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NOTES D’INTERÈS
Navegant per Internet
Dintre	
   dels	
  milers	
  i	
  milers	
  de	
   pàgines	
  d'informació	
  que	
   podem	
   trobar	
  a	
  Internet,	
   algunes	
  son	
  autènti-‐
ques	
  perles.	
  La	
  que	
  vull	
  recomanar-‐vos	
   en	
   aquesta	
  petita	
  secció	
  que	
  inaugurem	
   és	
  una	
   d'elles,	
  i 	
  de	
   les	
  
grosses.	
  L'adreça	
   està	
  a:	
  http://oscarenfotos.com	
  (sense	
  les	
  www).	
  L'autor	
  s'anomena	
  Óscar	
  Colorado	
  
i	
   és	
   fotògraf,	
   acadèmic	
   titular	
   de	
   la	
   Càtedra	
   de	
   Fotogra,ia	
   Avançada	
   a	
   la	
   Universitat	
   Panamericana	
  
(Mèxic)	
   i 	
  cap	
  del	
   Departament	
   de	
   FotograMia.	
  Qualitat	
   i	
   quantitat.	
   Un	
   treball	
   enorme	
   el	
   que	
   està	
   fent	
  
l'Oscar.	
   Totes	
   les	
  seccions	
  són	
  magníMiques.	
  No	
  té	
   desaproMitament.	
  No	
  us	
  perdeu	
  cap	
  galeria	
  de	
  fotos.	
  
Espero	
   que	
   la	
   gaudiu	
  molt.	
  Jo	
  ja	
   la	
  tinc	
   en	
  lloc	
  preferent	
  a	
  la	
   llista	
   de	
   marcadors	
  del	
   navegador.	
  Al	
  pro-‐
per	
  Butlletí	
  un	
  altre.

Josep	
  Vicente

TEMA OBLIGAT MES D’OCTUBRE
L’arena	
   de	
   la	
  platja,	
   juntament	
   amb	
   altres	
  elements	
  (pedres,	
  plantes,	
  animals,	
  objectes	
  aban-‐
donats…)	
  forma	
  combinacions,	
  patrons.

EXPOSICIONS
Tesera	
  Gironès	
  
(Quin	
  temps	
  més	
  fe-‐
liç!),	
  del	
  9	
  d’octubre	
  
al	
  5	
  de	
  desembre	
  de	
  
2014	
  a	
  l’Associació	
  
de	
  Ceramistes	
  de	
  
Catalunya.

Joan	
   Carles	
   Virgili	
   (Punts	
  de	
  llum),	
  Pep	
   Blanes	
  (BCN	
  
Ciutat	
  Vella-‐90º)	
  i	
  Emili	
  Combalia	
  (Temes	
  i	
  tècniques	
  a	
  
la	
  carta);	
   del	
   2 	
  d’octubre	
  al	
  2	
  de	
  novembre	
   de	
  2014	
  al	
  
Casal	
  del	
  Barri	
  de	
  Poble	
  Nou.

Loteria de Nadal
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Fotografia de portada:
Rafael Tirado
(Born 1968)

El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant als actes socials que
promou, així com de les notícies i els advertiments per a coneixement dels socis.
Els articles que s’hi inclouen són opinions particulars i se’n responsabilitzen els
mateixos autors. La reproducció total o parcial del seu contingut només podrà
efectuar-se amb llur exprés consentiment.
El Butlletí es el portavoz de la Junta Directiva en cuanto a los actos sociales que
promueve, así como de las noticias, informes y avisos para el conocimiento de
los socios. Los artículos que incluye son opiniones particulares de las cuales se
responsabilizan los propios autores. La reproducción total o parcial de los mismos sólo podrá efectuarse con el expreso consentimiento de sus autores.
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EDITORIAL
En primer lloc vull demanar disculpes pel perllongat retard en la publicació del
Butlletí de setembre, fet que em va produr un gran neguit, al no haver-lo pogut
evitar.
Moltes vàren ser les coincidències que van succeir en un mateix espai de temps.
A finals de juliol es va tancar l’AFC amb la finalitat d’acondicionar l’Entitat per
facilitat la mobilitat dels operaris a l’hora d’iniciar i realitzar les obres de
remodelació que es van finalitzar a finals d’agost.
Tot es va fer complint les dates establertes, gràcies a l’ajut de molts socis i sòcies
col·laboradors, i la supervisió de la Presidenta que quasi tots els dies també hi va
ser present.
Per altra banda, el dia 1 de setembre s’inaugurava l’exposició de LA GRAN
GUERRA, i alguns mitjans de comunicació estaven interessats a gravar imatges tant
del moment de la recollida de les fotografies al mateix laboratori on van ser
impreses, com durant el muntatge de l’exposició a l’AFC.
Tot això va implicar que quasi sense haver acabat les obres ja s’havia de muntar
l’exposició. Això va fer que no tingués ni un dia de respir, la idea de l’elaboració
del Butlletí la tenia present però era materialment impossible portar-la a terme.
Cal recordar que després de l’Assemblea de gener, en no haver-hi ningú que
acceptés la Vocalia de Butlletí, la va assumir la Presidenta. Tots aquest mesos han
estat durs, ja que portar la Presidència de l’Entitat i ser la responsable de dita
Vocalia no és feina fàcil. Per tant, el fet succeït en l’últim Butlletí de setembre m’ha
fet prendre una decisió dràstica, la de deixar-la.
Donada la importància que aquest mitjà de comunicació té per l’Agrupació, he
intentat almenys temporalment buscar una solució. A partir d’ara i fins l’Assemblea
de gener seran l’Elisenda Domingo i l’Anna Barnés les responsables del Butlletí. Si
per aquestes dates no surt cap persona que s’hi comprometi, el Butlletí deixarà
d’existir.
Així és, és molt dolorós però no hi ha altra solució. L’AFC som tots i d’una
manera u altra tots i totes hi hem de col·laborar i si no és així les coses no aniran
bé.
Com es va anunciar a l’anterior Butlletí, es farà una Reunió Informativa, amb un
tema monogràfic, el de les obres de remodelació de la nostra Entitat. Això serà el
dimecres 22 d’octubre a les 19,30 h.
D’altra banda, el cursos de formació ja estan iniciats, l’estudi de llum artificial ja
està en funcionament, persones alienes a l’Entitat han donat una conferència i un
taller, el Dinar de Germanor està al caure, s’ha fet una sortida a l’exterior amb
model, els temes obligats s’inicien aquest mes, no manquen il·lusionats projectes...,
tot rutlla.
I a destacar l’exposició de LA GRAN GUERRA que ha tingut una alta presència
de públic i un ampli ressò mediàtic que ha situat l’AFC en el context d’importants
espais periodístics i televisius.
Però seguim necessitant més compromís per part de tots els socis i les sòcies.
L’esperem!
Francesca Portolés
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LLUM ARTIFICIAL
Sessions d’Estudi - Octubre

Dia 11
Model: Sílvia
Nu artístic
horari de 18 a 21 hores
preu 15 €

Dia 18
Model: Sanny
Nu artístic
horari de 18 a 21 hores
preu 15 €

Dia 25
Model: Yaina
Nu artístic
horari de 18 a 21 hores
preu 15 €
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SORTIDES FOTOGRÀFIQUES
JARDÍ i PALAU DE LES HEURES amb la model Silvia
El darrer dissabte 20 de Setembre, a les quatre de la tarda, una hora inusual però no casual,
quinze socis ens varem reunir per a fer fotografies a la simpàtica i sempre esplèndida model Silvia,
en un entorn farcit d'espais on es poden fer excel·lents composicions.
L’hora no era casual sinó deliberadament
triada, després de haver visitat aquest espai al
matí i a la tarda, i la millor llum era la d'aquesta hora. De fet varem apurar fins que el
sol es va amagar comptant que som al umbral
de la tardor i les hores de llum van minvant.
Dues bones hores en què, amb la seva
elegància habitual, la Silvia va realçar la majestuositat de l'entorn. El Palau de les Heures,
conegut també com a Casa Gallart i els magnífics jardins que l'envolten. Una mica "salvatges", vull dir no massa cuidats, però no menys
interessants.
Reprenent l'experiència que varem iniciar
amb la sortida al Museu del Ferrocarril de Vilanova l'any passat, els quinze socis que van
estar fent fotografies, estan convidats a aportarne unes quantes a una sessió en què visionarem i comentarem aquestes fotografies. Òbviament, el visionat estarà obert a tots els socis
que hi vulguin assistir. Creiem que donar a
conèixer el punt de vista de cadascú dels que
hem estat en un mateix lloc fent fotografies és
interessant i sobretot pedagògic.
Els assistents rebran
per correu les instruccions sobre com penjar
a "Dropbox" les fotografies que vulguin
mostrar.
I fins la propera, que
ja s'està preparant i
espero que trobareu
molt interessant. Es
tracta d'un lloc que és
preciós tot l'any però
que a la tardor encara
ho és més.
Text i fotos:
Josep Vicente
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PERPINYÀ, una aventura per la Imatge
El primer dissabte de setembre de bon matí, un grup
de socis de l’AFC van prendre camí cap la Catalunya
Nord a la recerca de l'aventura de la “ImatgeambMajúscules” que anualment es celebra a Perpinyà...
Quan de bon matí deixàrem Barcelona per a gaudir
de cert temps del “Visa pour l’image” no crèiem que
aquells prop de 200 Km que ens separaven de la nostra
cita fotogràfica resultessin tan ferregossos com així varen ser, ja que a prop de la Jonquera un monumental
embús motivat per un accident de tràfic a l’autopista (la
tradicional ruta més ràpida per als grans desplaçaments
en aquest país) ens aturà quelcom més de 3 hores i per
acabar-ho d’adobar el cotxe en el que anava fou envestit per un camió i encara que no patirem desperfectes
greus en el vehicle, un altre cop, una altra aturada imprevista i una altra hora més en què s’incrementà la
nostra anada a la capital de la Catalunya Nord. Malgrat
tot, el nostre empeny en arribar-hi va fructificar i quasi
6 hores després d’haver deixat Barcelona arribàrem al
nostre destí on a més a més del col·lateral encisament
que produeix el contenidor del lloc (la teranyina d’arquitectura, colors, textures formes... de l’urb) cal posarhi quelcom més dels cinc sentits per poder pair la metamorfosi que aquell pateix a causa del certamen fotogràfic que motivà el nostre matiner èxode. Ara toca
canviar de xip i posar-nos a caminar per aquell ventall
d’oferta fotogràfica que posa Perpinyà en el primer pla
de les mirades –mai més ben dit– i d’aquell allau d’imatges i propostes fotogràfiques us faig a mans tot un
seguit de flashs que encara que no són, ni de bon tros,
una tria acurada del que s’hi mostra, no deixen de ser
un pessic del que s’hi pot trobar com a mirall d’aquest
món que no para de munir-nos d’oportunitats per a instantanejar.
On fa un grapat d’anys se celebra un certament fotogràfic de periodisme internacional de gran prestigi, on
es pot copsar el batec del món. On les imatges mostren
un mon ferit que no aprèn del seu passat.
Aquestes sortides enriqueixen i fan entitat.
Una tarda és impossible per digerir tot el que hi ha,
per això és recomanable per a l’any vinent que us
apunteu i que feu una visita més pausada i meditada
assaborint cada instant. Val la pena!
Text i fotografies: Agustí Codinach
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ASSAIG

Antoni Picas
CONTRA LA FOTOGRAFIA

A l’estudi del pintor-fotògraf Manel Vergé,
vaig veure penjat a la paret un quadre en que
l’objecte principal era la imatge d’un violí.
Aquesta pintura em va recordar la història
del conegut “Violí d’Ingres” un instrument protegit dins una urna en el museu dedicat al destacat pintor retratista Jean Auguste Ingres a la
seva ciutat natal Montalbán, on va estudiar
pintura i música.
El Violí és un instrument fet amb fusta, un
producte de la natura com és el luctuós sacrifici d’un arbre, com a carn vegetal en metamorfosi.
Segons em va explicar l’artista Vergé, el violí li suggeria per la seva forma corba, la mateixa bellesa que hom pot apreciar en les
estàtues de les nues deesses de l’antiga Grècia.
Pel virtuós pintor francès el seu violí li representava un fidel motivador pictòric que li
estimulava novament la dèria plàstica quan
aquesta estava ensopida: tocant peces musicals
se li desvetllava l’instint pictòric. Ingres va viure
l’històric període en que naixia un nou art que aconseguia congelar les imatges, i que els fotògrafs
reivindicaven ser considerats com a nous artistes. Aquest reclamar mai va ésser acceptat pel
mimètic pintor, que en certa manera, era un excel·lent realitzador de fotografies fetes a mà. Malgrat que fins i tot, com a president de l’Ecole des Beaux-Arts, va aglutinar un nombrós grup de pintors acadèmics, gravadors i dibuixants que van gestionar un document exigint al ministre de cultura que decretés una llei que considerés com a delicte de que els fotògrafs s’anunciessin com artistes i firmessin les fotografies com feien els realitzadors plàstics. Fou un manifest fraudulent amb
una finalitat més comercial que no pas pel seu valor estètic.
Aquesta malignitat, era bàsicament una qüestió d’interessos econòmics, degut a que la noblesa
i la burgesia, clienta de retratistes, començava a preferir posar pels fotògrafs per varies qüestions:
comoditat, rapidesa, exactitud figurativa preu més baix. Com és lògic els artistes retratistes es van
quedar sense clientela degut a l’aparició del daguerreotip.
El violí pintat per Manel Vergé em va produir una estètica reflexió al contemplar-lo. Fou intuir
que suggeria una melodia silenciosa de forma i color, una visió en que la música cromàtica s’escolta pels ulls, que són les finestres de la nostra sensibilitat estètica: el mateix que sentim al mirar
una bella fotografia.
Cal recordar la profecia que va manifestar l’escriptor Emili Zola l’any 1900 que deia: “D’ara
endavant, res no existirà que no hagi estat fotografiat abans”.
Antoni Picas
Investigador d’Art
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Magdalena Maurici

CONFERÈNCIA

Carme Garcia Padrosa, un univers femení
El 17 de setembre de 2017 vam poder gaudir a l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya de la conferència impartida per Magdalena Maurici, doctora en filologia, sobre la nostra consòcia Carme Garcia Padrosa. I és que l’estimada
“Senyora Carme” ha estat una fotògrafa molt destacada, que va guanyant en
reconeixement dia a dia gràcies a estudis com el que ens presentà la Dra. Maurici.
Nascuda el 1915, podria quedar inclosa en una generació fotogràfica on
trobem figures com el francès Robert Doisneau (1912-1994). I és que Carme
Garcia Padrosa va guanyar més de quaranta premis a Espanya i vint-i-dos a
l’estranger. També va formar part de l’exposició “Fotògrafes pioneres a Catalunya”, que va tenir lloc al Palau Robert del 20 de desembre 2005 al 28 de febrer
de 2006.
La Dra. Maurici destacà l’interès de la fotògrafa per la vida quotidiana de la
gent senzilla del carrer; en aquest sentit posà com a exemple algunes de les
seves imatges de la Guerra Civil, on s’allunyà dels grans personatges per acostar-se a la situació de la població en aquests moments tan tràgics. Posteriorment, i ja en temps de pau, deixà constància també de la vida de la ciutat de
Barcelona, que ella recorria amb la seva càmera. Tanmateix, la visió de la
fotògrafa no es restringí a aquest àmbit conegut, ja que una de les seves principals aficions era recórrer món amb el seu marit, moltes vegades sobre una moto. Aquests viatges ens han deixat imatges d’altres països com Portugal, essent
precisament una foto de Nazaré la que li permeté guanyar el premi del diari
Pravda el 1973. I és que l’estil de la Carme Garcia va ser sempre modern, amb opcions arriscades a la seva
època com les figures de persones tallades per destacar una part de la imatge, el contrast molt marcat entre
les llums i les ombres, etc.
És important remarcar també les dificultats que havia de superar una dona per poder desenvolupar la seva
afició per la fotografia. Val a dir que l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya va organitzar el primer curs adreçat
a les dones el 1956, on la nostra protagonista va aprendre la teoria d’en Salvador Lluch i la pràctica de laboratori amb Julio Ubiña. Però no podien entrar al laboratori amb els homes i havien d’esperar que aquests sortissin per poder accedir-hi. I és que a aquesta època no era gens corrent veure una dona amb una càmera i
quan la Carme Garcia Padrosa sortia amb la seva amiga Montserrat Vidal i Barraquer pels carrers de Barcelona eren escridassades per a què tornessin a l’àmbit femení de la llar i la criança dels fills. Inclús el mateix
nom de la fotògrafa va quedar alterat quan el seu marit va voler que inclogués el seu cognom Ferrando, de
manera que en gran part de la documentació apareix com a Carme Garcia de Ferrando en lloc de Padrosa.
Un cop explicades les característiques principals de la fotografia de la nostra consòcia, la Dra. Maurici
recordà la figura d’altres pioneres com Julia Margaret Cameron (1815-1879), una dona de l’alta societat anglesa que es dedicà al retrat i l’al·legoria, encara que el seu estil, tant en la composició com en la temàtica, és
molt més clàssic. A partir dels anys trenta els fotògrafs començaren a captar la vida del carrer, destacant els
moments més significatius, que aconsegueixen
explicar una història sencera a partir de la plasmació d’un instant. En aquest sentit la Dra.
Maurici ens va acostar a la figura de Robert
Doisneau, que comparteix amb la nostra protagonista la mateixa temàtica: els personatges
populars i la vida dels carrers, en el seu cas amb
una gran presència del món infantil.
Les imatges de tots aquests importants
fotògrafs van il·lustrar la conferència de la Dra.
Maurici, completant les seves explicacions; finalment, la nostra Presidenta Francesca Portolés
va agrair la seva detallada visió, que ens va
permetre apreciar el gran valor del treball de la
Carme Garcia Padrosa.
Victòria Bonet Carbonell
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VISITA
Visita de l’Agrupació Fofogràfica Photosagrera
Dimarts dia 23 de setembre, un nombrós grup de socis de l'Agrupació Fotogràfica de
Photosagrera es van desplaçar a la seu de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya per veure
una interessant exposició de fotografies de la Primera Guerra Mundial. Imatges trobades
als Encants de Barcelona per Francesca Portolés, actual presidenta de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
La Francesca ens va comentar que va ser la seva curiositat la que la va portar a trobar
aquest tresor de les imatges que exposa. Es va fixar en el tancament d'una caixa metàl·
lica de color blau que li recordava els tancaments dels antics plumiers. En obrir la caixa
va trobar uns vidres perfectament col·locats amb un visor per veure aquests vidres que no
eren altra cosa que fotografies, hi havia dues imatges completament iguals en cada placa
de vidre. O sigui, que van ser preses amb una càmera estereoscòpica i aquestes imatges
les podia veure en relleu amb el visor que acompanyava les 70 fotos de la caixa. En agafar la primera placa i mirar a contrallum, va veure l'Òpera de París, li va agradar, va preguntar el preu i la va comprar. En arribar a casa va continuar mirant les fotografies i es va
endur la gran sorpresa en veure el contingut d'aquestes imatges, perfectament classificades i numerades amb noms dels llocs
on van ser preses. Eren fotografies de
la Primera Guerra Mundial.
Les fotografies exposades a la renovada sala d'exposicions de l'AFC, les
vam poder contemplar sobre paper
fotogràfic, en relleu i en tres dimensions amb unes ulleres que ens va
proporcionar la Francesca. Ens va dir
que, ja que havien estat realitzades
amb una càmera estereoscòpica per
veure-les en relleu, què millor que poder contemplar-les també en tres dimensions.
La Presidenta com a bona amfitriona, finalitzada la visita a l'exposició,
ens va ensenyar les instal·lacions i tots
els canvis realitzats a l'entitat durant
els mesos d'estiu. En acomiadar-nos la
vam felicitar per l'èxit de l'exposició i
la vam convidar a que ens visités perquè conegués on es va fundar Photosagrera, lloc on ens reunim, fem cursos, exposicions, sopars i gaudim de la
nostra afició.
Josep Lluís Roig Rodríguez
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EXPOSICIÓ

Rafael Tirado
Fotografies dels anys 60

Va ser a rel de la publicació del meu llibre
de fotografies sobre els recentment traslladats
Encants Vells de Barcelona, “Una altra mirada”, que vaig conèixer Francesca Portolés, de
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Ella em
va suggerir l’estimulant possibilitat d’exposar
algunes de les imatges del llibre en una sala
d’aquesta institució, la qual cosa és un honor
per a mi.
Les fotografies que pretenc exposar, foren
realitzades a finals de la dècada dels anys
seixanta, i comprenen quatre espais diferents:
el Moll del Rellotge al barri de la Barceloneta,
l’antic Mercat del Born, i els Encants Vells, tots
ells de Barcelona, i el barraquisme de Badalona. Mostren les emocions i imatges d’unes persones i llocs, alguns dels quals o ja no existeixen o han canviat totalment, i també la singularitat d’un temps, així com la meva pròpia
necessitat personal de buscar-les i plasmar-les
perquè fossin referència en el futur i romanguessin a la Història, que és, potser sense donar-nos-en compte, el que pretenem els
fotògrafs quan disparem les nostres càmeres.
M’alegraria poder comptar amb l’atenció i l’interès de molts dels socis de l’Agrupació,
per a compartir amb vosaltres uns moments de record i reflexió sobre uns llocs i un
temps que ja pertanyen al passat.
Rafael Tirado
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AUDIOVISUAL

Elisenda Domingo i Umberto Victoria
Via Catalana

Amb la coordinació de l’Elisenda Domingo i muntatge d’en Umberto Victoria Ayuso, el proper dia 1 d’octubre es projectarà l’audiovisual Via Catalana de l’any 2013.
23 són els companys que van participar aportant les seves fotos i música, us esperem a dos quarts de vuit.
Després de la proyecció es fará un piscolabis.
Els participants són: Agustí Codinach, Andreu Clapés, Anna Barnés, Dolores Bañón, Eduard Couchez, Ei
Point, Elisenda Domingo, Emili Combalía, Francesc Bedmar, Joan Pardina, Jordi Borrell, Josep María Bonjoch,
Josep Vicente, Maite Pujol, Manel Mataró, Miquel Peiró, Pep Blanes, Pilar Iglesias, Rafael Planes, Rafael Vergés, Silvia Ametller, Silvia Gausachs i Toni Torres.
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AUDIOVISUAL

Joan Lluís García i Umberto Victoria
Transports

El pasat 18 de setembre vam fer la presentació de l’audiovisual Transports amb la participació de dinou
socis: Agustí Codinach, Anna Barnés, Antoni Torres, Benito Melero, Dolores Bañón, Eduard Couchez, Ei
Point, Elisenda Domingo, Joan Luis García, Jordi Camprubí, Maite Pujol, Margarita Fresco, Montserrat Badies,
Pilar Iglesias, Rafael Vergés, Salva Fontseré, Silvia Ametller, Umberto Victoria Ayuso i Xabier Lete. La coordinació ha estat d’en Joan Luis García i el muntatge d’en Umberto Victoria Ayuso. Durant el passi de les fotos
ens vam transportar a llocs llunyans com el Japó, la fantàstica illa de Cuba, Nova York, el desert del Sàhara o
el nostre país, vam veure transports tan diferents com camells, carretons tirats per cavalls, telefèrics, enormes
vaixells, trens, metro i el moderníssim Avió Airbus A380. Des d’aquest espai us convido a proposar temes per
futurs audiovisuals; aquesta activitat és un bon pretext per fer treball d’equip triant entre tots les fotos i la música. Podeu deixar els vostres suggeriments a l’Elisenda o al correu exposicions@afc.cat
Umberto Victoria Ayuso
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NOU ESPAI

Agustí Codinach
Exposicions de l’Agustí Codinach

· Recull fotogràfic de les Festes de la Mercè
Del 16 al 31 d’octubre
· 3 anys de Diades 11 de Setembre
Una porta oberta a la nostra història
De l’1al 17 de novembre
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Sebastião Salgado

EXPOSICIÓ

Exposició Génesis a Caixa Forum de Barcelona
Amb el seu projecte "Génesis", Sebastião Salgado busca els orígens del món i del planeta que habitem. Un món que ha evolucionat durant milers d'anys abans de veure's enfrontat al ritme de la vida moderna.
Aquesta exposició presenta fotografies de paisatges, animals i persones allunyades del
món modern: regions vastes i remotes, intactes i en silenci, on la naturalesa segueix regnant. Espais on podem nodrir-nos de l'esplendor de les regions polars, els boscos i sabanes tropicals, els deserts abrasadors, les muntanyes dominades per glaceres i les illes solitàries. Un mosaic increïble on la naturalesa s'expressa en tota la seva grandesa.
Les fotografies de Génesis aspiren a revelar aquesta bellesa i representen un homenatge a la fragilitat d'un planeta que tots tenim el deure protegir.
Josep Vicente
Visita comentada a Caixa Forum, a l’exposició del fotògraf brasiler
SEBASTIÃO SALGADO, el 28 d’octubre a les 10:30 h.
Preu grup: 30 €, màxim 30 persones.
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CURS DE FOTOGRAFIA

Gabriel Brau Gelabert

Workshop de Fotografía e impresión digital en b&n

A lo largo de tres días se desarrollarán aspectos teóricos, técnicos y prácticos, sobre captura,
procesado, tratamiento e impresión de imágenes digitales en blanco y negro.
1. La luz como principio de todo proceso fotográfico. El lenguaje visual en blanco y negro.
2. Como obtener un buen archivo de imagen digital para b&n. Consideraciones técnicas
relativas a la captura digital.
3. Procesado en bruto del archivo de imagen digital. Las nuevas técnicas de procesado con
Camera Raw 7 y Lightroom 4.
4. Los nuevos tratamientos de B&N con Photoshop CS6. Photoshop CS6 un paso adelante en
la creatividad fotográfica.
5. La copia fotográfica, el final del camino. Gestión de color. La impresión digital Fine Art.
OBJETIVOS:
· Conocer y aprender la nueva tecnología de la fotografía digital en blanco y negro.
· Trabajar en el aprendizaje y la práctica de la tecnología de impresión Fine Art.
· Dotar al fotógrafo actual de las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias, para
desenvolverse adecuadamente en el campo de la fotografía digital en b&n.
ASISTENTES: Fotógrafos amateurs de nivel medio/alto interesados en la fotografía de B&N.
Fotógrafos profesionales de cualquier ámbito o especialidad laboral. Estudiantes de fotografía,
artes visuales o bellas artes. Profesionales del mundo de la imagen, el diseño y las artes visuales.
PROGRAMA:
viernes 14 de noviembre
17’00 h. Reunión de todos los asistentes en la sala. Presentación del workshop.
17’30-21’00 h. 1ª Parte: Teoría del Blanco y Negro. Captura digital.
sábado 15 de noviembre
10’00-14’00 h. 2ª Parte: Procesado del archivo digital.
16’00-20’00 h. 3ª Parte: Conversión a Blanco y Negro.
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domingo 16 de noviembre
10’00-14’00 h. 4ª Parte: Tratamiento en blanco y negro del archivo digital.
16’00-20’00 h. 5ª Parte: Impresión de fotografías Fine Art.
CONTENIDO:
La luz como elemento fundamental e imprescindible. Luces, sombras, líneas, formas, texturas y
patrones. Fundamentos cromáticos y colorimétricos. El archivo de imagen digital. Primer
eslabón de la cadena. La toma fotográfica. Mirar, analizar, tomar. El lenguaje visual en
blanco y negro.
Técnicas de exposición para fotografía digital. Estudio del rango dinámico. El histograma de
zonas. Ejemplos prácticos de captura digital.
El procesado del archivo digital. ¿Que es un Raw?. Camera Raw 8 y Lightroom 5 de Adobe.
Técnicas de procesado básico. Técnicas de procesado creativo. Técnicas de procesado
múltiple.
Introducción a la conversión cromática. Métodos de conversión en Camera Raw. Métodos de
conversión en Photoshop. Métodos de conversión por variación cromática.
Densidad y contraste. El volumen de la imagen. Tratamiento global de la imagen en blanco y
negro. Tratamiento selectivo de la imagen en blanco y negro. Pintar con luz, abriendo paso
a la creatividad. Procesos de virado y coloreado digital.
Fundamentos de la gestión de color. Tratamiento del enfoque y del ruido. Materiales y soportes
para la impresión digital Fine Art. Prácticas de impresión digital Fine Art.
CAPACIDAD: Máx. 30 asistentes. Se aceptarán inscripciones por riguroso orden de llegada.
PRECIO: General: 125 €, Socios AFC: 75 €
INSCRIPCIONES: General: http://gabrielbrau.com/categoria-producto/cursos/. Socios AFC: En
las oficinas de la entidad. Todos los asistentes recibirán el libro JAZZLIGHTS de Gabriel Brau
DIRECCIÓN DEL WORKSHOP: Gabriel Brau Gelabert, Cardedeu (Barcelona) 1957.
Iniciado en el mundo de la fotografía en el año 1976, se dedica profesionalmente a ella desde
1989, combinando los trabajos de fotografía publicitaria y comercial, con los reportajes de
carácter documental y con la docencia.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en diferentes países de todo el
mundo, sus trabajos han obtenido premios de fotografía nacionales e internacionales y su obra
forma parte de importantes colecciones y fondos fotográficos tanto públicos como privados.
Es autor de los libros “LUCES DE ÁFRICA” y “DE LA CAPTURA DE IMAGEN A LA IMPRESIÓN
FOTOGRÁFICA”, ambos editados por Artual Ediciones SL.
Su último trabajo “JAZZLIGHTS” consta de una exposición itinerante y se ha publicado
también en forma de libro de coleccionista.
En el año 2007 recibió el Premio Nacional de Fotografía otorgado por la Confederación
Española de Fotografía.
Puede consultarse más información en:
www.gabrielbrau.com - http://gabrielbrau.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/GabrielBrauPhotography
ORGANIZA: Agrupació Fotogràfica de Catalunya - Gabriel Brau Gelabert
COLABORA: Epson - Canson Infinity
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ACTIVITATS
El racó de la foto d’autor
Després de la remodelació de la seu de l’Agrupació ha sorgit un nou espai on els socis
podran exposar: es tracta del “racó de la foto d’autor”.
Amb aquest nou espai expositiu ubicat a la “sala noble” podrem gaudir d’un format expositiu complementari als ja existents i amb el que podrem oferir als socis un variat ventall
de mostra fotogràfica i que junt als ja existents a la Sala Bruno Argemí, la sala Petit Format i
els concursos obligats ens fa disposar d’un conjunt de possibilitats on hi trobarem una variada oferta de fotografia
Aquest nou format, una paret de quasi 2 metres d’ample estarà dedicat a mostrar la fotografia com objecte artístic on la imatge i la forma d’exposar-lo han de conjuminar-se de
manera que se’n singularitzi la seva presencia al lloc alhora que explorarem l’àmbit del
llenguatge visual. Des d’una fotografia a gran format (dimensió mínima no inferior a 60 cm)
fins a una sèrie fotogràfica feta amb fotografies de tamany més petit i quin conjunt conformen una coreografia és el que hi tindrà cabuda en aquest nou espai.
Les exposicions que s’hi facin tindran una periodicitat mensual i a l’acte inaugural l’autor ens aportarà la seva visió vers el que s’hi mostra.
Així doncs des d’aquestes línies animem al soci a que hi participi adreçant les seves
propostes a l’e-mail fotodautor@afc.cat.
ei point
coordinador de l’espai “el racó de la foto d’autor”

Taller i Sortida: Fotografia esportiva de vehicles
Molts aficionats a la fotografia ho som també als cotxes i motos ja siguin clàssics, moderns i
sobre tot esportius. Òbviament fotografiar vehicles estàtics es molt diferent que fer-ho quan es
desplacen a alta velocitat ja que no és precisament fàcil. El taller i la sortida estaran a càrrec d'en
Toni Torres, ajudat per en Josep Vicente.
Calendari i horari: Divendres dia 31 d'octubre de
18:30 a 20:30 hores. La sortida a Montmeló serà el
dissabte 1 de Novembre
Objectius: es pretén transmetre l'afició per la
fotografia esportiva de motor, que va molt lligada a
l'afició per aquest esport. S'explicaran els diferents
tipus de fotografies que es poden fer (estàtiques, en
moviment, ambient), i quines son les tècniques que es
poden emprar; el material necessari per obtenir bones
imatges; com influeix la llum i petits trucs per millorar
les imatges; com es pot ser creatiu per fer fotos una
mica diferents i la tècnica per processar les imatges.
El taller es complementarà amb una sortida per
poder posar en pràctica els coneixements assolits
durant l'explicació teòrica i amb una sessió a on
podem recollir les millors imatges de cada participant i
les podem comentar entre tots. Us animem a
participar. Inscripcions a formacio@afc.cat. Els que tan
sols vulguin assistir a una sola activitat, que ho
indiquin al fer la inscripció.
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DINAR DE GERMANOR
Hotel Catalonia
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NOTES
NOUS SOCIS
Adolfo Garcia Bastard
Immaculada Gibert Jané
Miquel Ribas Playan
Carme Calvet Espinalt

Montserrat Gisbert Beltrán Jordi Mañé Ges
Roger Tebé Soriano
Miquel López Mallach
Joseph Escalé Casas
Jordi Valls Flos

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
· XXX Concurs fotògrafic de Palau 2014, organitzat per l’Ajuntament de
Palau de Plegamans. Tema Color Primer Premi: Doménec López Alió
st
· 1 Balearic Islands Salon International Circuit 2014, organitzat per
Col·lectiu F22, Grup Fotogràfic Illes Balears i Cercle Artístic de Menorca.
Miquel Peiró 19 Acceptacions.
· III Salon Internacional Le Catalan 2014- França, organitzat per PerpignanPhoto Culture Catalogne. Miquel Peiró 8 Acceptacions.
· XIII Salon Internacional Europa 2014-Reus, organitzat per Foto Art Reus –
Espanya. Miquel Peiró 3 Acceptacions.
· 31st Malaysia International 2014- Malaysia, organitzat per Photographic
Society of Malaysia. Miquel Peiró 3 Acceptacions.
· XXIII Bienal Internacional Fotosport-2014, organitzat per Foto Art ReusEspanya. Miquel Peiró 2 Acceptacions.
AUDIOVISUAL Cases de Nines
L’audiovisual “Cases de Nines” es projectarà el proper dia 23 d’octubre a les
19 hores. Es prega a tots els autors contactin amb l’Elisenda de Secretaria
per pagar els 3 € del pica-pica i el CD.
AUDIOVISUAL Ara és l’Hora
Es prega a tots els socis que tinguin fotos de la Diada de l’11 de setembre
del 2014 i vulguin participar en l’audiovisual “Ara és l’Hora” portin 10
imatges (millor en horitzontal). Coordina: Elisenda Domingo. Muntador:
Umberto Victoria. Les imatges les porteu en un pen i les entregueu a
l’Elisenda.
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Octubre

ACTES
ACTES OCTUBRE

Dimecres 1, 19:00 h. Projecció de l’audiovisual “Diada 11 de setembre 2013, Via
Catalana”. Coordina Elisenda Domingo.
Dijous 2, 18:30 h. Curs de fotografia de Manel Mataró
Dilluns 6, 18:30 h. Curs de Camera Raw per Josep Gabaldà
Dimarts 7, 18:30 h. Curs de Lightroom per Josep Vicente
Dimarts 7, a les 19:00 h. Inauguració a la sala gran de l’autor Rafael Tirado
Dimecres 8, 18:30 h. Curs d’il.luminació per Umberto Victoria
Dijous 9, 18:30 h. Curs de Fotografia Digital per Manel Mataró
Dissabte 11, 18:00 h. Sessió d’Estudi amb model
Dilluns 13, 18:30 h. Curs de Camera Raw per Josep Gabaldà
Dimarts 14, 18:30 h. Curs de Lightroom per Josep Vicente
Dijous 16, 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’autor Agustí Codinach
Dijous 16, 18:30 h. Curs de Fotografia Digital per Manel Mataró
Dissabte 18, 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dilluns 20, 18:30 h. Curs de Camera Raw per Josep Gabaldà
Dimarts 21, 18:30 h. Curs de Lightroom per Josep Vicente
Dimecres 22, 19,30 h. Reunió Informativa sobre les obres de remodelació.
Dijous 23, 19:00 h. Projecció de l’audiovisual “Cases de Nines” per Ei Point
Dissabte 25, 18:00 h. Sessió d’Estudi amb model
Dimarts 28 10:30 h. Visita a l’exposició de Sebastião Salgado a Caixa Forum
Dilluns 27, 18:30 h. Curs de Camera Raw per Josep Gabaldà
Dimarts 28, 10:30 h. Visita de l’exposició fotogràfica de Sebastiao Salgado a Caixa Forum
Dimarts 28, 18:30 h. Curs de Lightroom per Josep Vicente
Dimarts 28, 19:30 h. Reunio de les dones fotògrafes
Dijous 30, 18:30 h. Curs de Fotografia Digital per Manel Mataró
Dijous 30, 19:30 h. Inauguració a la sala gran de l’exposició col.lectiva “150 anys de
fotografia a l’estat espanyol”
Dijous 30, 19:30 h. Veredicte del concurs de temes obligats. Tema “L’arena de la platja”.

AVANÇAMENT ACTES NOVEMBRE
Dia 4, 18:30 h. Curs de Lightroom per Josep Vicente
Dia 6, 19:00 h. Veredicte del Concurs “Luis Navarro”
Dia 6, 18:30 h. Curs de Fotografia Digital per Manel Mataró
Dia 8, 18:00 h. Sesió d’estudi amb model
Dia 11, 18:30 h. Curs de Lightroom per Josep Vicente
Dia, 13, 18:30 h. Curs de Fotografia Digital per Manel Mataró
Dies 14, 15 i 16, Taller de Gabriel Brau, de 20 h de durada.
Dia 19, 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’autor Antoni Torres
Dia 23, 14:00 h. Dinar de Germanor.
Dia 24, 19:30 h. Inauguració de l’exposició “Luis Navarro” a la sala gran
Dia 25, 19:30 h. Reunió de les dones fotògrafes
Dia 27, 19:00 h. Veredicte del Concurs de temes obligats. Tema: L’esforç en l’esport”.
Dia 29, 18:00 h. Sessió d’Estudi amb model.
NOTA: aquest es un avançament provisional que pot variar. Aneu consultant la pàg. Web.
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