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Fotografies de Sergi Ollé 

 

 

 
 

Dates: febrer – març 2004 

Lloc: Sala Barhaus CoAC Tarragona 

 

Sota el títol de Landmarks (paraula d’origen anglès que descriu el concepte de senyal 

ubicada en un territori com a guia per a reconèixer un lloc), es reuneix una sèrie de 

fotografies que tracten el tema de l’alienació produïda en espais naturals degut a la 

intervenció humana, paradoxes produïdes per elements foranis en paratges naturals, 

territoris marcats per la nostra civilització. 

 

__________________________________________ Nota biogràfica  
de Sergi Ollé, fotògraf  

 

Fotògraf freelance, especialitzat en els camps d’arquitectura, paisatgisme i publicitat. 

Actualment treballa en l’estudi de fotografia ZERO A (www.zero-a.net), del qual n’és 

co-fundador amb altres dos fotògrafs.  

 



Estudis 
2001    Graduat en Fotografia y creació digital por la  EFFPC (Escola de fotografia de 

 la fundació politècnica de Catalunya). (1997-2001) 

1997   Diplomat en realització televisiva, operador de camera (ENG) e infografía per 

 l’EMAV (Escola Municipal d’Audiovisuals de Barcelona). 
Beques i premis 
2003   Accèssit. “Certamen de Fotografía INJUVE 2003”. (Ministerio de asuntos  

 sociales, Instituto de la juventud) 

Portfoli Seleccionat per la secció “descubrimientos” de Photoespaña  2003. (Madrid) 

2002   Obra seleccionada en el quart premi de fotografia organitzat per la Caixa de 

 Terrassa 

2001 Realització d’una beca ERASMUS durant un període de 6 mesos en el 

 Falmouth College of Arts (Gran Bretanya).  

Primera menció especial del jurat en el 6º Fòrum fotogràfic de Can Basté (Barcelona)  
Exposicions individuals 
2003   “Landmarks”. COAC (Colpegi d’arquitectes de Catalunya). (Barcelona) 

           “Postcards from Falmouth”. Sala Cava de Can Basté. (Barcelona) 

 “Transeünts”. Intervenció fotogràfica urbana. Plaça de la Constitució, Vilafranca 

 del Penedès.(Barcelona) 

Exposicions col·lectives 
2003    Projeccions de Santa Anna. Photoespaña 2003. (Madrid). 

 “TFC’s”. Facultat de Fotografia i Multimedia de la Fundació politècnica de     

            Catalunya.(Terrassa, Barcelona) 

            Festival de fotografia Sígnic, inclòs en la Primavera Fotogràfica 2002. (La   

           Garriga). 

2001 “Projects”. Falmouth Arts Centre (Cornwall, Gran Bretaña). 

            Festival de Fotografia Sígnic. (La Garriga, Barcelona) 

           “Les nits a la fresca”. Palau Robert. (Barcelona) 

2000   Col·laborador, en l’àmbit fotogràfic, dins del projecte “La ciutat  

           de les paraules”. Organitzat per el CCCB. (Barcelona) 

           Quarta biennal de fotografia d’Olot. Museu comarcal de la Garrotxa. 

           “Rubí”. Mostra d’art Perifèrics. Museu de la Ciència y de la Tècnica de        

     Terrassa. 
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