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El Campus de Gandia de la UPV acull l’exposició ‘Fo tògrafa a NY’, 
organitzada per FOTOESPAIGANDIA  

• Dijous 19 d’abril a les 12.30 es presenta el catàle g i l’exposició. A les 20.00 
s’inaugura la mostra al CRAI del Campus 

 

El Campus de Gandia de la UPV acull del 19 d'abril al 31 de maig l'exposició Fotògrafa a NY, amb un recull de fotografies de 

Maria Anguera de Sojo. La inauguració de l'exposició té lloc dijous 19 d'ab ril a les 20.00 h , a la Sala d'Usos Múltiples 

del CRAI.  Prèviament, a les 12.30, es presentarà l'exposició i  el catàleg a la Sala de Conferències 1 i 4 del Cam pus . 

Ho faran Pep Aparisi, coordinador de FOTOESPAIGANDIA (FEG) entitat que organitza l'exposició i Pepe Romero, que va 

ser professor a la UPV. 

 

La mostra que el FEG dedica a la fotògrafa Maria Anguera de Sojo, té com a eix narratiu la ciutat de Nova York. La 

fotògrafa, nascuda a Barcelona l’any 1968, inicià molt prompte la seua relació amb la fotografia. Les imatges del Barri Xinés 

de Barcelona, d’immigrants, drogoaddictes, etc. li facilitaren l’entrada al Photojournalism and Documentary Program en el 

New York International Center of Photography. Des de l’any 1993, després de deixar els seus estudis d’arquitectura a 

Barcelona, viu i treballa a Nova York com a fotògrafa freelance. 

 

Les fronteres de l’àrea metropolitana de Nova York i Jersey City han esdevingut el terreny dels seus compromesos 

reportatges: comunitats llatines i negres,  intervencions policials en l’àmbit de les drogues, petits delinqüents, traficants, 

camells i tota la seua cort dels miracles, així com altres mons marginals de la ciutat. 

 

L’exposició presenta cinc sèries que sorgeixen d’aquest perillós treball, realitzades des del 2002 fins el 2009, i que donen 

una bona idea de la seua varietat i intensitat: The Hunt, Leroy’s World, Tambor, Incendi en Doña Ayala i And She Wore Her 

Heels. 

 

La mostra es compon de setanta-una fotografies de grandària 60 x 50 y 50 x 40 cm. en paper baritat, en blanc i negre i 

color, produïdes pel MuVIM. 

Datos de contacto:   

Sandra Barrancos 

: Campus de Gandia de la UPV 

: sbarrancos@upvnet.upv.es  Teléfono: 679309656 

- Anexos:   

- Invitació a la inauguració 

 


