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FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

Salutació

Montserrat Candini
Alcaldessa de Calella

Expliquen que cap a l’any 1892, Auguste Marie Louis Nicolas Lumière i Louis Jean Lumière, no satisfets amb el
procés de millora de les fotografies estàtiques en què treballaven al taller fotogràfic del seu pare, a Lió, es van proposar trobar la forma d’aconseguir que aquelles imatges estàtiques es posessin en moviment. El resultat d’hores
d’experimentació els va portar a crear el cinematògraf. Ells no ho sabien, però acabaven d’inventar el cinema.
Segur que els germans Lumière no imaginaven que un segle després tots portaríem a la butxaca un dispositiu
d’uns pocs grams de pes amb què podríem capturar imatges en moviment i reproduir-les al nostre televisor o
compartir-les amb tot el món a través d’una xarxa que uneix la pràctica totalitat dels habitants del planeta.
Les grans gestes, sovint, comencen de la manera més inesperada, però hi ha una cosa que totes les grans gestes
tenen en comú: la persistència de persones que han cregut en el seu projecte fins a fer-lo realitat.
Possiblement, la gent de “Foto-Film Calella”que un bon dia van posar en marxa el“Festimatge” tampoc eren conscients de la dimensió que aquest esdeveniment assoliria i de la repercussió internacional que obtindria el que va
començar essent una trobada d’aficionats a la imatge en totes les seves formes d’expressió.
Ja ho veieu, no cal anar massa lluny per veure com neixen grans projectes relacionats amb la imatge. “Festimatge”
podria haver nascut a qualsevol lloc, però ho va fer aquí, i estic segura que no és casual.
Gràcies per una nova edició més del “Festival de la Imatge de Calella”.

Explican que hacia el año 1892, Auguste Marie Louis Nicolas Lumière y Louis Jean Lumière, no satisfechos con
el proceso de mejora de las fotografías estáticas en que trabajaban en el taller fotográfico de su padre, en Lyon,
se propusieron encontrar la forma de conseguir que aquellas imágenes estáticas se pusieran en movimiento.
El resultado de horas de experimentación les llevó a crear el cinematógrafo. Ellos no lo sabían, pero acababan
de inventar el cine.
Seguro que los hermanos Lumière no imaginaban que un siglo después todos llevaríamos en el bolsillo un dispositivo de unos pocos gramos de peso con el que podríamos capturar imágenes en movimiento y reproducirlas
en nuestro televisor o compartirlas con todo el mundo a través de una red que une la práctica totalidad de los
habitantes del planeta.
Las grandes hazañas, a menudo, comienzan de la manera más inesperada, pero hay algo que todas las grandes
gestas tienen en común: la persistencia de personas que han creído en su proyecto hasta hacerlo realidad.
Posiblemente, la gente de “Foto-Film Calella” que un buen día pusieron en marcha el “Festimatge” tampoco
eran conscientes de la dimensión que este evento lograría y de la repercusión internacional que obtendría lo que
comenzó siendo una encuentro de aficionados a la imagen en todas sus formas de expresión.
Ya lo veis, no hay que ir demasiado lejos para ver cómo nacen grandes proyectos relacionados con la imagen.
“Festimatge” podría haber nacido en cualquier lugar, pero lo hizo aquí, y estoy segura que no es casual.
Gracias por una nueva edición más del “Festival de la Imagen de Calella”.
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És sempre un plaer poder adreçar-me a tot aquell que estigui llegint aquest catàleg, amb orgull i, a la vegada,
respecte per tota la gent que està fent possible aquesta edició del FESTIMATGE , el Festival de la Imatge de Calella.
Foto-Film Calella us presenta tota una sèrie d’activitats al voltant de la Imatge ja sigui fixa o en moviment, nova
o antiga, muda o sonora... Tot el que us penseu té cabuda dins el nostre o, millor dit..., el vostre FESTIMATGE.
Tots els que hem treballat per fer possible aquesta edició, ens sentim ja il·lusionats per la resposta que hem anant
rebent per la molta gent que vol participar-hi, ja sigui en les exposicions de fotos, els curts, els tallers... Creiem
que serà una edició molt lluïda, no tant sols pel nivell de les imatges que podrem veure, sinó per la germanor que
tot plegat empeny.
Ens adonem que, edició rere edició, tenim cada vegada més gent que entra a formar part de la família del
FESTIMATGE i que les fronteres ideològiques, de cultura, de parla o de distància no existeixen, tothom té una fita
comú: gaudir de les imatges.

Xavier Rigola

President de Foto-Film Calella

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

Un Festimatge de tots

Salutació

Podríem pensar que aquesta edició hauria de portar afegides celebracions especials pel fet de que arribar a una
desena edició és ja de per si un èxit, però per l’equip que conduïm el FESTIMATGE, cada edició és diferent i totes
tenen la mateixa importància. No hi ha dues edicions iguals i totes són igual d’engrescadores.
Així, doncs, us animo a que gaudiu, en la mesura que pugueu, de tots els actes d’aquest FESTIMATGE, perquè, tal
com ja he dit, es faci realitat el fet que... VOSALTRES SOU EL FESTIMATGE!!!!

Un Festimatge de todos
Es siempre un placer el poder dirigirme a todo el mundo que esté leyendo este catálogo, con orgullo y, a la vez, respeto por toda la gente que está haciendo posible esta edición del FESTIMATGE, el Festival de la Imagen de Calella.
Foto-Film Calella os presenta toda una serie de actividades alrededor de la Imagen ya sea fija o en movimiento,
nueva o antigua, muda o sonora… Todo lo que podáis pensar tiene cabida dentro de nuestro o, mejor dicho..., vuestro
FESTIMATGE.
Todos los que hemos trabajado para hacer posible esta edición, nos sentimos ya ilusionados por la respuesta que
hemos ido recibiendo de la gran cantidad de gente que quiere participar, ya sea en las exposiciones de fotos, los
cortos, los talleres... Creemos que será una edición muy lúcida, no sólo por el nivel de las imágenes que podremos
ver, sino por toda la unidad que todo ello empuja.
Nos damos cuenta que, edición tras edición, cada vez más gente entra a formar parte de la familia del FESTIMATGE y
que las fronteras ideológicas, de cultura, de idioma o de distancia no existen, todo el mundo tiene un objetivo común:
disfrutar de las imágenes.
Podríamos pensar que esta edición debería traer añadidas celebraciones especiales por el hecho de que llegar a una
décima edición es ya de por si un éxito, pero para el equipo que conducimos el FESTIMATGE, cada edición es diferente y todas tienen la misma importancia. No hay dos ediciones iguales y todas son igual de ilusionantes.
Así pues os animo a que disfrutéis, en la medida que podáis, de todos les actos de este FESTIMATGE, para que, tal
como ya he comentado, se haga realidad el hecho de que... ¡VOSOTROS SOIS EL FESTIMATGE!
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La fotografia ha estat per a mi, la meva cultura.
Per a un jove d’origen humil, que va tenir una etapa educativa força deficitària, de la qual només recorda les hòsties
rebudes, la fotografia va esdevenir un espai de llibertat i la
passió necessària que em va ajudar a créixer en tots els
sentits.
A la meva joventut, en una Espanya gris en els darrers anys
de franquisme oficial, les revistes especialitzades en fotografia -quasi sempre estrangeres-, eren tot un espectacle
per a un jove acabat de sortit de l’ou. A més a més de poder
llegir imatges diverses, insòlites o de paratges desconeguts, també era habitual poder contemplar el nu de la forma més natural, en un país on qualsevol cosa relacionada
amb el sexe era considerada tabú.
Sempre he considerat que, aprendre a llegir imatges és la
base per esdevenir un bon escriptor de fotografies.
Com titula l’enunciat, aquesta mostra és incompleta. Primer, perquè potser la vida encara em donarà temps d’escriure alguna imatge més i, per altra part, perquè mostrar
la totalitat del meu eclèctic treball hauria pogut causar
confusió. Però també, perquè alguna circumstància ha fet
decidir que els vostres ulls: no estan preparats per a veure-

Jesús Coll
AIXÒ NO ÉS TOT

“Quasi una retrospectiva”
www.jesuscoll.com
Del 4 al 26 d’abril
Sala d’exposicions de l’Ajuntament Vell
(plaça de l’Ajuntament)
Horari:
De dimarts a divendres de 18.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

ho tot.

La fotografía ha sido mi cultura.
Para un joven de origen humilde y educación escasa, de la cual sólo recuerda las hostias recibidas, la fotografía se convirtió en un espacio de libertad y la pasión necesaria que me ayudó a
crecer en todos los sentidos.
En mi juventud, en una España gris en los últimos años de franquismo oficial, las revistas especializadas en fotografía -casi siempre extranjeras-, eran todo un espectáculo para un joven
recién llegado. Además de poder leer cantidad de imágenes insólitas o de parajes desconocidos,
también era habitual poder contemplar el cuerpo desnudo de la forma más natural, en un país
donde cualquier cosa relacionada con el sexo era considerada tabú.
Siempre he considerado que aprender a leer imágenes es la base para convertirse en un buen
escritor de fotografías.
Como el título indica, esta muestra es incompleta. Primero, porque quizás la vida me dé tiempo
para escribir alguna imagen más y, por otra parte, porque mostrar la totalidad de mi ecléctico
trabajo hubiera podido causar confusión. Pero también, porque alguna circunstancia ha hecho
decidir que vuestros ojos: no están preparados para verlo todo.
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FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella
Imatge: José Beut

El Trofeu Torretes de Fotografia està considerat com un dels més prestigiosos de
l’Estat espanyol, i el fet que s’està introduint en els circuits internacionals ho con-

XXXIX Trofeu
Torretes de
Fotografia

firma la participació de fotògrafs de 48 països amb la presentació de 4.696 obres.
El Trofeu Torretes consta de tres apartats: fotografies monocromes de temàtica
lliure, color de temàtica lliure i les relacionades amb el mar en tots els seus aspectes.
La selecció de les millors fotografies de cada un dels tres apartats es mostra en
aquesta exposició.

Fotografies premiades

El Trofeu Torretes de Fotografia está considerado como uno de los más prestigio-

Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet

4.696 obras.

Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

La selección de las mejores fotografías de cada uno de los tres apartados es mos-

sos del Estado español y que se está introduciendo en los circuitos internacionales
lo confirma la participación de fotógrafos de 48 países con la presentación de
El Trofeu Torretes consta de tres apartados: fotografías monocromas de temática
libre, color de temática libre y las relacionadas con el mar en todos sus aspectos.
trada en esta exposición.
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Rastres d’un missatge
Algú ven alguna cosa de la que es vol despendre o ofereix el seu temps per donar classes
particulars o el diumenge es convoca una assemblea de veïns...
A les parets dels carrers hi trobem anuncis enganxats amb cola o amb cel·lo que desapareixeran amb el pas del temps, quedant només unes marques provisionals; també hi
trobem pintades i graffitis censurats per impedir la difusió de consignes i proclames que
amb el seu traç han modificat l’asèpsia de les façanes i les tanques.
En tots el casos, finalment, només queden rastres d’un missatge.
Amb aquesta sèrie de fotografies he volgut testimoniar el paisatge que formen aquests
rastres abans que desapareguin.

Joan Ramell

Rastres d’un missatge
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

Rastros de un mensage
Alguien vende alguna cosa de la que quiere desprenderse u ofrece su tiempo para dar
clases particulares o el domingo se convoca una asamblea de vecinos…
En las paredes de las calles se encuentran anuncios pegados con cola o “celo” que desaparecerán con el paso del tiempo, quedando sólo unas marcas provisionales; también
encontramos pintadas y graffitis censurados para impedir la difusión de consignas y
proclamas que con su trazo han modificado la asepsia de las fachadas y las vallas.
En todos los casos, finalmente sólo quedan rastros de un mensaje.
Con esta serie de fotografías he querido testimoniar el paisaje que forman estos rastros
antes de que desaparezcan.

8
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Dins l’imaginari col•lectiu la paraula Patagònia engloba conceptes de clima rude, ambients
estranys, naturalesa especialitzada i vides singulars.
El clima ha modelat formes, tant inerts com vives, de formidable impacte sensitiu. Cels, vents,
gels; roques, argiles, sorra; aigües, flors, vida; treballs, rostres, lluita: és possible trobar de tot
en tan elemental i tan complex univers. Els àmbits naturals d’aquest racó planetari mostren
especialitzacions extremes, ajustos exactes a un mapa sorprenent per la seva tipografia, pels
seus components geològics i per les seves manifestacions de vida vegetal i animal.
La presència humana, des dels seus primers pobladors originaris fins als paisans i gautxos del
món rural patagònic d’avui, trasllueixen en les seves tasques, els seu perfils i les seves actituds
una empremta de perfecte arrelament al sòl que els aixopluga.
La Patagonia, confín austral
Dentro del ideal colectivo la palabra PATAGONIA encierra conceptos de clima rudo, ambientes
extraños, naturaleza especializada y vidas singulares.
El clima ha moldeado formas, tanto inertes como vivas, de formidable impacto sensitivo.
Cielos, vientos, hielo; rocas, arcillas, arena; aguas, flores, vida; trabajos, rostros, lucha: todo es
posible de encontrar en tan elemental y tan complejo universo. Los ámbitos naturales de este

Luís Alberto
Franke

La Patagonia,
confín austral

www.luisfranke.com.ar
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

La Patagonia, confín austral

rincón planetario muestran especializaciones extremas, ajustes exactos a un mapa sorprendente por su topografía, por sus componentes geológicos y por sus manifestaciones de vida
vegetal y animal.
La presencia humana, desde sus primeros pobladores originarios hasta los paisanos y
gauchos del mundo rural patagónico de hoy, transparentan en sus tareas, sus perfiles y sus
actitudes una impronta de perfecto arraigo al suelo que los cobija.

9
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Aigua
“L’aigua és la força motriu que mou tota la naturalesa”. (Leonardo da Vinci)
De tots els elements és el que ofereix més variants al fotògraf:
translúcida-opaca · fosca-clara · calmada-agitada.
En ser una matèria flexible, pot canviar l’atmosfera d’una fotografia donant-li una personalitat
més fluida, llegible i gràfica. Mai té el mateix color, la mateixa forma, la mateixa densitat ni els
mateixos reflexos.
La majoria de les preses han estat exposades mitjançant llarga exposició i tècniques d’unió panoràmiques. En una època en que correm per arribar enlloc, prendre’t el temps i la paciència per
explorar el medi ambient, abans de disparar la càmera, ha donat com a resultat les fotografies

Quico Gavara

d’aquesta exposició, sent l’aigua el punt d’unió.
Agua

Aigua

“El agua es la fuerza motriz que mueve toda la naturaleza”. (Leonardo da Vinci)

www.quicogavara.com

traslúcida-opaca · oscura-clara · calmada-agitada.

Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet

dad más fluida, legible y gráfica. Nunca tiene el mismo color, la misma forma, la misma densidad

De todos los elementos es el que ofrece más variantes al fotógrafo:
Al ser una materia flexible, puede cambiar la atmósfera de una fotografía dándole una personalini los mismos reflejos.
La mayoría de las tomas han sido expuestas mediante larga exposición y técnicas de unión pa-

Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

norámicas. En una época en que corremos para llegar a ninguna parte, tomarte el tiempo y la
paciencia para explorar el medioambiente, antes de disparar la cámara, ha dado como resultado
las fotografías de esta exposición, siendo el agua el punto de unión.

10

Cat Festimatge 2015.indd 10

17/03/15 15:16

The Cube surge por la pasión de fotografiar el cuerpo en un estado mini-

malista dins del mínim espai, sense complements per explorar la seva

malista dentro del mínimo espacio, sin complementos para explorar su

plasticitat i dramatisme.

plasticidad y dramatismo.

On habitualment els espais de creació fotogràfica es realitzen amb

Donde habitualmente los espacios de creación fotográfica se realizan

grans localitzacions, vaig decidir trencar amb l’espai i reduir aquest a

con grandes localizaciones, decidí romper con el espacio y reducir éste

la mínima expressió. Concentrant tot en la unitat bàsica de la mesura,

a la mínima expresión. Concentrando todo en la unidad básica de la me-

Un metre cúbic.

dida, Un metro cúbico.

En un principi va ser difícil d’explicar a les noies l’essència del projecte,

En un principio fue difícil de explicar a las chicas la esencia del proyecto,

fet que en un principi va coincidir amb la poc encertada confluència de

lo que en un principio coincidió con la poco acertada confluencia de ropa

roba i complements en un estat tan limitat. Teles, complements, llums,

y complementos en un estado tan limitado. Telas, complementos, luces,

ombres creaven un ambient massa sobrecarregat que no tenia res a

sombras creaban un ambiente demasiado sobrecargado que nada tenía

veure amb la idea del projecte inicial.

que ver con la idea del proyecto inicial.

Aviat vaig decidir descartar qualsevol element que no fos el cos en es-

Pronto decidí descartar cualquier elemento que no fuera el cuerpo en

sència. I aleshores, lluny de sentir que s’esgotaven les possibilitats, vaig

esencia. Y entonces, lejos de sentir que se agotaban las posibilidades,

descobrir les grans possibilitats, model rere model, del cos amb la llum

descubrí las grandes posibilidades, modelo tras modelo, del cuerpo con

i les ombres. I així va néixer el projecte com a tal, “The Cube Esence”.

la luz y las sombras. Y así nació el proyecto como tal, “The Cube Esence”.

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

The Cube sorgeix per la passió de fotografiar el cos en un estat mini-

Dany Gibert
The Cube

www.danigibert.com
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.
11
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@jolfer
Josep Lluís Fernández

Mirades a través
del mòbil
Nik Instagram: @jolfer
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

Mirades a través del mòbil

Miradas a través del móvil

Fa més de 30 anys que m’apassiona la fotografia, però va ser fa tres quan

Hace más de 30 años que me apasiona la fotografía, pero fue hace tres

vaig descobrir la fotografia mòbil. Per diverses circumstàncies, vaig haver

cuando descubrí la fotografía móvil. Por diversas circunstancias, tuve que

de deixar la fotografia quan encara utilitzàvem les rèflex, el revelat i el posi-

dejar la fotografía cuando todavía utilizábamos las réflex, el revelado y el

tivat, que ho fèiem a casa en una petita cambra fosca.

positivado, que lo hacíamos en casa en una pequeña cámara oscura.

Buscant apps per al meu iPhone vaig descobrir Instagram, una xarxa social

Buscando apps para mi iPhone descubrí Instagram, una red social diferente

diferent que unia les persones amb un mateix hobby, la fotografia.

que unía las personas con un mismo hobby, la fotografía.

Instagram va obrir la meva inquietud en aquest món, nou per a mi, la fo-

Instagram abrió mi inquietud en este mundo, nuevo para mí, la fotografía

tografia digital, i em va acostar a persones amb les quals compartir vir-

digital, y me acercó a personas con las que compartir virtualmente (al inicio)

tualment (a l’inici) i en instawalks fotogràfics (més endavant) aquestes

y en instawalks fotográficos (más adelante) estas inquietudes.

inquietuds.

Todas mis fotografías están realizadas con el dispositivo móvil. Y aquí hay

Totes les meves fotografies estan realitzades amb el dispositiu mòbil. I aquí

una muestra de mi trabajo en los últimos tres años.

hi ha una mostra del meu treball en els últims tres anys.
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Les imatges d’aquesta exposició ens situen bàsicament a la ciutat de Barcelona;
ens mostren indrets claus d’una infame guerra, on els interessos d’uns pocs portà a la matança de molts per culminar amb la pèrdua de les llibertats catalanes.
L’autor s’ha esmerat en donar-hi un caire èpic, sense oblidar, però, la finalitat de
tota fotografia: expressar quelcom i fer-ho al mateix temps atractiu...També reflexiu. Crec que ho ha aconseguit.
1714 Escenarios del sitio
Las imágenes de esta exposición nos sitúan básicamente en la ciudad de Barcelona; nos muestran lugares claves de una infame guerra, donde los intereses de
unos pocos llevaron a la matanza de muchos para culminar con la pérdida de las
libertades catalanas.

Martí Mussoll
1714 Escenaris del setge
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

1714 Escenaris del setge

El autor se ha esmerado en darle un carácter épico, sin olvidar, sin embargo, el fin
de toda fotografía: expresar algo y hacerlo a la vez atractivo...También reflexivo.
Creo que lo ha conseguido.
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Des que vaig començar a experimentar, fa set anys,

Desde que empecé a experimentar, hace siete años,

amb les tècniques de llarga exposició a través de fil-

con las técnicas de larga exposición a través de fil-

tres de densitat neutra, em va fascinar la possibilitat

tros de densidad neutra, me fascinó la posibilidad de

de capturar escenes que l’ull és incapaç de percebre.

capturar escenas que el ojo es incapaz de percibir.

Aconseguir exposicions d’entre 2 i 8 minuts, a plena

Conseguir exposiciones de entre 2 y 8 minutos, a

llum del dia, em permetia transformar el món real

plena luz del día, me permitía transformar el mun-

en un món de somni. Busco motius quotidians i

do real en un mundo de ensueño. Busco motivos

aparentment mancats d’interès per si mateixos, per

cotidianos y aparentemente faltos de interés por sí

transformar-los en escenes envoltades en un ambi-

mismos, para transformarlos en escenas envueltas

ent màgic i irreal.

en un ambiente mágico e irreal.

Les imatges així obtingudes són capaces de trans-

Las imágenes así obtenidas son capaces de trans-

metre una nova dimensió als objectes tridimensio-

mitir una nueva dimensión a los objetos tridimensi-

nals: el pas del temps.

onales: el paso del tiempo.

Amb l’ús d’aquesta tècnica es van obrir per a mi

Con el uso de esta técnica se abrieron para mí nue-

noves possibilitats d’expressió, a partir d’elements

vas posibilidades de expresión, a partir de elemen-

Tempus fugit

estàtics, amb les quals poder transmetre diferents

tos estáticos, con las que poder transmitir distintas

sensacions, en conjunció amb el moviment de l’ai-

sensaciones, en conjunción con el movimiento del

www.josebeut.com

gua i els núvols.

agua y las nubes. Pretendo, en resumen, crear una

Pretenc, en resum, crear una certa sensació de con-

cierta sensación de confusión en el espectador, que

Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet

fusió en l’espectador, que identifica perfectament els

identifica perfectamente los elementos que compo-

elements que componen l’escena, però se li mostren

nen la escena, pero se le muestran envueltos en una

envoltats en una atmosfera mística. És la coexistèn-

atmósfera mística. Es la coexistencia de estos dos

Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

cia d’aquests dos factors la que provoca finalment

factores la que provoca finalmente mi motivación

la meva motivació per la consecució d’aquest tipus

por la consecución de este tipo de imágenes.

José Beut

d’imatges.
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El projecte nuSnu és això: la visualització de la concreció d’unes converses entre la persona participant i el
fotògraf. Les claus usades per conformar la imatge són ben simples: La corda representa la vida i els nusos les
experiències vitals (viscudes, desitjades, positives, negatives...) mentre que el cos nu es representa a si mateix.
Per tant, estem davant unes imatges que parteixen d’una veritat biogràfica per arribar a una altra veritat: la de la
lectura lliurement interpretada pel receptor.
Viure aquest projecte és una experiència engrescadora. Haver compartit aspectes de la vida d’altres persones ha
estat, i és, molt estimulant. Aconseguir fer de tot plegat una fotografia és, sens dubte, emocionant.
La nuesa i els nusos ens igualen.
La vida es una cuerda que nosotros desnudamos
El proyecto nuSnu es esto: la visualización de la concreción de unas conversaciones entre la persona participante y el fotógrafo. Las claves usadas para conformar la imagen son bien simples: La cuerda representa la vida y
los desnudos las experiencias vitales (vividas, deseadas, positivas, negativas...) mientras que el cuerpo desnudo
se representa a sí mismo. Por tanto, estamos ante unas imágenes que parten de una verdad biográfica para
llegar a otra verdad: la de la lectura libremente interpretada por el receptor.
Vivir este proyecto es una experiencia estimulante. Haber compartido aspectos de la vida de otras personas ha
sido, y es, muy estimulante. Conseguir hacer de todo ello una fotografía es, sin duda, emocionante.

Joan
Porredon
nuSnu

www.joanporredon.com
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres
de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges
i festius de
11.00h a 14.00h.
i de 17.00h a 21.30h.

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

La vida és una corda que nosaltres nuem

La desnudez y los desnudos nos igualan.

15

Cat Festimatge 2015.indd 15

17/03/15 15:16

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

De lo esencial neix com un repte personal. D’una banda d’aprenentatge,

De lo esencial nace como un reto personal. Por una parte, de aprendi-

amb tècniques de manipulació de la imatge que han arribat en aquest

zaje, con técnicas de manipulación de la imagen que han llegado en ese

aprendre a emocionar, captant i recreant el concepte, pel que fa a tèc-

aprender a emocionarme, captando y recreando el concepto, en cuanto a

nica, del corrent desenvolupat en el retrat fotogràfic pels mestres dels

técnica, de la corriente desarrollada en el retrato fotográfico por los ma-

Països de l’Est.

estros de los Países del Este.

De l’altra, la necessitat i pretensió de donar-me resposta a aquestes pre-

Por otra, la necesidad y pretensión de darme respuesta a esas preguntas

guntes que sempre van amb mi: com mostrar l’abstracte, com trans-

que siempre van conmigo: ¿cómo mostrar lo abstracto, cómo transmitir,

metre, sense distraccions, en estat pur, el que es mira però no es veu?

sin distracciones, en estado puro, lo que se mira pero no se ve?

Recuperar la identitat i el jo, dotant-la de la subjectivitat necessària que

Recuperar la identidad y el yo, dotándola de la subjetividad necesaria que

mostra cada un d’ells, amb aquesta bellesa pertorbadora que posseei-

muestra cada uno de ellos, con esa belleza perturbadora que poseen

xen com a individus, com a persones úniques i irrepetibles.

como individuos, como personas únicas e irrepetibles.

Mati Irizarri
De lo esencial
www.matiirizarri.com
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.
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Toys
www.josecanti.com
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

José Cantí

La Col·lecció Toys neix d’una forma més que casual. La meva
mare va decidir fer neteja i va trobar una capsa de galetes plena
de joguines. Em va dir que o l’anava a buscar o la llençaria. Ho vaig
fer i no només vaig salvar-les d’una mort segura, sinó que ara visc
amb elles i se senten tan còmodes a casa que fins i tot es dutxen
a la meva cafetera.
Jose Cantí. Format en premsa, ha treballat com a dissenyador
gràfic i fotògraf. Els seus quadres decoren restaurants i botigues
de moda, i la seva obra fotogràfica ha aparegut en publicacions
d’art i tendències. Avui ens acosta a la seva col·lecció ‘Toys’ amb
una exposició on dóna vida a les seves joguines dels 70 en unes
originals obres plenes d’humor i tendresa.

La Colección Toys nace de una forma más que casual. Mi madre decidió hacer limpieza y encontró una caja de galletas llena de juguetes. Me dijo que o
la iba a buscar o la tiraría. Lo hice y no sólo los salvé de una muerte segura, sino que ahora vivo con ellos y se sienten tan cómodos en casa que incluso
se duchan en mi cafetera.
Jose Cantí. Formado en prensa, ha trabajado como diseñador gráfico y fotógrafo. Sus cuadros decoran restaurantes y tiendas de moda, y su obra
fotográfica ha aparecido en publicaciones de arte y tendencias. Hoy nos acerca a su colección ‘Toys’ con una exposición donde da vida a sus juguetes
de los 70 en unas originales obras llenas de humor y ternura.
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Tony Keeler
www.tonykeeler.com
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

D’origen nord-americà, Tony Keeler ha desenvolupat la seva
carrera artística a Catalunya, contribuint de manera significativa
al patrimoni fotogràfic Espanyol. L’estil agosarat de Keeler, amb
la seva peculiar tècnica de crear contrastos inversemblants en
blanc i negre donen un segell inconfusible a les seves imatges.
Entre una àmplia gama de temes, destaquen els seus retrats,
sorprenents per l’apropament extrem que la lent ha hagut de fer
al rostre retratat. La càmera és per a Keeler un instrument essencial de contacte i comunicació amb les persones. Busca als seus
subjectes entre la fauna humana, els selecciona intuïtivament
per explorar la seva essència i trobar elements comuns entre
dones i homes de diferents ètnies i procedències socioculturals.
En aquesta exposició, Tony Keeler ens mostra una petita selecció retrospectiva de cinc dècades d’imatges anàlogues en blanc
i negre. Ens ofereix un recorregut per ambients irrepetibles com
l’Eivissa romàntica dels anys 70 o el Cadaqués efervescent de
Dalí i ens convida a endinsar-nos en les intenses mirades dels
qui un dia es van creuar amb la seva càmera.
De origen norteamericano, Tony Keeler ha desarrollado su carrera artística en Cataluña, contribuyendo de manera significativa al patrimonio fotográfico Español. El estilo audaz de Keeler, con su peculiar técnica de crear contrastes inverosímiles en blanco y negro, dan un sello inconfundible a
sus imágenes.
Entre una amplia gama de temas, destacan sus retratos, sorprendentes por el acercamiento extremo que ha debido hacer la lente al rostro retratado.
La cámara es para Keeler un instrumento esencial de contacto y comunicación con las personas. Busca a sus sujetos entre la fauna humana, los
selecciona intuitivamente para explorar su esencia y encontrar elementos comunes entre mujeres y hombres de diferentes etnias y procedencias socioculturales. En esta exposición, Tony Keeler nos muestra una pequeña selección retrospectiva de cinco décadas de imágenes análogas en blanco
y negro. Nos ofrece un recorrido por ambientes irrepetibles como la Ibiza romántica de los años 70 o el Cadaqués efervescente de Dalí y nos invita a
adentrarnos en las intensas miradas de quiénes un día se cruzaron con su cámara.
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cies a la iniciativa d’un grup d’amants de la fotografia i de la cinematografia,
caracteritzant-se en aquests 59 anys de vida per una incessant evolució,
amb múltiples activitats de cara al foment de la fotografia, la cinematografia i el vídeo.
Aquesta exposició que es pot contemplar aquí, es una petita mostra del
nostre Patrimoni Fotogràfic, on totes les obres has estat donades de forma
totalment altruista pels seus autors. Amb ella comprovarem que la evolució
digital ja està present, encara que persisteixen les fotografies en blanc i
negre de tota la vida, que esperem no passin a l’oblit.
La SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE GIPUZKOA se funda en el año1948 gracias
a la iniciativa de un grupo de amantes de la fotografía y de la cinematografía

Fondos Fotográficos
Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa
www.sfg-ss.com
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

La SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE GIPUZKOA es va fundar a l’any 1948, grà-

caracterizándose en estos 59 años de vida por una incesante evolución,
con múltiples actividades de cara al fomento de la fotografía, la cinematografía y el vídeo.
Esta exposición que aquí se puede contemplar, es una pequeña muestra de
nuestro Patrimonio Fotográfico, donde todas las obras han sido donadas
altruistamente por sus autores. Con la misma lograremos comprobar que
la revolución digital ya está presente, aunque aún persisten las fotografías
en blanco y negro de toda la vida, que esperamos que no pasen al olvido.
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En aquesta exposició vull donar a conèixer una altra forma de repre-

En esta exposición quiero dar a conocer otra forma de representar el

sentar el cos de la dona tal com jo voldria que fos: Subtil, Eròtic, provo-

cuerpo de la mujer como yo quisiera que fuera: Sutil, Erótico, provoca-

cador, sensual i voluptuós.

dor, sensual y voluptuoso.

Les tècniques utilitzades són alhora una altra manera de diferenciar

Las técnicas utilizadas son a la vez otra manera de diferenciar tanto

tant els procediments químics de laboratori, com la varietat d’indrets

los procedimientos químicos de laboratorio, como la variedad de luga-

on s’han realitzat les fotografies.

res donde se han realizado las fotografías.

Totes les imatges estan fetes de manera artesanal i amb procedi-

Todas las imágenes están hechas de manera artesanal y con procedi-

ments químics propis de l’autor, blanquejadors, tints, reveladors es-

mientos químicos propios del autor, blanqueadores, tintes, reveladores

pecials, fórmules químiques poc convencionals i sempre tenint en

especiales, fórmulas químicas poco convencionales y siempre tenien-

compte l’alta permanència de la imatge al llarg del temps.

do en cuenta la alta permanencia de la imagen a lo largo del tiempo.

Tot això fa que es puguin considerar còpies úniques.

Todo esto hace que se puedan considerar copias únicas.

Miquel Àngel
Pérez
Nudus
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.
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She
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.
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Nicole Cambré

“She” (“Ella”) és una selecció monocroma de vint poderosos retrats de dones africanes de les societats tradicionals a l’Àfrica
oriental i meridional. L’atenció se centra en les fortaleses de les
dones i en les seves similituds i no en les diferències. Les imatges mostren a dones de les tribus dels Himba (Namíbia), San
(Botswana), Turkana (Kenya), Samburu (Kenya), Mursi (Etiòpia),
Hamer (Etiòpia), Kereyu (Etiòpia) i Daasenaach (Etiòpia).
L’autora, Nicole Cambré, és una advocada belga de professió,
però una fotògrafa d’esperit. Nicole va començar a estudiar fotografia a l’acadèmia de Brussel·les a finals de 2011. En aquest
període de temps relativament curt les seves imatges en blanc
i negre van rebre el reconeixement internacional a través de diverses publicacions i premis. Una de les seves imatges de la
fauna va ser guardonada amb el 1r premi en la categoria de naturalesa 2014 de National Geographic.

“She” (“Ella”) es una selección monocroma de veinte poderosos
retratos de mujeres africanas de las sociedades tradicionales
en África oriental y meridional. La atención se centra en las fortalezas de las mujeres y en sus similitudes y no en las diferencias. Las imágenes muestran a mujeres de las tribus de los Himba (Namibia), San (Botsuana), Turkana (Kenia), Samburu (Kenia), Mursi (Etiopía), Hamer
(Etiopía), Kereyu (Etiopía) y Daasenaach (Etiopía).
La autora, Nicole Cambré, es una abogada belga de profesión, pero una fotógrafa de espíritu. Nicole comenzó a estudiar fotografía en la academia de
Bruselas a finales de 2011. En este período de tiempo relativamente corto sus imágenes en blanco y negro recibieron el reconocimiento internacional
a través de diversas publicaciones y premios. Una de sus imágenes de la fauna fue galardonada con el 1er premio en la categoría de naturaleza 2014
National Geographic.
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Miquel Viñas
Poesia visual, poesia
verbal
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

El fotògraf molinenc Miquel Viñas i Farrés ens presenta aquesta expo-

El fotógrafo molinense Miquel Viñas i Farrés nos presenta esta exposi-

sició com una continuïtat dels seus llibres; fotografies en blanc i negre

ción como una continuidad de sus libros; fotografías en blanco y negro

amb un fort impacte visual, acompanyades cadascuna d’un poema

con un fuerte impacto visual, acompañadas cada una de un poema

verbal ideat expressament per cada imatge.

verbal ideado expresamente para cada imagen.

Les poesies són obra de la coneguda artista de Cabrianes, Montserrat

Las poesías son obra de la conocida artista de Cabrianes, Montserrat

Altarriba i Vilarasau. La forta poesia visual de les imatges del Miquel

Altarriba i Vilarasau. La fuerte poesía visual de las imágenes de Miquel

ens porta per un seguit d’ètnies i personatges de diverses naciona-

nos lleva por un recorrido de etnias y personajes de diversas nacio-

litats, les impactants mirades dels quals ens fan endinsar en el per-

nalidades, las impactantes miradas de los cuales nos adentran en el

sonatge.

personaje.

La poesia verbal de la Montserrat reforça la comprensió dels retrats i

La poesía verbal de Montserrat refuerza la comprensión de los retratos

suavitza i endolceix la colpidora primera impressió.

y suaviza y endulza la sobrecogedora primera impresión.
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Romania és el lloc d’origen i retorn d’una part important de les famílies gitanes emigrants per Europa. La
manca d’oportunitats laborals, la marginació social imposada, la discriminació i una cultura fortament arrelada
condicionen la diàspora romaní. “VENTS DE L’EST” retrata la parentela de la Ioana, una cap de família que té 15
fills dispersos per Europa, entre l’èxode i Romania. El treball, que es començà al 2009, està constituït per varis
assajos fotogràfics realitzats a Barcelona, França, Alemanya i Romania. Els membres de la família de la Ioana
són sempre els protagonistes, mostrant les vicissituds que tantes famílies romanies han de fer front en el seu
periple per aconseguir una vida més digne.
Vientos del Este
Rumania es el lugar de origen y retorno de una parte importante de las familias gitanas emigrantes por Europa.
La falta de oportunidades laborales, la marginación social impuesta, la discriminación y una cultura fuertemente
arraigada condicionan la diáspora del romero. “VIENTOS DEL ESTE” retrata la parentela de Ioana, una cabeza

Eva Parey
Vientos del Este
www.evaparey.com
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

Vents de l’Est

de familia que tiene 15 hijos dispersos por Europa, entre el éxodo y Rumanía. El trabajo, que se inició en 2009,
está constituido por varios ensayos fotográficos realizados en Barcelona, Francia, Alemania y Rumanía. Los
miembros de la familia de Ioana son siempre los protagonistas, mostrando las vicisitudes que tantas familias
romaníes tienen que hacer frente en su periplo para conseguir una vida más digna.
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Jean
Dalmaux

Cuba és gent, carrers, cotxes, música, indrets, llum,

Cuba, con su gente, sus calles, sus coches, su mú-

color, situacions que et suggereixen, evoquen, ins-

sica, su luz, su color, es una máquina del tiempo

piren i emocionen. Viatjar a Cuba és viatjar en el

capaz de evocar aquella ingenua sensación de un

Cuba

temps, però no en un temps de rellotge ni de ca-

tiempo olvidado; de cuando jugábamos en la ca-

lendari sinó en el temps de l’enyor d’allò perdut.

lle, de cuando todo era posible y de cuando todo

Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet

Viatjar a Cuba és retrobar aquella essència soter-

podía suceder.

rada en l’oblit del quotidià sota el vernís del normal.

Estas fotos que os presento persiguen despertar

Cuba és despertar en la consciència d’aquella sin-

la conciencia de vuestro olvido, pretenden que

Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

ceritat ingènua del temps de la nostra infantesa

reviváis la emoción que evoca un primer viaje a

quan encara podíem jugar al carrer, quan tot era

Cuba. Aquella quizás olvidada: La felicidad.

possible i tot estava per descobrir.

Es de justicia agradecer a Ruth i a Artur, de Artisal,

Aquesta exposició pretén evocar la sorpresa i la

su compañía en mi viaje. Y a José María Mellado

descoberta del primer viatge a l’illa, la primera

su impronta que mis fotos destilan, en su estilo y

emoció: La felicitat.

en mi mirada.

És just agrair a la Ruth i l’Artur, d’Artisal, l’haver-me
agafat de la maneta i acompanyar-me en el meu
viatge. I al José María Mellado per la seva determinant petjada en la meva obra i en la meva mirada.
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Vicente
Peiró
Underwater

www.vicentepeiro.es
Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres
de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges
i festius de
11.00h a 14.00h.
i de 17.00h a 21.30h.

El mar és un còctel de vida, i aquí suràvem com a fe-

El mar es un cóctel de vida, y ahí flotábamos como fe-

tus en panxa, pàmfils i inútils, intentant maldestrament

tos en barriga, pánfilos e inútiles, intentando torpemente

emular les fintes d’un dofí, el bombolleig de la balena o

emular las fintas de un delfín, el burbujeo de la ballena

la sincronització marcial dels exèrcits d’anxoves. Presos

o la sincronización marcial de los ejércitos de ancho-

del pànic a perdre referències, amb la llum superficial

as. Presos del pánico a perder referencias, con la luz

com a línia divisòria: A dalt, lents i suosos... A baix, mal-

superficial como línea divisoria: Arriba, lentos y sudo-

destres i tremolosos. Com podem esgrimir el nostre real

rosos... Abajo, torpes y temblorosos. ¿Cómo podemos

títol davant una foca contorsionista obstinada a bus-

esgrimir nuestro real título ante una foca contorsionista

car-nos el clatell? On quedarà el nostre poder davant la

empeñada en buscarnos el cogote? ¿Dónde quedará

mirada fixa i desangelada del tigre alat, del blanc tauró?

nuestro poderío ante la mirada fija i desalmada del tigre

Quan per fi acceptem que no pintem més que un cranc

alado, del blanco tiburón?

ermità de petxina prestada, que un costaner musclo o

Cuando por fin aceptamos que no pintamos más que un

que un peix globus inflat de por, tot comença a trans-

cangrejo ermitaño de concha prestada, que un costero

formar-se.

mejillón o que un pez globo hinchado de miedo, todo

Acompanyat per la fortuna i com a tal privilegiat, vaig

empieza a transformarse.

poder aconseguir entre les puntes d’un remolí el reflex

Acompañado por la fortuna y como tal privilegiado,

d’un feix de llum, i en el coral encès, la fugaç imatge del

pude conseguir entre las puntillas de un remolino el re-

mite dels mars, descrita en les llegendes dels pescadors

flejo de un haz de luz, y en el coral encendido, la fugaz

com un deixant en el mar de mitja tarda. Neptú em per-

imagen del mito de los mares, descrita en las leyendas

doni, però he fotografiat i així us ho mostro, a la seva

de los pescadores como una estela en el mar de media

filla.

tarde. Neptuno me perdone, pero he fotografiado y así
os lo muestro, a su hija.
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Josep Avilés

Fenòmens meteorològics

L’ exposició consisteix en una visió personal de
fenòmens meteorològics en blanc i negre.
Estem molt acostumats a veure les fotografies de

Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet

núvols i tempestes en color i l’absència d’aquest

Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

a Barcelona encara que d’altres s’han captat a

ens permet percebre amb més força les imatges.
Les fotografies s’han realitzat majoritàriament
l’Aragó.

La exposición consiste en una visión personal de
fenómenos meteorológicos en blanco y negro.
Estamos muy acostumbrados a ver las fotografías de nubes y tempestades en color y la ausencia
de éste nos permite percibir con más fuerza las
imágenes.
Las fotografías se han realizado mayoritariamente en Barcelona aunque otras se han captado en
Aragón.
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Institut Euclides
curs 2014-2015
Quina colla!

Del 5 al 26 d’abril
Sala polivalent Fàbrica Llobet
Horari:
Dijous i divendres de 17.00h a 21.30h.
Dissabtes, diumenges i festius de
11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.30h.

Aquesta mostra recull un conjunt de fotografies realitzades per l’alumnat de 1r i 2n de
batxillerat artístic a la matèria de Tècniques d’expressió gràfico-plàstica i Estada Empresa de l’institut Euclides. L’alumnat ha de realitzar un autoretrat caricatura. No és una
representació convencional, ja que és el mateix alumne el que ha d’identificar els seu
trets diferencials i exagerar-los sense perdre la pròpia identitat.
En primer lloc, l’alumnat ha de fer-se una fotografia d’autoretrat i, posteriorment, a través d’un seguit de filtres i eines del programa Photoshop exagerar o disminuir els trets. Mitjançant la caricatura es pretén captar l’essència del o de la representada, convertint aquests trets en elements diferenciadors del personatge. És més que un simple retrat, és una interpretació gràfica de persones reals, aliena
a l’ofensa, que intenta captar l’ànima i la vida del model.
En aquest projecte, la fotografia porta l’alumnat a aprendre a veure, a mirar, aprenentatge molt útil i important, ja que està demostrat que per aconseguir fer
un bon retrat és necessari en un 80% observar i en un 20% dibuixar.
La muestra fonográfica que presentamos recoge un conjunto de fotografías realizadas por el alumnado de 1º y 2º curso de bachillerato artístico en las
materias de modalidad Técnicas de Expresión gráfico-plástica y Estancia en la Empresa del Instituto Euclides. El alumnado tiene que realizar un autorretrato
caricatura. No es una representación convencional, dado que es el mismo alumnado el que debe identificar sus rasgos diferenciales y exagerarlos sin perder
su propia identidad.
En primer lugar, los alumnos se hacen un autoretrato y, posteriormente, a través de filtros y herramientas del programa Photoshop exageran o disminuyen los
rasgos. Mediante la caricatura se pretende captar la esencia del o de la representada, convirtiendo estos rasgos en elementos diferenciadores del personaje.
Es más que un simple retrato, es una interpretación gráfica de personajes reales, aliena a la ofensa, que intenta captar el alma y la vida del modelo.
En este proyecto, la fotografía conduce al alumnado a aprender a ver y mirar; aprendizaje muy útil e importante, puesto que está demostrado que para conseguir realizar un buen retrato es necesario en un 80% observar y en un 20% dibujar.

Divendres dia 24. Fàbrica Llobet-Guri

Viernes día 24. Fàbrica Llobet-Guri

Presentació mostra Festimage Institut
Euclides curs 2014-2015

Presentación muestra Festimage Instituto
Euclides curso 2014-2015

Aquesta mostra està formada per curtmetratges de tots els gèneres: comèdia, drama, terror, suspens, musical i reportatge. Els ha realitzat l’alumnat de
1r de batxillerat artístic de l’Institut Euclides. També es projecten els curtmetratges realitzats a la matèria Cultura Audiovisual que intenten mostrar les
característiques del cinema de diferents corrents: surrealista, expressionista,
neorealista...

Esta muestra está formada por cortometrajes de todos los géneros: comedia,
drama, terror, suspense, musical y reportaje. Los han realizado los alumnos y
alumnas de 1er curso de bachillerato artístico del Instituto Euclides. También
se proyectan cortometrajes realizados en la materia de Cultura Audiovisual
que intentan mostrar las características de corrientes cinematográficas: surrealista, expresionista, neorrealista...

Silenci, gravem!

¡Silencio, grabamos!
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Col·lodió humit
Demostració de fotografia a càrrec de Joan Porredón
Membre de l’equip de Revela-T
Dissabte 18 d’abril a les 10.30h
Mercat Municipal

El col·lodió humit és un procediment fotogràfic que Frederick Scott Archer

El Colodión húmedo es un procedimiento fotográfico que Frederick Scott

va sintetitzar l’any 1851. Ben aviat desbancà el Daguerreotip i la seva he-

Archer sintetizó en el año 1851. Pronto desbancó al Daguerrotipo y su he-

gemonia va durar prop de 40 anys fins que es va substituir per les plaques

gemonía duró cerca de 40 años hasta que fue sustituido por las placas

sensibilitzades amb gelatinobromur de plata. S’anomena col·lodió humit

sensibilizadas con gelatinobromuro de plata. Se le denomina Colodión hú-

perquè la placa ha de romandre humida durant tot el procediment de presa,

medo porque se debe mantener la placa constantemente húmeda durante

revelat i fixat de la imatge. Actualment, hi ha una gran revifalla d’aquesta

todo el proceso de captación, revelado y fijado de la imagen. Actualmente,

tècnica fotogràfica, ja sigui per les seves qualitats creatives i estètiques,

hay un nuevo resurgimiento de esta técnica fotográfica, ya sea por sus

per curiositat, per romanticisme o per tenir un contacte més estret amb la

cualidades creativas y estéticas, por curiosidad, por romanticismo o sim-

tècnica i la química.

plemente por tener un contacto más estrecho con la técnica y la química.

Shooting Llum Negre
Taller de fotografia
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maquillatge foto: Soem Mac

Diumenge 19 d’abril a les 17.00h.
Espai Teatre de la Fàbrica Llobet
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Places limitades.
Inscripcions:
Joan Carles Marco
marcophotoart@gmail.com
Tel: 670 615 628

Sessió de bodypainting on la llum de neó activa

Sesión de bodypainting donde la luz de neón ac-

la pintura del cos de la model fent l’efecte de ser

tiva la pintura del cuerpo de la modelo dando la

fluorescent. Es tracta d’un efecte realment espec-

impresión de ser fluorescente. Se trata de un efec-

tacular i està molt de moda, a més de ser força

to realmente espectacular y está muy de moda,

creatiu i curiós. A part del propi bodypainting, s’uti-

además de ser bastante creativo y curioso. Aparte

litzaran petits complements i variacions per fer-lo

del propio bodypainting, se utilizarán pequeños

més complert: pètals de tela (que també brillen),

complementos y variaciones para hacerlo más

fils pintats i penjats d’un suport per darrera de la

completo: pétalos de tela (que también brillan), hi-

model, etc…

los pintados y colgados de un soporte por detrás

Els assistents haurien que disposar d’objectius

de la modelo, etc...

35mm o 50mm o bé 70mm prou lluminosos ja que

Los asistentes deberían disponer de objetivos

es necessiten una obertures de 2.0 o 2.8 i disparar

35mm o 50mm o 70mm suficientemente lumino-

a ISO 800 o 1600.

sos ya que se necesitan una aperturas de 2.0 o 2.8
y disparar a ISO 800 o 1600.
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Fotosport 2014
XXIII Biennal
Internacional de
Fotografia de
l’Esport
www.fotoartreus.cat
Locals comercials on s’exposen
les fotografies
Viatges Startour • c/ Jovara, 54-56
Calçats Pascual • c/ Església, 74
Perfumeria Xaloc • c/ Església, 119
Porti • c/ Esglesia, 134
Regals Marina • c/ Església, 156
Perfumeria Vila • c/ Església, 184

Lommi, Sami, Finlàndia,
“Mean Machine”,
Medalla Fotosport 2014 i
Menció Honorífica FIAP

Pells Barcelona • c/ Església, 238
Can Vives • c/ Sant Joan, 89
Republic • c/ Sant Joan, 58
Can Nogué • c/ Sant Antoni, 56
2Espais • c/ Amadeu, 103
Assesoria Camps • c/ Amadeu, 101
Quim i Esteve Perruquers • c/ Amadeu, 98
Papereria Roger • c/ Amadeu, 7
X. Poch Laboratoris Digitals • c/ Barcelona, 18
Línia Viva • c/ Església, 55-57
Can Villaret • c/ Església, 123
Aromes • c/ Església, 141
Intersport Marques • c/ Església, 179
Errage • c/ Església, 237
Xoc l’esport • c/ Església, 312
Llibreria La Llopa • c/ Sant Joan, 62
Entredos • c/ Bruguera, 175
Belles Arts i Manualitats Àngels • c/ Amadeu, 38
Tubert Moda • c/ Sant Joan, 27
Renard • c/ Església, 180-182
Estudi Carme Guri • c/ Balmes, 12 baixos

Certament hi ha poques iniciatives dins l’àmbit

Hay pocas iniciativas en el ámbito de la cultura

cultural i altres àmbits que tinguin una vida tan

y otros ámbitos que tengan una vida tan larga y

llarga i menys quan, de vegades, la gestió del

menos cuando, a veces, la gestión del proyecto

projecte pot semblar molt personal i difícil de

puede parecer muy personal y difícil de pasar

traspassar d’una generació a una altra.

de una generación a otra.

A FOTOSPORT, però, això no ha estat cap impe-

Para FOTOSPORT, sin embargo, esto no ha sido

diment per la seva continuïtat, tot evolucionat i

ningún impedimento para su continuidad, aun-

adaptant-se als nous temps, tècniques, entorn

que adaptándose a nuevos tiempos, técnicas,

social, etc.

entorno social, etc.

Creat per l’Enric Pàmies, HonEFIAP, MFIAP, un

Creado por Enric Pàmies, HonEFIAP, MFIAP,

llunyà 1970 del qual vam agafar el relleu el

un lejano 1970 del que tomamos el relevo en

2002, malgrat el canvis per adaptar-nos, com

2002, a pesar de los cambios para adaptarnos,

apuntava, l’esperit de FOTOSPORT és el mateix

el espíritu de FOTOSPORT es el mismo desde

des de la seva creació.

su creación.

Aquest esperit no és altre que posar en valor

Éste espíritu no es otro que valorizar el acróni-

l’acrònim FOTOSPORT que vol representar la

mo FOTOSPORT que intenta representar la

pràctica de l’esport i tot el seu entorn sota el

práctica del deporte y todo su entorno bajo el

prisma o a través de l’objectiu dels fotògrafs

prisma o a través del objetivo de los fotógrafos

que edició rere edició ens envien les seves

que edición tras edición nos confían sus obras

obres per participar en el nostre saló.

para participar en nuestro salón.
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Les fotografies que estan exposades a diversos aparadors d’establiments comercials
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Viatges Startour
Calçats Pascual
Perfumeria Xaloc
Porti
Regals Marina
Perfumeria Vila
Pells Barcelona
Can Vives
Republic

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Can Nogué
2Espais
Assesoria Camps
Quim i Esteve Perruquers
Papereria Roger
X. Poch Laboratoris Digitals
Línia Viva
Can Villaret
Aromes

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Intersport Marquès
Erragé
Xoc l’Esport
Llibreria la Llopa
Entredos
Belles Arts i Manualitats Àngels
Tubert Moda
Renard
Estudi Carme Guri

30

Cat Festimatge 2015.indd 30

17/03/15 15:16

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

P

3
2

P
11

P
8

12

10

13

23

22
9
3 17

16

5

4

2

P
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18
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26

20 7
21

6

24

3

14

2

P
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Sales de projeccions
1
2
3
4

Espai Caixa
La Fàbrica
La Tetera
Hotel Bernat II

27

1

P

Col·laboradors
1
2

Hotel Volga
Hotel Bernat II

Sales d’exposició
1
2
3

Ajuntament Vell
Galeria Cultural Pa, Vi i, Moltó
La Fàbrica
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Taller de vídeo

a càrrec d’Ernest Vila i
Jordi Matas

Dissabte 11 d’abril
Ajuntament Vell de 10.00 a 14.00h. i de 16.00 a 20.00h.
Cal Inscripció prèvia. Tel.: 658 058 782
Places limitades.

Aprèn a editar amb Lightworks, un programa d’edició de vídeo professional no-lineal que permet editar pel·lícules en resolucions 2K i 4K,
així com també produccions televisives en formats PAL, NTSC i alta
definició (HD). El millor de tot és que es tracta d’un programa de codi
obert i gratuït.

Aprende a editar con Lightworks, un programa de edición de vídeo
profesional no-lineal que permite editar películas en resoluciones 2K
y 4K, así como producciones televisivas en formatos PAL, NTSC y alta
definición (HD). Lo mejor de todo es que se trata de un programa de
código abierto y gratuito.

Gala matinal de
cinema curt
Diumenge 12 d’abril
Sala La Fàbrica a les 11.30h. Fàbrica Llobet-Guri

FESTIMATGE dedica aquesta matinal de Cinema a la difusió i promoció dels nostres autors
més propers, projectant cinc curtmetratges d’autors locals.
FESTIMATGE dedica esta matinal de Cine a la difusión y promoción de nuestros autores más
próximos, proyectando cinco cortometrajes de autores locales.

La flor de la habana

Canvi de plans

Em caso per ella

Nova vida

de Joaquim Itchart
d’Albert Arcas

de Marçal Mora
de David Egea

Sonrisas que cuentan
d’Ernest Vila
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XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges
Dilluns 13 d’abril.
Sala ESPAI CAIXA. Carrer Bartrina, 12
Projecció de curtmetratges del XXI TROFEU TORRETES
El Jurat d’aquesta edició està format per:
Josep Farrás del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya.
Bárbara Destefanis. Directora de Producció de B.C.N. i Sports Film.
Mercè Espelleta. Directora de Casting i Actriu.
Proyección de cortometrajes del XXI TROFEU TORRETES
El Jurado de esta edición está formado por:
Josep Farrás del Colegio de Directores de Cine de Cataluña.
Bárbara Destefanis. Directora de Producción de B.C.N. y Sports Film.
Mercè Espelleta. Directora de Casting y Actriz.

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.00 h.

Tagomago

Conte de llops

de Sergi Miralles
(argument) 18 minuts

Malta

de Ricard Bernat
(documental) 25minuts

Angélica

d’Antonio Cuesta
(argument) 19 minuts

Mi primer beso

d’Albert Manich
(argument) 18 minuts

de Pau Pérez
(argument) 17 minuts

La mujer asimétrica
d’Ana Mª Ruiz
(argument) 11 minuts

Una cuestión de etiqueta
de Roger Vilarroya
(argument) 3 minuts

Puño y metal

de Víctor Alonso
(reportatge) 14 minuts

El resto es silencio

de Pablo Bullejos
(argument) 19 minuts

Nena

de Alauda Ruiz de Azúa
(argument) 12 minuts
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XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges
Dimarts dia 14 d’abril
Sala ESPAI CAIXA. Carrer Bartrina, 12

En totes las edicions del nostre Certamen programem un ampli ventall de projeccions dels
curts participants.
En todas las ediciones de nuestro Certamen programamos una extensa selección de los
cortos participantes.

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.00 h.

Mozzarella catalana

Cañón corto

de Martí Arañó
(reportatge) 20 minuts

d’Alejo Serra
(argument) 15 minuts

Última sesión

Limón

de Natxo Fuentes
(argument) 14 minuts

d’Albert Madaula
(argument) 23 minuts

Hang me on the line

El foc del fogall

de Lu Pullici
(animació) 4 minuts

d’Antoni Viñas
(documental) 10 minuts

Agustí

Os meninos do rio

d’Albert Cristòfol
(documental) 21 minuts

de Javier Macipe
(argument) 14 minuts

Bikini

Blue Malone

d’Óscar Bernácer
(argument) 17 minuts

d’Abraham López
(animació) 20 minuts

Laisa

Waiting

de Carmen Gutiérrez
(argument) 12 minuts

de Rhoda N. Wainwright
(argument) 4 minuts
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Dimecres dia 15 d’abril
Sala ESPAI CAIXA. Carrer Bartrina, 12

Per autors, directors i creadors tenir la seva obra seleccionada i veure-la projectada és un
motiu de satisfacció. En aquesta edició projectem una extensa selecció de curts presentats.
Para autores, directores y creadores tener su obra seleccionada y verla proyectada es motivo
de satisfacción. En esta edición proyectamos una extensa selección de cortos presentados.

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.00 h.

Diógenes (el gos)

Soy tan feliz

de Mateu Ciurana
(argument) 14 minuts

de Juan Gautier
(argument) 20 minuts

Home cinema

Ficción

de Marcel Juan
(argument) 15 minuts

de Miguel Ángel Cárcano
(argument) 12 minuts

Porsiemprejamón

Amar, Pilar Pasaman
Navegante Solitaria

de Ruth Díaz
(argument) 24 minuts

I love Madrid

de Nadia Mata
(argument) 17 minuts

Isabel Isabellae
d’Amanda Rodríguez
(argument) 10 minuts

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges

de Silvia Vivo
(reportatge) 25 minuts

O’clock

de Gerardo de la Fuente
(animació) 4 minuts

En directo

de Wenseslao Scyzoryk
(argument) 15 minuts

Big bag

de Ricardo Martín
(animació) 7 minuts
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XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges
Dijous dia 16 d’abril a les 21.00h.
Cafeteria LA TETERA. Carrer Matas i Rodés

Projecció d’una selecció de curtmetratges del XXI Trofeu Torretes.
Proyección de una selección de cortometrajes del XXI Trofeu Torretes.

Safari

de Gerardo Herrero
(argument) 15 minuts

El corredor

de J. Luis Montesinos
(argument) 12 minuts

Inside the box

de David Martín
(argument) 14 minuts

Mental party

de Fernando Alonso
(argument) 20 minuts

El reportatge esportiu a la televisió professional
a càrrec de Xavier Casillanis

Divendres dia 17 d’abril a les 20.00h.
Ajuntament Vell

Xerrada sobre la producció i realització del reportatge esportiu a la televisió professional. Preproducció, rodatge, postproducció fins a la seva emissió. Planificació dels mitjans tècnics i humans segons el tipus d’esdeveniment.
Xavier Casillanis, des del 1996, treballa al departament de realització d’esports de
Televisió de Catalunya, particularment en la producció i realització de reportatges
d’esports de muntanya i aventura. Aficionat i practicant d’esports de muntanya
així com a la fotografia.
Charla sobre la producción y realización del reportaje deportivo en la televisión
profesional. Preproducción, rodaje, postproducción hasta su emisión. Planificación de los medios técnicos y humanos según el tipo de acontecimiento.
Xavier Casillanis, desde 1996, trabaja en el departamento de realización de deportes de Televisión de Cataluña, particularmente en la producción y realización de
reportajes de deportes de montaña y aventura.
Es aficionado y practicante de deportes de montaña así como a la fotografía.
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XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges
Dissabte dia 18 d’abril
Ajuntament Vell

Projecció d’una selecció de curtmetratges del XXI Trofeu Torretes.
Proyección de una selección de cortometrajes del XXI Trofeu Torretes.

Horari matí 11.30 h.

Horari nit 20.00 h.

PROGRAMACIÓ INFANTIL / JUVENIL
Sessió matinal en col·laboració amb la
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Sesión matinal en colaboración con la
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

En col·laboració amb l’Associació
Amics de la Biblioteca i Càritas Calella
En colaboración con la Asociación
Amigos de la Biblioteca y Cáritas Calella

Lila

Cowboys

de Carlos Lazcano
(experimental) 9 minuts

El color de Leo

de Zarah Knebel
(experimental-animació) 14 minuts

El amor me queda grande
de Javier Giner
(argument) 19 minuts

de Bernabé Rico
(argument) 20 minuts

Porqué escribo
de Gaizka Urresti
(documental) 15 minuts

Silencios
de Jesús Méndez
(argument) 9 minuts

Flores para Amalia
de Nani Matos
(argument) 14 minuts
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Festa de presentació i
estrena del curtmetratge
de Foto-Film Calella
Roger de Can Bou, Baró de Calella
Roger de Can Bou, Barón de Calella
Diumenge dia 19 d’abril
Sala polivalent. Fàbrica Llobet-Guri a les 11.30 h.
Del 4 al 25 d’abril 2015
ROGER DE CAN BOU, BARÓ DE CALELLA: LES FOTOGRAFIES
Exposició Fotogràfica
Galeria Cultural Grup Pa, Vi i Moltó (Jovara 104)
De dimarts a diumenge de 18.00h a 21.00h

“...Encara hi sou a temps… heu capgirat els calaixos d’aquella atrotina-

“...Todavía estáis a tiempo... removed y buscad entre los cajones de

da calaixera que dorm a les golfes?… doncs feu-ho! que potser a algú de

aquella vieja cómoda que reposa en el desván... podría ser que la coro-

vosaltres li podria anar a mida la corona de la baronia…”

na de la Baronía estuviese destinada a alguno de vosotros...”

Amb aquest missatge el narrador acaba la història, deixant oberta la pos-

Con este esperanzador mensaje, que ofrece a los calellenses la posibili-

sibilitat de trobar algun calellenc que pogués demostrar pertànyer a la

dad de demostrar su pertenencia a la estirpe de un olvidado Barón de la

nissaga d’un oblidat Baró de la ciutat...

ciudad, el narrador concluye su historia...

El curtmetratge “Roger de can Bou, Baró de Calella”, realitzat per la Secció

El cortometraje “Roger de can Bou, Baró de Calella” realizado por la Sec-

de Cinema i Vídeo de FFC, explica la història d’aquest cavaller a fregar

ción de Cine y Vídeo de FFC, narra la historia de este personaje que se en-

entre la ficció i la realitat... en el decurs d’aquest relat, anem fent salts

cuentra en el vértice entre la realidad y la ficción... la trama de la película

entre la Calella actual i la del segle XVI...

nos traslada a través de la Calella actual a la del siglo XVI...

Aquest film és un projecte que hem pogut fer realitat gràcies a la col·

Este film es un proyecto que ha sido posible gracias a la colaboración de

laboració de la majoria d’entitats i persones que integren el teixit asso-

la mayoría de entidades y personas que componen la red socio-cultural

ciatiu i cultural de la nostra població i al suport de les autoritats locals...

de nuestra ciudad y al apoyo de las autoridades locales...

No dubtem que tindrà una gran acceptació, ja que es tracta d’una pel·

No dudamos que tendrá una gran aceptación, ya que se trata de un film,

lícula, sobretot, de caire eminentment popular, en el rodatge de la qual

sobre todo, de carácter eminentemente popular, en el rodaje del cual han

han intervingut més d’un centenar de persones...

participado más de un centenar de personas…

Us hi esperem.

Os esperamos.
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XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges
Dilluns dia 20 d’abril
Sala ESPAI CAIXA. Carrer Bartrina, 12

Estem molt satisfets de tots els treballs rebuts, felicitem molt sincerament tots als autors,
que han confiat les seves obres, un any més, al nostre Certamen.
Estamos muy satisfechos de todos los trabajos recibidos, felicitamos muy sinceramente a
todos los autores , que han confiado sus obras, un año más, a nuestro Certamen.

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.00 h.

Gow

Guaman Poma

de Manuel Mungía
(argument) 13 minuts

It girl

d’Oriol Puig
(argument) 3 minuts

Cora beluga

de Maikel Ramírez
(argument) 14 minuts

Sujeto Darwin

de Fernando Sánchez
(argument) 13 minuts

Amateur

de David Rodríguez
(argument) 19 minuts

Primero las personas
de Juan Carlos Fita
(reportatge) 21minuts

de Miquel Cervera
(documental) 25 minuts

Biodiversidad
de Guillermo Chapa
(argument) 10 minuts

Todo un futuro juntos
de Pablo Remón
(argument) 16 minuts

Amor y terapia
d’Israel de la Rosa
(argument) 12 minuts

Bendito Machine V-Pull Trigger
de Jossie Malis
(animació) 12 minuts

Kübler – Ross
de Xavier Pijuan
(argument) 8 minuts
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XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges
Dimarts dia 21 d’abril
Sala ESPAI CAIXA. Carrer Bartrina, 12

Pels nous professionals del Cinema, el curtmetratge sol ser la carta de presentació per entrar
a la indústria cinematogràfica.
Para los nuevos profesionales del Cine, el cortometraje suele ser la carta de presentación para
entrar en la industria cinematográfica.

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.00 h.

¿Con quién sueña Berta?

Dansen els cargols

de Francisco J. Gómez
(argument) 20 minuts

de Lluc Güell
(argument) 19 minuts

La selva invisible

Los huesos del frío

d’Albert Pérez-Òscar Constantí
(documental) 25 minuts

d’Enrique Leal
(argument) 20 minuts

El sermón de la montaña

Poor sailor

de Pepe Puertas
(argument) 19 minuts

de Víctor Carrey
(argument) 14 minuts

Formol 105

El espejo humano

de Martín Rodríguez
(animació) 5 minuts

de Marc Nadal
(argument) 16 minuts

3665

Pase privado

de Miguel Refoyo
(argument) 15 minuts

de Natxo López
(argument) 15 minuts
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Dimecres dia 22 d’abril
Sala ESPAI CAIXA. Carrer Bartrina, 12

Continuen essent habituals els premis i el suport especial que oferim al cinema amateur, al
cinema en català i als treballs d’autors de la nostra ciutat. Agraïment també a tots els que
amb la vostra assistència a les projeccions, doneu suport al Trofeu Torretes de Curtmetratges.
Continúan siendo habituales los premios y el soporte especial que ofrecemos al cine amateur,
al cine en catalán y a los trabajos de autores de nuestra ciudad. Queremos agradecer también
el fuerte impulso que da a nuestro Trofeu Torretes de Curtmetratges vuestra asistencia a las
proyecciones programadas.

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.00 h.

Juan y la nube

Cargo cult

de Giovani Maccelli
(animació) 15 minuts

de Bastien Dubois
(animació) 11 minuts

Els Toraja

Line up

de Josep Rota
(documental) 13 minuts

d’Àlex Julià
(argument) 20 minuts

Bela böemia

Y en séptimo día

d’Àngel Pascual
(animació) 10 minuts

de Michael Paphan
(argument) 15 minuts

A perro flaco

Similo

de Laura Ferrés
(argument) 19 minuts

de Zacarías Macgregor
(argument) 22 minuts

Elena Asins – Génesis

Stela

de Álvaro Giménez
(documental) 17 minuts

d’Ainhoa Menéndez
(argument) 20 minuts

FESTIMATGE2015 Festival de la imatge de Calella

XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges
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42è Certamen-Trobada
Internacional
de Cinema 9,5mm
A Calella som pioners en el retrobament amb el format de cinema 9,5 (el degà del cinema familiar).
Una vegada més, ens reunirem amb els entusiastes i simpatitzants en aquesta trobada internacional
a la qual tots sou convidats.
En Calella somos pioneros en el reencuentro con el formato del cine 9,5 (el decano del cine familiar)
Una vez más, nos reuniremos con los entusiastas y simpatizantes en este encuentro internacional
al que todos estáis invitados.

Divendres dia 24 a l’Hotel Bernat II

Sortida cultural Observatori Fabra
Viernes día 24 en el Hotel Bernat II

Salida cultural Observatorio Fabra

Enguany, la sortida cultural ens portarà a visitar l’Observatori Fabra.
L’observatori Fabra pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB). Construït gràcies a un llegat del Sr. Camil Fabra i Fontanills,
primer marquès d’Alella, va ser inaugurat l’any 1904 pel Rei Alfons XIII. El seu
edifici és obra de l’arquitecte modernista Josep Domènech i Estapà.
Per aquesta visita comptem amb el seu director, Sr. Josep Maria Codina i
Vidal, molt vinculat a la nostra ciutat.
Després de la visita a l’Observatori anirem a dinar i a la tarda visitarem el
Monestir de Sant Cugat.

Este año, la salida cultural nos llevará a visitar el Observatorio Fabra.
El Observatorio Fabra pertenece a la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona (RACAB). Construido gracias a un legado del Sr. Camil Fabra i Fontanills, primer marqués de Alella. Fue inaugurado en 1904 por el Rey Alfonso
XIII. Su edificio es obra del arquitecto modernista Josep Domènech Estapà.
Para esta visita contamos con su director D. Josep Maria Codina i Vidal, muy
vinculado a nuestra ciudad.
Después de la visita al Observatorio iremos a almorzar y por la tarde visitaremos el Monasterio de Sant Cugat.

Per informació i reserves: Santiago Marrè – tel. 629892307
Places limitades.

Para información y reservas: Santiago Marrè - tel. 629892307
Plazas limitadas.
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42è Certamen-Trobada
Internacional del Cine 9,5mm
Dissabte dia 25 a les 17.00h. a l’Hotel Bernat II

Cinema Recuperat

El paper del col·leccionista en la recuperació del patrimoni
cinematogràfic: passió i convicció.
Sábado día 25 a les 17.00h. en el Hotel Bernat II

Cine Recuperado

El papel del coleccionista en la recuperación del patrimonio
cinematográfico: pasión y convicción.

Jordi Bails Castelló (Barcelona, 1959) és un apassionat del món del format
9,5 mm. Ja de petit sentia passió pel cinema i, en particular, pel cinema mut,
per la seva “poesia visual”. Va començar recopilant pel·lícules de 8 i S8 mm
(Charlot, Laurel & Hardy, Disney...). Més endavant, un amic seu li va mostrar
pel·lícules d’un format desconegut per ell fins aquell moment: el 9,5 mm, el
format degà, amb el que va poder veure, entre altres títols, Napoleon, d’Abel
Gance, o altres interpretats per Raquel Meller, que li obrien un món nou i
fascinant.
Des d’aquell moment, va decidir dedicar-se a la recerca i col·lecció, tant de
pel·lícules com de projectors, en aquest format 9,5 mm, especialment dels
anys 20 i 30. Als Encants Vells de Barcelona va trobar rotlles de films amateurs i familiars, que mostraven imatges d’una època ja desapareguda. Va
decidir que valia la pena recuperar-les i restaurar-les perquè, sovint, són peces úniques i irrepetibles de la nostra història.

Jordi Bails Castelló (Barcelona, 1959) es un apasionado del mundo del formato 9,5 mm. Ya de pequeño sentía pasión por el cine y en particular, por
el cine mudo, por su “poesía visual”. Comenzó recopilando películas de 8 y
S8 mm (Charlot, Laurel & Hardy, Disney...). Más adelante, un amigo suyo le
mostró películas de un formato desconocido para él hasta ese momento: el
9,5 mm, el formato decano, con el que pudo ver, entre otros títulos, Napoleón, de Abel Gance, u otros interpretados por Raquel Meller, que le abrían un
mundo nuevo y fascinante.
Desde ese momento, decidió dedicarse a la investigación y colección, tanto
de películas como de proyectores, en este formato 9,5 mm, especialmente
de los años 20 y 30. En los Encants Vells de Barcelona encontró bobinas
de films amateurs y familiares, que mostraban imágenes de una época ya
desaparecida. Decidió que valía la pena recuperarlas y restaurarlas porque,
a menudo, son piezas únicas e irrepetibles de nuestra historia.

Títol: EL MARESME, A TRAVÉS DEL TREN DE RODALIES
Autor: Desconegut
Dècada anys 50

Título: EL MARESME, A TRAVÉS DEL TREN DE CERCANÍAS
Autor: desconocido
Década años 50

Es tracta d’un documental rodat a la dècada dels anys 50 per un cineasta
que realitzà el viatge des de l’estació de França de Barcelona fins a Calella. A través d’aquest recorregut, podem veure la comarca en aquella època,
abans de l’arribada massiva del turisme, i gaudir d’un paisatge que avui ens
resulta sorprenent, sense la sobre urbanització actual, de les platges sense
massa gent i amb els primers biquinis que revolucionaren la moda del vestit
de bany femení.

Se trata de un documental rodado en la década de los años 50 por un cineasta que realizó el viaje desde la estación de Francia de Barcelona hasta
Calella. A través de este recorrido, podemos ver la comarca de aquella época, antes de la llegada masiva del turismo, y disfrutar de un paisaje que hoy
nos resulta sorprendente, sin la sobre urbanización actual, de las playas sin
demasiada gente y con los primeros biquinis que revolucionaron la moda del
traje de baño femenino.

Agraïments: Jordi Bails Castelló

Amb la col·laboració de:
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42è Certamen-Trobada
Internacional de Cinema 9,5mm
Dissabte dia 25 de 10.00 a 14.00h. a l’Hotel Bernat II

Mercat del col·leccionista

Sábado día 25 de 10.00 a 14.00h. en el Hotel Bernat II

Mercado del coleccionista

Ja fa 32 anys que, sense pensar en una continuïtat, estem donant a conèixer
el material de cine en format 9’5mm. L’èxit aconseguit fa que any rere any
vagi creixent, i són molts els col·leccionistes i entusiastes que es desplacen
a Calella per gaudir d’aquesta manifestació.
Estem segurs que no deixareu de visitar aquest mercat als salons de l’Hotel
Bernat II i… potser hi quedareu enganxats.
Hace ya 32 años, que sin pensar en una continuidad, estamos dando a conocer el material de cine en formato 9’5mm. El éxito conseguido hace que año tras año
vaya creciendo y son muchos los coleccionistas y entusiastas que se desplazan a Calella para disfrutar de esta manifestación.
Estamos seguros de que no dejaréis de visitar este mercado en los salones del Hotel Bernat II y ... tal vez quedaréis enganchados.

Dissabte dia 25 a les 17.00h. a l’Hotel Bernat II

Projecció de cinema en format 9,5mm
Sábado dia 25 a les 17.00h. en el Hotel Bernat II

Proyección de cine en formato 9,5mm
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Hotel Bernat II

Lliurament de premis / Entrega de premios
Dissabte dia 25 a les 21.00 h.

Fàbrica Llobet

Cloenda / Clausura
Diumenge dia 26 a les 11.30 h.

Projecció d’una selecció dels curtmetratges premiats del XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges i de les fotografies premiades del XXXIX Trofeu Torretes de Fotografia en l’edició internacional.
Lliurament del Trofeu Torretes als respectius guanyadors dels apartats Curtmetratge i Fotografia, així com el lliurament de premis de la Trobada Internacional de
Cinema 9,5.
Ens acompanyaran en aquest acte els autors premiats, autoritats i convidats.
Proyección de una selección de los cortometrajes premiados del XXI Trofeo Torretes de Cortometrajes, de las fotografías premiadas del XXXIX Trofeo Torretes de
Fotografía en la edición internacional.
Entrega del Trofeo Torretes a los respectivos ganadores de los apartados de Cortometraje y Fotografía, así como entrega de premios del encuentro Internacional
de Cine 9,5.
Nos acompañarán en este acto los autores premiados, autoridades e invitados.
Diego Modino i José Beut
Guanyadors del Trofeu Torretes en l’edició de l’any 2014 en les respectives especialitats, curtmetratge (foto inferior).
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Calendari d’activitats
Calendario de actividades

Accés lliure

Data

Hora

Lloc

Activitat

Ds 4/04

21.00

Ajuntament Vell

PRESENTACIÓ DEL FESTIMATGE 2015

21.30

Ajuntament Vell

Inauguració de l’exposició “Això no és tot ”, de Jesús Coll

11.00

Sala Polivalent La Fàbrica

Inauguració Exposicions Fotogràfiques

16.00

Hotel Volga

Tertúlia fotogràfica amb autors Exposicions de La Fàbrica

18.00

Galeria Pa, Vi i Moltó

Inauguració Exposició Fotogràfica “Roger de Can Bou”

Ds 11/04

10-14 i 16-20

Aula Ajuntament Vell

Taller d’edició de vídeo a càrrec d’Ernest Vila i Jordi Matas

Dg 12/04

11.30

Sala Gran La Fàbrica

Estrena Curtmetratges d’autors locals

18.00

Sala Polivalent La Fàbrica

Entrega diplomes curset Foto-Film

19.00

Espai Caixa

Projecció curtmetratges XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges

21.00

Espai Caixa

Projecció curtmetratges XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges

Dj 16/04

21.00

Cafeteria La Tetera

Projecció curtmetratges XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges

Dv 17/04

20.00

Aula Ajuntament Vell

Xerrada “El reportatge esportiu a la TV professional”,
Xavier Casillanis

Ds 18/04

10.30

Davant Mercat Municipal

Taller de “Col·lodió Humit” a càrrec de Joan Porredon

11.30

Aula Ajuntament Vell

Matinal de cinema infantil

20.00

Aula Ajuntament Vell

Projecció curtmetratges XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges

11.30

Sala Gran La Fàbrica

Estrena del film “Roger de Can Bou”

17 a 21

Espai Teatre a La Fàbrica

Taller “Shooting Llum Negra” a càrrec de Joan Carles Marco

19.00

Espai Caixa

Projecció curtmetratges XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges

21.00

Espai Caixa

Projecció curtmetratges XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges

9.00

Hotel Bernat II

Sortida cultural a l’Observatori Fabra

10.30

Sala Gran La Fàbrica

Gala matinal de Cinema Jove

21.00

Espai Caixa

Cine Club

10.00

Hotel Bernat II

Mercat del Col·leccionista de Cinema

17.00

Hotel Bernat II

Projecció de Cinema Recuperat i Projecció de Cinema 9,5mm

21.00

Hotel Bernat II

Gala de Lliurament de Premis

11.30

Sala Gran La Fàbrica

GALA CLOENDA DEL FESTIMATGE 2015

Dg 5/04

Dll 13, 14 i 15/04

Dg 19/04

Dll 20, 21 i 22/04

Dv 24/04

Ds 25/04

Dg 26/04
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www.facebook.com/festimatge
www.twiter.com/festimatge
instragram:
@festimatgecalella
#festimatge15
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