josep avilés /fotògraf/
_ RETRATS / PAISATGES / FOTOGRAFIA MINIMALISTA _

Biografia. Qui sóc

Imatges i Píxels

Josep Avilés. Fotografia
Apassionat de tot el que m'omple la mirada i els sentits. Tot i
que la meva especialitat fotogràfica són els retrats, també em
tenen el cor robat els paisatges de natura...
Es ben conegut de tots, que la fotografia ha entrat a les
nostres vides per no marxar. De sempre hem i ens han fet
fotografies; la diferència amb els temps que vivim es que es
molt fàcil guardar aquests records tan personals, emocionals,
divertits...
Avui en dia tothom pot fer una fotografia, els mòbils actuals
tenen una qualitat tant de software com d’equipament tècnic
força bona, encara que de moment hi ha una cosa que no
podem deixar a les seves mans, que es estar pendent de
forma automàtica del que ens envolta, i aquí es on entra en joc
la meva feina, com a fotògraf, estar pendent de les petites
coses, de les situacions emotives, que a la fi serà la que ens
omplirà de bones sensacions i podrem compartir-les.
Ja porto una mica més de 6 anys dedicant-me a capturar
positivament aquestes sensacions que em referia línies amunt.
Han confiat en mi diversos perfils, des de particulars per a una
celebració personal, fins grups i empreses que han tingut
ganes de conservar un record especial·
Desitjo us agradi aquesta iniciativa, si esteu interessats en
tenir uns retrats, personals o corporatius, o un seguiment dels
vostres esdeveniments comercials o entre amics, podeu
contactar amb mi i us informaré amb un pressupost
personalitzat.

Barcelona
Jan 2012 - Present

Com i amb qui he treballat !!!

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Recorreguts fotogràfics amb les empreses:
_Adaptam BCN (amb Meritxell) i amb Anna Juarez Barcelonina . Acompanyament durant les sortides turístiques
per assessorar i orientar fotogràficament als assistents.
Sessions fotogràfiques per a grups o individuals, actors,
models.
Sessions fotogràfiques corporatives:
Sílvia Jané. Escriptora. https://bit.ly/2Fu0fAH
Emma especialista en Comunicació Digital, Periodisme i Social
Media Management.
https://bit.ly/2AkBmU4
Restaurant Via Café,
Klyink.
Festival de Moda Paso de Zebra.
Tallers fotogràfics temàtics – Steampunk, Pinup i Vintage, Nu
Artístic i Retrat

Exposicions

Exposicions Individuals
2015
Exposició Meteorològica Monocroma. Cafeteria La Marmota.
Comte Borrell nº 107. Barcelona
Festimatge . Festival de la Imatge de Calella
Exposicions col.lectives
2018 . Exposició col.lectiva FotoClot. Centre Cultural La
Farinera del Clot.
2016. Exposició col.lectiva FotoClot. Biblioteca Josep Benet i
Ateneu del Clot
Exposició col.lectiva "Gent que Treballa". Centre Cívic Can
Verdaguer. Barcelona
2011
Exposició col.lectiva Fotoclot 2011. La Farinera del Clot.
Barcelona

Càpsules formatives

Entendre la llum, pas a pas per fer
crèixer la imatge. Max Studio
(Arnaud Bayle)
Març 2017 - 16 hores
Fotografia d'estudi
– Tipus de llum i les seves característiques
– Funcionament dels flaixos d'estudi
– Mesurament de la llum de flaix i exposició
– Mesurament del contrast i exposició
– Esquemes d'il.luminació clàssica (1, 2 o 3 punts de llum)
– Esquemes d'il.luminació avançada (4, 5 o 6 punts de llum)
l.luminació “Strobist”
– Flaixos externs, disparadors i acessoris
– Llum natural i llum de flaix

Laboratori analògic - La Perversa Espai Nag a la Nau Bostik Barcelona
Setembre 2017
Un punt com "d'alquimista" per recuperar les imatges de la
forma tradicional. Revelar, positivar, un món meravellós.

Curs on line Open Universities
(Austràlia)
Març 2017
The Art of Photography
Light Through Lenses
Photography's Evolution
The Digital Darkroom
Visual Language & Creative Photography

Taller d'Il.luminació. El Lenguaje
del Cuerpo. Professor: Rafael Roa
- Fotògraf. Madrid
Estudi de la llum a estudi per destacar i donar protagonisme a
la figura humana (nu artístic). Ombres, textures, sensacions,
emocions...
16 hores.

EQUIP FOTOGRÀFIC

Càmera Canon A1 amb objectiu focal fixa 50 mm 1.8
Cos de càmera Canon EOS 50D
Objectius Canon Focal Fixa 85 1.8 EF USM i Tamrom
SPAF17-50 mm F2.8 XR
Flaix Canon Speedlite 430 EXII
3 Unitats de Flaix Elinchrom BRX 500
1 Softlite Elinchrom 44 cm Plata amb niu d'abella i reflectors
1 finestra Rotalux Elinchrom 60x 80
1 finestra Rotalux Elinchrom 80 x 80
1 paraigües blanc
1 Fotòmetre Polaris Digital
2 Transmisors inalàmbrics digitals EL – Skyport
1 reflector 5 en 1
1 Bateria Portàtil TRONIX EXPLORER XT SE
1 escàner impressora HP Officejet 7610 DIN A3
1 escàner CanonScan 9000F Mark II (amb alimentador de
negatius)

Languages

Català
Castellano - Español
Reconeixements

Premis
Concurs de fotografia de la vila de Torrelavit - Alt Penedès Catalunya.

