
Referents	 Instagram	

	 

	 @Lalovenenoso: La sensibilitat i la llum. Pareix com si les seves fotos es poguessin tocar. 

Delícia visual. Fotografia llum, delicada


	 @Tonibreton: Mirada occidental, de gran bellesa a l'Orient on viu. Fotografies molt bones. 
Fotografia drons	 


	 @Helloemilie: Una de les fotògrafes més inspiradores, aconsegueix transportarte a llocs 
màgics. Fotografia viatges


	 @Ovunno: Fotografia de viatges. Fotografia viatges


	 @Brahmino: A part de ser un tipus simpàtic, Simone fa unes fotos de viatges oníriques i 
de colors al·lucinants… Fotografia onírica, viatges


	 @Frecklessnur y @Cokebartrina: Parella visual i sentimental formada per Núria i Coke. 
Delicadesa i personalitat.


	 @Yosigo_yosigo: M'encanta la mirada constumbrista del quotidià que té Yosigo.


	 @Donalboyd: Fotogràfies molt interessants d’animals. Fotografia animals


	 @Benjaminhardman: Impressionants fotografies d’Islàndia, on resideix. Fotografia natural

	 

	 @Anniset y @Drcuerda: Parella d’arquitectes de València, utilitzen l’arquitectura i els 

espais urbans per crear jocs fotogràfics molt interessants. Molt bons emprant les 
metàfores visuals. Fotografia urbana, metàfores Visuals


	 

	 @piluro: Imatges màgiques i delicades. Fotografia somnis


	 @parkncube: Fotògrafa de moda i de disseny gràfic, de composicions molt treballades. 
Utilització molt personal del color. Fotografia disseny, contrast obscur


	 @sarabirds: Exemple d’homogeneïtat i coherència. Homogeneïtat


	 @nasualua: Fotografia de Barcelona i Portugal. Fotografia viatges


	 @irinahp: Bloger creadora de #boomerangbangbang. Fotografia barroca
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	 @thehangingplants: Fotografia minimalista i mediterrània, la reina de les plantes. 	 	

	 Fotografia plantes, minimalista


	 @ryelondon: Agència creativa amb un estil molt minimalista. Fotografia minimalista, 	  	  

	 espais en blanc


	 @murlifestyle: Marca de slow life.  Fotografia de marca


	 


	 @helloemilie: Fotografia de paisatges i viatges. Fotografia de paisatges


	 


	 @mirandamakaroff : La reina del color en Instagram i de la transparència 	 	 	  	
en Instagram Stories. Fotografia color, transparències


	 @imartavargas: La fotografia nòrdica i el contrast personificats. Fotografia contrast	 


	 @sketchink: Crea tota classe d'escenaris per als seus ninots de fusta, tot des de zero. 	

	  Fotografia objectes 


	 @fifigram: La unió perfecte entre el blau del Marroc i la seva llum càlida. Fotografia color,  	

	 llum càlida


	 @candyperfumeworld : Arquitecta.  El món vist amb una mirada molt dolça. Imatges  	 	   

	 plenes de colors pastels. Fotografia color pastel


	 @cocodavez: Pintora que mostra el seu estudi, el seu dia a dia i  la seva obra amb  	 	  

	 instagram. Fotografia pintura, art


	 @soylaforte: Riures assegurats, humor. Fotografia còmica


	 @theuncommonplace: Tenda online. Fotografia comercial, color, disseny
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