


TOMEU MASSANET FUSTER. FOTOGRAFIA ARTÍSTICA I CREATIVA

“La meva gran aspiració es poder tenir un estudi de fotografia on pugui
crear i vendre el meu art”

Les primeres fotografies es degueren considerar quasi com un miracle. Captar una
imatge amb un aparell i després reproduir-la en paper devia ser com una espècie de
màgia quan es va inventar allà per la primera trentena del segle XIX. Les coses han
canviat molt de llavors ençà i segur que els primers fotògrafs mai no haguessin pensat
que es podrien fer fotografies amb un telèfon. De fet, aquest mitjà de comunicació no
es va inventar fins gairebé trenta anys després. Actualment, el món de la fotografia
està molt evolucionat i ja es considera un autèntic art. I això és el que vol fer Tomeu
Massanet Fuster, un jove de 25 anys que ha trobat una manera d’expressar la seva
creativitat a través de les imatges que capta amb la seva càmera.

Trajectòria
En Tomeu sempre va sentir especial atracció pel dibuix i li agradava transformar les
imatges. Després dels estudis secundaris, es va decidir per cursar un grau superior
d’Audiovisual i Comunicació que va tenir una durada de dos anys. Acabada la formació
va tenir l’oportunitat de treballar com a becari per a una productora de televisió que va
fer una sèrie per a IB3, on ell era auxiliar de càmera. Això va ser una gran experiència.
Més endavant va fer diferents col·laboracions amb vídeos i fotografies pel mitjà de
comunicació Mallorca Confidencial gravant un especial d’entrevistes a la Fira de
Turisme de Madrid (FITUR) l’any 2019. També ha fet feina de forma altruista:
fotografies creatives, vídeos, per amics i particulars.
“Sempre he tingut curiositat per l’art, de petit ja m’agradava dibuixar. Un dia, una amiga
me va vendre la seva càmera fotogràfica, vaig començar a experimentar de forma
autodidàctica i comprovar que aquest món m’interessava molt”, comenta Tomeu i
reconeix que “m’encanta fer retrats artístics i creatius”. D’altra banda, a través del
canal You Tube ha seguit professionals com: Clavero, Sr. Zeta, Marcos Alberca, entre
d’altres. Més endavant s’ha inspirat en perfils d’Instagram.

Què va suposar per a tu assistir al Curs per a emprenedors?
Vaig aprendre molt i es va clarificar el projecte que volia dur endavant. La meva idea
és poder viure de la fotografia en un futur i me vull especialitzar en fer fotografia
creativa i artística, vendre els quadres i també fer dissenys per a camisetes. En un
futur m’agradaria molt tenir el meu propi estudi on poder plasmar les meves creacions.

Com et poden trobar, contactar o seguir la teva trajectòria professional?
A través del meu perfil d’Instragram: mftomeu 
o al meu WatsApp: 628335048


