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Mesa redonda:
Etnobotánica 
e Imaxe Máxica

19 de agosto, ás 20 h

• Dra. Celia Pereira Porto 
Presidenta da Fundación Vicente Risco.

• Dr. Ramón Casanova Fernández

• Dra. Pilar Rosado Rodrigo

• Dr. Ricardo Guixà FrutosCoordinación:

Ramón Casanova Fernández
Xosé Rodríguez Díaz
Luís Álvarez Prieto

Desconto para membros da comunidade
FVR e socios de Agrupación Fotosíntese:

• Tres obradoiros: 100 €
• Por obradorio: 50 € cada un

Inscrición nos tres obradoiros:

120 €
Inscrición por obradorio:

60 € cada un

Estas xornadas son froito do desenvolvemento do proxecto de 
investigación PanHerbarium. Revisió experimental de 

l’iconografia botànica en l’era postfotográfica, da Facultat de 
Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

PRAZAS LIMITADAS: 10 persoas por obradoiro

secretaria@fundacionvicenterisco.com



20 de agosto. Obradoiros:

Pilar Rosado Rodrigo
pilarrosado.eu

Ramón Casanova Fernández
ramoncasanova.eu

Ricardo Guixà Frutos
ricardoguixa.es

Aproximación teórico-práctica ao seu proxecto 
Melothesia, baseado nas relacións entre enerxía e 
materia, e que investiga as posibilidades das 
figuras de Lichtenberg, a electricidade e a 
fotosensibilidade. Creación de imaxes fotográfi-
cas sen cámara por contacto directo e aplicación 
de electricidade.

Ramón Casanova Fernández (Monforte de Lemos) Doutor en 
Belas Artes pola Universidade de Barcelona. Profesor do Departa-
mento de Artes Visuais e Deseño da U.B. Profesor do Institut de 
Estudis Fotogràficos de Catalunya. Profesor do Grao de Artes Dixitais 
La Salle. Profesor do Master in Photography and Design, Elisava. As 
súas liñas de investigación enmárcanse no estudo e reinterpretación 
iconográfica, a análise ontolóxica e fenomenolóxica das imaxes 
fotográficas e as súas derivacións, así como a aprendizaxe mediante 
proxectos creativos colaborativos. Entre as reflexións experimentais 
desenvolvidas: Martyrium Sancta Eulaliae (2014), catálogo razoado, 
exposición itinerante en España e Italia, serie adquirida polo Plan 
Nacional de Fotografía 2021 da Generalitat de Cataluña. Et in 
Arcadia (2012), con catálogo razoado, exposición en Inglaterra e 
España. Transformar (2011), catálogo razoado e exposto ao Museo 
Marés. Museo. Visións en Progrès, catálogo razoado e exposto ao 
Museo de Arte de Sabadell. Semente da Imaxe (2009), con catálogo 
razoado, exposición itinerante en España e Francia.

Ricardo Guixà Frutos (Zaragoza) Doutor en Belas artes pola 
Universidade de Barcelona, na que imparte clases de fotografía 
como profesor agregado. Desenvolveu o seu labor teórico no 
campo da epistemoloxía do fotográfico, especializándose nas súas 
interaccións coa ciencia e a arte. O seu traballo creativo persoal 
explora as fronteiras da fotografía baixo unha perspectiva existen-
cialista. Así, combina fotografía e escultura ou fotografía e pintura, 
e utiliza instrumental científico como tacs helicoidais, raios X, 
cámaras multiespectrales ou de alta velocidade, buscando superar 
os límites do visible para mostrar unha realidade máis complexa e 
fascinante do que podemos coñecer a través dos nosos sentidos. 
Desta maneira, a fotografía convértese nun medio de revelación 
con capacidade plástica e subxectiva.

Pilar Rosado Rodrigo (Sant Boi de Llobregat) Doutora en Belas 
Artes pola Universidade de Barcelona. Profesora lectora Serra 
Húnter na Facultade de Belas Artes da UB. As súas investigacións 
desenvólvense no ámbito da postfotografía e na revisión dos seus 
marcos epistemológicos, explorando a capacidade de cocreación do 
artista coas tecnoloxías intelixentes. Os procesos de aprendizaxe 
profunda que utiliza, redes neuronais artificiais e algoritmos GAN, 
determinan patróns en grandes coleccións de imaxes e son capaces 
de predicir e crear obras novas na continuidade plástica das existen-
tes; por unha banda, creáronse imaxes que cuestionan as nocións 
de artista e creatividade; doutra banda, descubriuse que, neste 
proceso xenerativo, o máis interesante son os erros do sistema: 
probas falladas, probas intermedias, inconsciente tecnolóxico que 
xorde por accidentes. Os proxectos de creación “Prosopagnosia”, 
“Frenografias”, “Beautiful Agony” e “Dejà-* Vu”, en coautoría con 
Joan Fontcuberta, expuxéronse en Francia e en España, recibindo o 
premio ArcoBEEP de arte electrónica (2020).

Pensamento computacional, algorítmico e arte 
xenerativa. Introdución á utilización de campos 
de programación creativa e integración das capa-
cidades computacionais na produción artística. 
Creación de arte xenerativa con técnicas de 
aprendizaxe automática.

Accións protofotográficas para captar a vivencia 
táctil da auga, visualización de movemento e 
interacción con elementos botánicos. Creación 
de imaxes fotográficas sen cámara por inmersión 
ou humidificación e aplicación controlada de luz.

De 10 a 13 h: De 15 a 18 h: De 18 a 21 h:

Melothesia Efecto Apotropaico Orballo purificador


