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Tallers 

 

Dimecres 21 de novembre 

 

Taller 1 
 
De 10:00 a 14:00 h i de 15:00 a 17:00 h     Lloc: CRDI (Placeta Institut Vell, 1) 
(11:30 esmorzar – 14:00 dinar) 
 
Quan es disparen les alarmes. 5 aspectes crítics per a la conservació 
de la fotografia. Fernando Osorio. Conservador de fotografia, Mèxic. 
 
Resum. 
El taller tractarà de respondre a diverses qüestions crítiques que sorgeixen en la conservació 
fotogràfica a fi d'establir les millors pràctiques per a garantir la sostenibilitat dels suports. Això 
implica conèixer els mecanismes de deteriorament dels suports fotogràfics, les condicions de 
temperatura i d’humitat a fi d’assegurar la permanència dels diferents suports, l'estabilització i la 
lluita contra la pulsió de mort dels arxius de la imatge, l'equilibri entre les tasques d'accés i de 
preservació, o les estratègies destinades a la disseminació i la preservació. 
 



Dissabte 24 de novembre 

 

Taller 2 
 
De 9:00 a 15:00 h         Lloc: CRDI (Placeta Institut Vell, 1) 
(11:00 esmorzar – 15:00 Dinar) 
 
Digitalització de fotografia en color. Bea Martínez. Cap d'Estudis i Professora del Centre de la 
Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
 
Resum. 

Aquest taller començarà amb una aproximació teòrica a la problemàtica de la reproducció del 
color en processos de digitalització i a les bases dels estàndards de gestió del color. A partir 
d’aquí, es plantejaran els aspectes més pràctics a tenir en compte a l’hora de dissenyar un flux de 
treball per digitalitzar fotografies en color; des de l’elecció de les fonts de llums i dels equipaments 
de captació, fins a la creació i aplicació de perfils ICC, passant per l’establiment dels paràmetres 
òptims de processament d’imatge. Tots aquests processos es treballaran a nivell pràctic, 
mitjançant la presentació d’exemples i la realització de casos pràctics in situ; es mostraran els 
processos generals de creació i aplicació de perfils ICC, els mètodes d’avaluació de resultats per 
establir el flux de treball òptim, així com els procediments específics per originals amb 
característiques especials, com els autocroms o els negatius en color. 


