sempre la meva mare amb 
els quatre fills. El pare tenia una carnisseria, però quan 
jo vaig néixer ho va perdre tot. Després ja tant se val, 
perquè la guerra l’hauria destruït igualment. Més tard va 
treballar al ferrocarril. Havia d’anar en tren fins a Polònia 
per transportar la gent. Era molt dur, estava sempre sol. 
Sempre vam tenir el somni de comprar-li un cotxe, però 
va morir molt jove.
A l’escola jo sempre m’asseia als pupitres de darrere 
de l’aula i davant s’asseia una noia amb trenes. Jo la 
molestava. Cinquanta anys després ens vam retrobar en 
l’aniversari de graduació. No me’n recordava gens. Han 
passat tantes coses a la meva vida que m’he oblidat de 
l’escola. Mai no em va agradar anar a l’escola.
Recordo més del que he vist.
Records estúpids. 

Wolfgang F. O. Rhein

LAURA GÁLVEZ-RHEIN, sèrie Ex-Libris, 2018-2019 © Laura Gálvez Rhein



Alerta Mira-Sol s’inicia el 2019 quan la fotògrafa 
Blanca Munt entra a formar part d’un xat de veïns 
creat per vigilar el seu barri i alertar de possibles 
robatoris en domicilis o d’altres fets sospitosos. 
Amb la mirada posada, d’una banda, en la realitat 
quotidiana del barri i, de l’altra, en el comportament 
del grup, l’autora dibuixa un retrat de Mira-Sol, i dels 
seus diferents personatges —veïns, sospitosos, policia, 
administradors locals— i situacions, amb el qual 
aconsegueix apel·lar de ple a les nostres pròpies pors 
i contradiccions. El projecte es nodreix de diverses 
fonts, com ara els textos del xat, les fotografies que 
l’autora va fer al barri i les que va fer des de casa amb 
un telescopi i els símbols que els lladres fan servir per 
marcar les cases. Segons les seves pròpies paraules, 
Alerta Mira-Sol és 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”.
Blanca Munt (Barcelona, 1997) es va graduar en Fotografia a 
Idep Barcelona l’any 2020. Alerta Mira-Sol ha estat publicat com a 
fotollibre el 2021 per l’editorial Dalpine.

BLANCA MUNT, sèrie Alerta Mira-Sol, 2019 © Blanca Munt



[2/1/20 10:53:50] A 
lgú sap què volen dir 
aquets números o són 
senyals “especials”? Just 
davant de la porta de casa 
meva. 

[17/3/20 11:55:40] 
Aquesta alerta sembla que 
és real. Estic esbrinant 
l’adreça 

[17/7/20 10:09:27] 
Avís!!! L’home rodamon 
sense sostre surt pels 
carrers mes propers 
a buscar menjar pels 
contenidors… A casa 
meva van entrar de nit 
fa un parell de dies i 
van remenar una bossa 
sense res important... 
Els Mossos en tenen 
constància. Preneu 
precaucions!!! 

[5/6/20 8:33:01] B 
on dia, vigileu de no 
deixar objectes dins del 
cotxe… 

[4/8/20 22:03:29] 
Atenció: Zona Montblanc-
Urals. Vehicle Chrysler 
Voyager de color fosc 
amb 1/2 persones a dins 
més d’1 hora controlant 
cases. En fer-li fotos, 
respon al seu torn amb 
foto i desapareix. Es 
pot moure per la zona. 
Avisats Mossos 

[7/2/20 15:38:22] 
“Venedor de cebes” al 
carrer Aragó, treu el cap 
als jardins... 

[20/8/20 23:39:18]  
Cotxe obert

[18/1/20 13:18:54] 
Hola a tots, al carrer 
Fuerteventura han marcat 
un arbre. Disposada  
per robar… Compte

[9/10/20 9:57:33]  
Aquesta nit han entrat 
a robar a l’Institut 
FP de la Ctra. de Rubí, 
al costat del centre de 
jardineria Navarro.

[17/3/20 15:57:45]  
Us l’he adjuntat perquè 
és una alerta de tots, 
estan robant amb una nova 
excusa que crec que és 
important saber. Per mi 
sí que és una alerta i 
informació important a 
compartir.

BLANCA MUNT, sèrie Alerta Mira-Sol, 2019 © Blanca Munt



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 existent entre el treball 
artístic de la fotògrafa i l’obra gràfica de Carlos del Río 
(cirurgià de professió, però que també va practicar 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, la qual 
cosa dona lloc a fotografies suggeridores i poètiques, 
plenes d’elements evocatius. Són imatges que parlen de 
l’absència i de la pèrdua, en què la centralitat del subjecte 
fotografiat subratlla la individualitat i subjectivitat del 
projecte. L’autora ens transporta al seu món interior, fet 
d’objectes dispersos, aïllats, solitaris, que dialoguen amb 
un art plàstic format per ideogrames plens de significats 
ocults. Dues visions personals juxtaposades que ens 
suggereixen una connexió tant formal com conceptual 
entre dues generacions d’artistes.
Gael del Río (Barcelona, 1990) va obtenir la llicenciatura en 
Arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) l’any 2015 i posteriorment va estudiar 
Fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) i a 
l’escola Grisart.

GAEL DEL RÍO, sèrie Evocare (detall), 2017 © Gael del Río



/e·vo·cà·re/ 
verb transitiu 
del ll. evocare

1. Recordar alguna cosa o algú, o portar-los a la memòria. 
2. Portar alguna cosa a la imaginació per associació d’idees. 
3. Cridar un esperit o un mort a comparèixer.

CARLOS DEL RÍO, Sense títol, 1993 © Gael del Río



Obscure Presence és un projecte que parteix de la 
tendència dels islandesos a creure en fantasmes, elfs 
i huldufólk (gent oculta) i de la seva connexió amb el 
que és sobrenatural. Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir es 
va basar en la seva realització en estudis i entrevistes 
a islandesos que havien viscut històries relacionades 
amb experiències sobrenaturals per compondre una 
narració en imatges que posseeixen una atmosfera 
molt particular i propera a aquesta connexió amb allò 
desconegut. Islàndia és una illa petita i remota, amb 
un clima extrem i uns paisatges de somni. La vida en 
indrets aïllats és habitual i la fabulació una pràctica 
que dona sentit als elements naturals i a l’experiència 
d’aquestes presències obscures.
Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir (Reykjavík, Islàndia, 1992) es va 
graduar a l’Escola de Fotografia (Ljósmyndaskólinn) de Reykjavík 
el 2018 i va obtenir un màster en Fotografia i Disseny a Elisava, 
Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona el 2019.

GUNNLÖÐ JÓNA RÚNARSDÓTTIR, sèrie Obscure Presence, 2018-2020 © Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir



Em vaig despertar d’una migdiada i a l’instant 
vaig saber que hi havia algú a baix, a la cuina.  
Em vaig sentir molt tranquil i vaig demanar: “Qui ets?”
Ell va respondre: “Em dic Emil Stefánsson”
Jo vaig respondre: “Ets qui ha estat despertant  
la meva filla a la nit?”
Ell va dir: “Sí, és possible que sigui jo”
Vaig dir: “Si us plau, podries parar de fer-ho?  
Puc fer res per tu en lloc d’ella?”
Va respondre: “Ningú no s’ha cuidat de la meva tomba”
Li vaig prometre que me n’encarregaria.

GUNNLÖÐ JÓNA RÚNARSDÓTTIR, sèrie Obscure Presence, 2018-2020 © Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir


