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Photolocus en col·laboració amb Francisco Javier Fernández Bordonada
(www.chavinandez.com) té el plaer d´anunciar l´exposició itinerant
“Pirineo Vivo”, mostra del treball d´aquest fotògraf de natura i viatges
amb qui Photolocus col·labora i organitza tours fotogràfics i  tallers de
fotografia a llarg de tot l´any a diferents localitzacions  dins  i fora
d´Aragó.

Fernández Bordonada és fotògraf professional de viatges i natura, dedicat
a la fotografía d´estoc i a la impartició de tallers fotogràfics amb diferents
agències especialitzades d´ àmbit nacional i estranger.

Autor de publicacions de fotografia de paisatges i realitzador de
documentals de natura, la seva visió de la fotografia, senzilla, modesta i
fidel a l´instant de la toma, l´ha portat a divulgar i difundir a través
d´agències i bancs d´ imatges com AgeFotostock, VWPics o
RDKPhotobank, les seves fotografies al mercat internacional, com una
mirada pròpia però peculiar del medi rural, i de diversos espais naturals i
protegits de la geografia espanyola. Defensor de la importància del medi
rural i la necessitat real del suport mitjaçant programes de
desenvolupament rural per evitar la despoblació d´aquests nuclis, Francisco
Javier Fdez Bordonada ha participat des de 2004 en programes pilot
d´actividats de difusió del medi natural i rural.

Aquesta exposició itinerant, mostra part de l´arxiu fotogràfic dels últims
anys de l´autor , sobre diferents temàtiques agro-ambientals dels Pirineus i
que han servit de il·lustració en varies publicacions de l´autor. “…El treball
pretén donar a conèixer allò d´aquest Pirineus amagat, ple de vida i amb
un valor especial per la seva tradició i cultura…. Uns Pirineus fràgils i
vulnerables que necessita de tot el suport dels qui els disfrutem, par a
entendre´ls, preservar-los i intentar anar cap a un desenvolupament
sostenible real, de cara al futur…” , com així ho descriu l´autor.

Photolocus invita en aquesta mostra expositiva amb 64 fotografies
impreses en 44 llenços i altres composicions en gran (90x90cm) i mitjà
format (70x50cm), a descubrir, “…una mirada més de la etnogrfia, natura i
vida de les muntanyes ,dels seus ramats, pastures i prades, del seu paisatge
esquitxat de” bordas” i murs de pedra entre la riquesa dels nostres bocos de fajos i
avets”.

Per a sol·licitar el muntatge de la exposició en qualsevol galeria, sala
d´exposicions, només ha de posar-se en contacte amb el nostre
departament d´atenció al client, a través dels telèfons: 976 126846 –
619703569 o bé metjaçant el correu electrònic: info@fotolocus.net , des de
on li facilitarem tota la informació necessària.

Par a veure el calendari de la mostra itinerant durant el 2010 pot dirigir-se
a la pàgina web de l´autor o bé a la següent direcció:
http://fotolocus.wordpress.com/actividades/exposicion-pirineo-vivo/


