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FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA

CALENDARI D’ACTIVITATS • CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Dia
Dissabte

COMITÈ D’HONOR

COMISSIÓ ORGANITZADORA

Hora

Activitat

Lloc

IL·LMA. SRA. MONTSERRAT CANDINI
Alcaldessa de Calella.

SR. JOAQUIM SITJÀ
Foto-Film Calella.

21 hores

Inauguració Festimatge'18. Projecció de Videomaping
sobre la façana de l'Ajuntament

Ajuntament Vell

SR. XAVIER ARNIJAS
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Calella.

SR. PERE MAS
Foto-Film Calella.

21.30 hores

Inauguració Exposició ESPAI CLOS (EL FAR) de
Guillem Torné

Ajuntament Vell

SR. SANTIAGO MARRÈ
President d’honor de Foto-Film Calella.

SR. QUIM BOTEY
Foto-Film Calella.

7 d'abril

Diumenge

8 d'abril

11 hores

Inauguració Exposicions

Fàbrica Llobet

SR. XAVIER RIGOLA
President de Foto-Film Calella.

SR. MARÇAL MORA
Foto-Film Calella.

Dijous

12 d'abril

21 hores

Projecció Curtmetratges

La Tetera

12 hores

Matinal infantil de cinema d'animació

Biblioteca Can Salvador de la Plaça

SR. RAIMON MORENO
President de la Confederación Española de Fotografía.

SR. JOSEP L. FILLAT
Foto-Film Calella.

De 16 a 24h

Taller fotografia "Light Painting", a càrrec de Juan José
Carrasco

Espai FFC Fàbrica Llobet

SR. JOSEP A. ANDRÉS
President de la Federació Catalana de Fotografia.

SR. FRANCISCO ROJAS
Foto-Film Calella.

Dissabte

14 d'abril

Diumenge

15 d'abril

11.30 hores

Gala Matinal de Cinema Local

Sala Mozart

SR. JOSEP M. FORN
Director de cinema.

SR. JOAN M. ARENAZA
Foto-Film Calella.

Dilluns

16 d'abril

De 19 a 20.30h i de 21.30 a 23h

Projecció Curtmetratges

Sala Mozart

SR. EDGAR FERRER
Foto-Film Calella.

Dimarts

17 d'abril

De 19 a 20.30h i de 21.30 a 23h

Projecció Curtmetratges

Sala Mozart

SR. JOSEP M. QUERALTÓ
Col·leccionista, conservador i membre de
l’Acadèmia de Cinema de Catalunya.

Dimecres

18 d'abril

De 19 a 20.30h i de 21.30 a 23h

Projecció Curtmetratges

Sala Mozart

Dijous

19 d'abril

10.30 hores

Matinal de Cinema Jove (Institut Euclides)

Sala Polivalent Fàbrica Llobet

Divendres

20 d'abril

20.30 hores

Projecció Curtmetratges

Biblioteca Can Salvador de la Plaça

De 16 a 20h

Taller fotografia “Revelat experimental en tècnica LITH”,
a càrrec d’Andrei Farcasanu

Sala Mozart 1r pis

18 h

Sessió de Cinema en 3D

Espai FFC Fàbrica Llobet

Dissabte

21 d’abril

Diumenge

22 d'abril

12 hores

Cinema-col·loqui amb Núria Canyelles sobre el film
"Baix a mar. La vida a Torredembarra als anys 30"

Sala Mozart 1r pis

Dilluns

23 d'abril

De 19 a 20.30h i de 21.30 a 23h

Projecció Curtmetratges

Sala Mozart

Dimarts

24 d'abril

De 19 a 20.30h i de 21.30 a 23h

Projecció Curtmetratges

Sala Mozart

Dimecres

25 d'abril

De 19 a 20.30h i de 21.30 a 23h

Projecció Curtmetratges

Sala Mozart

Divendres

27 d'abril

9 hores (fins a les 18h aprox.)

Visita Cultural a l'Aquàrium de Barcelona i pujada al Telefèric

Sortida Cultural

10 hores

Mercat del col·leccionista

Hotel Bernat II

17 hores

Mostra de films en format 9,5 mm i projecció dels treballs
realitzats amb foundfootage pels alumnes de l’Institut
Euclides

Sala Mozart 1r pis

11.30 hores

Gala Cloenda Festimatge'18

Sala Mozart

Dissabte

28 d’abril

Diumenge

29 d'abril

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 7 AL 29 D’ABRIL

SR. XAVIER SALICRÚ
Foto-Film Calella.

SR. ARCADI LLUÍS
Industrial de cinema.

SRA. ENCARNACIÓ SOLER
Doctora en Història de l’Art.
SRA. MARTA HERNÁNDEZ
Comunicació Festival.

Organitzen

Col·laboren
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SALUTACIONS

GUILLEM TORNÉ

ESPAI CLOS (EL FAR)

MONTSERRAT CANDINI Alcaldessa de Calella
Quan el 1825 Joseph Nicéphore Niépce va inventar la fotografia, poc es podia imaginar
com viuria el seu invent la “generació Instagram”.

Cuando en 1825 Joseph Nicéphore Niépce inventó la fotografía, poco se podía imaginar cómo viviría su invento la “generación Instagram”.

Entre els temps en què aconseguir una fotografia implicava un complex procés, i els
dies en què transmetem la nostra vida capturant imatges amb un dispositiu que cap a
la butxaca, milers de genis han convertit l’art de la imatge -estàtica o en moviment- en
la seva passió.

Entre los tiempos en que conseguir una fotografía implicaba un complejo proceso, y
los días en que transmitimos nuestra vida capturando imágenes con un dispositivo
que cabe en el bolsillo, miles de genios han convertido el arte de la imagen -estática o
en movimiento- en su pasión.

D’aquests genis en trobem una bona colla a Calella. Agrupats a l’entorn de Foto-Film
Calella, han contribuït a aconseguir que la ciutat s’hagi fet un lloc en l’àmbit de l’audiovisual, impulsant esdeveniments com el Festimatge, que ha permès portar el nom de
Calella fronteres enllà.

De estos genios encontramos un buen grupo en Calella. Agrupados en torno a FotoFilm Calella, han contribuido a conseguir que la ciudad se haya hecho un hueco en el
ámbito del audiovisual, impulsando eventos como el Festimatge, que ha permitido
llevar el nombre de Calella fronteras allá.

Fidel a la seva cita anual, el Festival de la Imatge de Calella torna a engegar motors
per donar forma a un extens programa on destaquen els ja mítics Trofeu Torretes de
curtmetratges i fotografia.

Fiel a su cita anual, el Festival de la Imagen de Calella vuelve a encender motores para
dar forma a un extenso programa donde destacan los ya míticos Trofeu Torretes de
cortometrajes y fotografía.

Del 7 al 29 d’abril, si us deixeu veure per qualsevol dels escenaris on es desenvoluparà
aquest Festival, podeu tenir la seguretat que aprendreu alguna cosa nova sobre el
món de la imatge.

Del 7 al 29 de abril, si os dejáis ver por cualquiera de los escenarios donde se desarrollará este Festival, podéis tener la seguridad de que aprenderéis algo nuevo sobre
el mundo de la imagen.

Benvinguts al Festimatge 2018.

Bienvenidos al Festimatge 2018.

XAVIER RIGOLA President de Foto-Film Calella
Més de dos mil artistes ens han fet arribar les seves obres relacionades amb la imatge,
ja sigui en fotografia o cinema. Amb aquest petit compendi, que ara teniu a les mans,
de tot el que serà el FESTIMATGE d’aquest any, d’alguna manera, fem realitat i fem
visibles els treballs i esforços de tots ells.

Más de dos mil personas nos han hecho llegar sus obras relacionadas con la Imagen,
ya sea en fotografía o cine. Con este pequeño compendio, que ahora tenéis en las
manos, de todo lo que será el FESTIMATGE de este año, de alguna manera, hacemos
realidad y hacemos visibles los trabajos y esfuerzos de todos ellos.

Amb el Festival de la Imatge de Calella agermanem més de 70 països, països des dels
que provenen els artistes que volen que les seves obres, realitzades en els diferents
formats de la imatge, es vegin al FESTIMATGE.

Con el Festival de la Imagen de Calella hermanamos a más de 70 países, países desde
donde provienen los artistas que quieren que sus obras, realizadas en los diferentes
formatos, se vean en el FESTIMATGE.

Calella acull, durant un mes, a tots aquests artistes. Alguns venen físicament a compartir la màgia del moment; altres, la majoria, ho fan representats per les seves creacions. Calella, amb el seu festival de la Imatge, impulsat per Foto-Film Calella, fa possible que una gran quantitat de gent de diverses tendències i opinions culturals pugui
gaudir d’una variada oferta cultural centrada en la Imatge.

Calella acoge, durante un mes, a todos estos artistas. Algunos vienen físicamente a
compartir la magia del momento; otros, la mayoría, lo hacen representados por sus
creaciones. Calella, con su festival de la Imagen, impulsado por Foto-Film Calella, hace
posible que una gran cantidad de gente de diversas tendencias y opiniones culturales
pueda disfrutar de una variada oferta cultural centrada en la imagen.

Des de Foto-Film Calella hem estat treballant perquè el que us oferim, en aquesta
nova edició, sigui de la vostra satisfacció. I voldríem comptar amb vosaltres per a que,
durant aquest mes, engresquéssiu a tothom a que visités les exposicions, participés
en els tallers i assistís a les diferents projeccions. Volem que aquests més de dos mil
artistes, que han estat l’espurna per posar en marxa aquesta edició, sentin el vostre
escalf i el de tothom que vegi les seves obres.

Desde Foto-Film Calella hemos estado trabajando para que lo que os ofrecemos, en
esta nueva edición, sea de vuestra satisfacción. Y nos gustaría contar con vosotros
para que, durante este mes, animárais a todo el mundo a visitar las exposiciones, a
participar en los talleres y a asistir a las diferentes proyecciones. Queremos que estos
más de dos mil artistas, que han sido la chispa para poner en marcha esta edición,
sientan vuestro apoyo y el de todo el mundo que vea sus obras.

Volem que el FESTIMATGE sigui com una ona que, des de Calella, va cap arreu del món,
mostrant l’art de la imatge en totes les seves vessants.

Queremos que el FESTIMATGE sea como una ola que, desde Calella, vaya por todo el
mundo, mostrando el arte de la imagen en todas sus versiones.

Enguany, el FESTIMATGE és més vostre que mai!

¡Este año, el FESTIMATGE es más vuestro que nunca!

Benvinguts al FESTIMATGE 2018!

¡Bienvenidos al FESTIMATGE 2018!

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
DEL 7 AL 29 D’ABRIL

Una aproximació a la cosmologia de la representació visual.

Una aproximación a la cosmología de la representación visual.

Aquesta exposició pretén ser una eina de reflexió sobre la realitat, percepció i representació. Fent evident el caràcter esfèric de l’espai que ens embolcalla, mitjançant la
representació contínua d’un punt concret, aquesta continuïtat infinita ens fa presents
les limitacions de la segmentació espaial (enquadrament).

Esta exposición pretende ser una herramienta de reflexión sobre la realidad, percepción y representación. Haciendo evidente el carácter esférico del espacio que nos envuelve, mediante la representación continua de un punto concreto, esta continuidad
infinita nos hace presentes las limitaciones de la segmentación espacial (encuadre).

Al mateix temps, voldria parlar dels següents conceptes: la subjectivitat de les imatges representades sobre superfícies planes; de que totes les representacions no són
més que això “icones” i, per tant, no podem parlar ni de realitat, ni graus d’aproximació
a ella; de la lectura de les imatges, de la importància del punt de lectura i de la relació
de l’ampliació de les representacions envers la realitat; finalment, introduir l’espectador en les imatges esfèriques, per tal de percebre una certa sensació espaial.

Al mismo tiempo, quisiera hablar de los siguientes conceptos; la subjetividad de las
imágenes representadas sobre superficies planas; de que todas las representaciones
no son más que eso “iconos” y, por tanto, no podemos hablar ni de realidad, ni grados
de aproximación a ella; de la lectura de las imágenes, de la importancia del punto
de lectura y de la relación de la ampliación de las representaciones hacia la realidad;
finalmente, introducir al espectador en las imágenes esféricas, a fin de percibir una
cierta sensación espacial.

Potser el nostre interès només és retratar el que veiem, però, sens dubte, podem no
aconseguir res, si no es fa des del raonament.

Quizá nuestro interés solo es retratar lo que vemos, pero sin duda, podemos no conseguir nada, si no se hace desde el razonamiento.

AJUNTAMENT VELL DEL 7 AL 29 D’ABRIL
DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00H A 21.30H. • DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS D’11.00H A 14.00H. I DE 17.00H A 21.30H.
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XLII TROFEU TORRETES
DE FOTOGRAFIA

BARCELONA INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2016
GALERIA VALID FOTO BCN

Foto: Gidon Levin

Foto: Miguel Cabezas
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El Trofeu Torretes de Fotografia està considerat com un dels més prestigiosos
d’Espanya. L’elevada participació, any rere any, així ho confirma. Enguany hi participen
455 fotògrafs de 62 països diferents, que han presentat 6.171 fotografies.

El Trofeo Torretes de Fotografía está considerado como uno de los más prestigiosos
de España. La elevada participación, año tras año, así lo confirma. Este año participan
455 fotógrafos de 62 países diferentes, que han presentado 6.171 fotografías.

En aquesta 42a edició, s’ha inclòs un tema especial, Creativitat, que valora la imaginació de l’autor en la seva composició fotogràfica. Es manté la secció dedicada als
Costums i Tradicions Catalanes en tots els seus aspectes, que es va incorporar fa tres
anys, amb la finalitat de donar-les a conèixer, especialment als participants d’altres
nacionalitats, a través del catàleg que s’edita per ells al “Torretes”.

En esta 42ª edición se ha incluido un tema especial, Creatividad, que valora la imaginación del autor en su composición fotográfica. Se mantiene la sección dedicada
a las Costumbres y Tradiciones Catalanas en todos sus aspectos, que se incorporó
hace tres años, con la finalidad de darlas a conocer, especialmente a los participantes
de otras nacionalidades, a través del catálogo que se edita para ellos en el “Torretes”.

Així, aquesta edició consta de cinc apartats: fotografies monocromes de temàtica lliure, fotografies en color de temàtica lliure, fotografies en color relacionades amb el mar
en tots els seus aspectes, fotografies en color sobre Costums i Tradicions Catalanes,
i fotografies tema Creativitat.

Así, esta edición consta de cinco apartados: fotografías monocromas de temática libre, fotografías en color de temática libre, fotografías en color relacionadas con el mar
en todos sus aspectos, fotografías en color sobre Costumbres y Tradiciones Catalanas, y fotografías tema Creatividad.

La selecció de les obres premiades en cada un dels cinc apartats es mostra en aquesta
exposició.

La selección de las obras premiadas de cada uno de los cinco apartados se muestra
en esta exposición.

La Galeria Valid Foto BCN, l’any 2016 va convocar la segona edició del premi: “Barcelona International Photography Awards, BIPA 2016”, a la qual van respondre amb
les seves aplicacions més de 1.000 fotògrafs de 45 països. Els treballs dels participants van ser valorats per un jurat internacional format per: Jim Casper (Editor de
Lens Culture), Emilia Van Lynden (Directora artística de la Fira Unseen a Amsterdam),
Mutsuko Ota (Directora editorial d’IMA Magazine a Tòquio), Guillaume de Sardes (Director Artístic del Festival Photomed a França), Pere Freixa (Professor de fotografia a
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona), Ramon Ivars (Escenògraf, Premi Nacional
d’Escenografia al 1984), Vicenç Boned (Galerista i col·leccionista de fotografia).
El jurat va seleccionar com a guanyadors 8 fotògrafs. Aquesta iniciativa posiciona la
ciutat de Barcelona dins de la comunitat fotogràfica internacional i ofereix un ventall
molt ampli del que actualment estan produint els fotògrafs i donant, al mateix temps,
visibilitat a l’esforç de tots ells.

La Galería Valid Foto BCN, en el año 2016 convocó la segunda edición del premio:
“Barcelona International Photography Awards, BIPA 2016”, a la que respondieron con
sus aplicaciones más de 1.000 fotógrafos de 45 países. Los trabajos de los participantes fueron valorados por un jurado internacional compuesto por: Jim Casper (Editor
de Lens Culture), Emilia Van Lynden (Directora artística de la Feria Unseen en Amsterdam), Mutsuko Ota (Directora editorial de IMA Magazine en Tokyo), Guillaume de
Sardes (Director Artístico del Festival Photomed en Francia), Pere Freixa (Profesor de
fotografía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Ramon Ivars (Escenógrafo,
Premio Nacional de Escenografía en 1984), Vicenç Boned (Galerista y coleccionista
de fotografía).
El jurado seleccionó como ganadores a 8 fotógrafos. Esta iniciativa posiciona a la ciudad de Barcelona dentro de la comunidad fotográfica internacional y ofrece un abanico muy amplio de lo que actualmente están produciendo los fotógrafos y dando, al
mismo tiempo, visibilidad al esfuerzo de todos ellos.

GUANYADORS
ANDREI FARCASANU (ROMANIA) • LOLA MONTSERRAT (ESPANYA) • GIDON LEVIN (ISRAEL) • CRISTOBAL PEREIRA (PERÚ) • TONI PRIVAT (ESPANYA)
SCOTT TYPALDOS (SUÏSSA) • ANDRÉS SOLLA (ESPANYA) • ENRIC DUCH (ESPANYA)
www.fotofilmcalella.org
SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DEL 8 AL 29 D’ABRIL
DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00H A 21.30H. • DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS D’11.00H A 14.00H. I DE 17.00H A 21.30H.

www.validfoto.com
SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DEL 8 AL 29 D’ABRIL
DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00H A 21.30H. • DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS D’11.00H A 14.00H. I DE 17.00H A 21.30H.
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GRÀCIA DE LA HOZ

ESTHER AGUILERA

NATURES INTEMPORALS

La col·lecció de natures mortes que ens presenta és un veritable regal per la vista, un
goig per als sentits. De la Hoz assoleix la innovació des d’un classicisme intemporal,
per això els seus bodegons, de matisades harmonies cromàtiques, destil·len espiritualitat, transcendeixen el gènere i ens evoquen els de Zurbarán o de Sánchez Cotán,
tan continguts, austers i essencials en el concepte i la forma, aliens als excessos del
barroquisme exuberant del coetani bodegó flamenc.

La colección de naturalezas muertas que nos presenta es un verdadero regalo para
la vista, un gozo para los sentidos. De la Hoz logra la innovación desde un clasicismo
intemporal, por eso sus bodegones, de matizadas armonías cromáticas, destilan espiritualidad, trascienden el género y nos evocan los de Zurbarán o de Sánchez Cotán,
tan contenidos, austeros y esenciales en el concepto y la forma, ajenos a los excesos
del barroquismo exuberante del coetáneo bodegón flamenco.

En aquestes obres, el temps s’ha detingut, mantenen una quietud reverent, un ambient d’irrealitat que supera la pròpia realitat, són un elogi de la perfecció, l’equilibri i
el silenci, que ens recorda també les natures mortes en calotip del desaparegut Toni
Catany.

En estas obras, el tiempo se ha detenido, mantienen una quietud reverente, un ambiente de irrealidad que supera la propia realidad, son un elogio de la perfección, el
equilibrio y el silencio, que nos recuerda también las naturalezas muertas en calotipo
del desaparecido Toni Catany.

Raquel Medina, Dra. en Història de l’Art i Crítica d’Art.

Raquel Medina, Dra. en Historia del Arte y Crítica de Arte.

www.graciadelahoz.com
SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DEL 8 AL 29 D’ABRIL
DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00H A 21.30H. • DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS D’11.00H A 14.00H. I DE 17.00H A 21.30H.

ON S’ATURA EL TEMPS

Petites càpsules del temps preservant la seva essència.

Pequeñas cápsulas del tiempo preservando su esencia.

“On s’atura el temps” és una mostra de fotografies d’espais oblidats i abandonats.
Imatges que pretenen plasmar, no només el present, sinó també els sentiments passats de les persones que els varen habitar.

“Donde se para el tiempo” es una muestra de fotografías de espacios olvidados y abandonados. Imágenes que pretenden plasmar, no solo el presente, sino también los sentimientos pasados de las personas que los habitaron.

Fotografiem llocs abandonats perquè el seu record romangui eternament.

Fotografiamos lugares abandonados para que su recuerdo permanezca eternamente.

Sobre Once upon a time... Xanadú

Sobre Once upon a time… Xanadú

Descobrim, explorem i fotografiem llocs abandonats, tot traslladant-nos la sensació
que produeix el lloc tal i com és ara, la majoria de cops buit, apagat i inert, però també
evocant a la reflexió de com deuria ser en el passat, probablement ple de vida, de llum,
de gent, de bullici i d’alegria.

Descubrimos, exploramos y fotografiamos lugares abandonados, trasladándonos la
sensación que produce el lugar tal y como es ahora, la mayoría de veces vacío, apagado
e inerte, pero también evocando a la reflexión de cómo debería de ser en el pasado,
probablemente lleno de vida, de luz, de gente, de bullicio y de alegría.

Amb elles intentem transmetre sensacions, congelar un moment, congelar el temps,
materialitzar les nostres visions i pensaments al visitar aquests llocs oblidats i plens
de màgia.

Con ellas intentamos transmitir sensaciones, congelar un momento, congelar el tiempo,
materializar nuestras visiones y pensamientos al visitar estos lugares olvidados y llenos
de magia.

Extreure novament a la vida aquells llocs on s’atura el temps.

Extraer de nuevo a la vida aquellos lugares donde se para el tiempo.

www.xanadufotografia.com • www.eraseunavezxanadu.wordpress.com
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ISABEL CASELLAS

JAVIER ORTIZ

ASSAIG PER UN AUTORETRAT

A RAPA DAS BESTAS

Aquest projecte està format per dues sèries de petit format, “Assaig per a un autoretrat” i “L’espera”, que conviden l’espectador a observar les fotografies de prop.
Imatges imprecises, grises, austeres, plenes de moviment.

Este proyecto, está formado por dos series de pequeño formato, “Ensayo para un
autorretrato” y “La espera”, que invitan al espectador a observar las fotografías de
cerca. Imágenes imprecisas, grises, austeras, llenas de movimiento.

És el nom del “curro” (recintes tancats on es recullen els cavalls) que cada any se
celebra a Sabucedo (Pontevedra) al territori del municipi de l’Estrada, durant tres dies
al mes de juliol.

Es el nombre del ”curro” (recintos cerrados donde se recogen los caballos) que cada
año se celebra en Sabucedo (Pontevedra) en el territorio del municipio de La Estrada,
durante tres días en el mes de julio.

“Assaig per a un autoretrat” pretén plasmar els estats d’ànim de l’autora de forma
visceral. Són fotos fetes en moments en què passava alguna cosa a la seva vida i que
sentia la necessitat d’exterioritzar, en un intent de fer servir la fotografia com a forma d’expressió o potser de foto-teràpia. Era vital mostrar l’acció, perquè s’entengués
la imatge, així que havia de dibuixar-la amb llum. Per això, va treballar amb llargues
exposicions, alhora que modelava la llum natural amb els porticons, per atenuar, evidenciant la imatge, el moment que desitjava plasmar.

“Ensayo para un autorretrato” pretende plasmar los estados de ánimo de la autora
de forma visceral. Son fotos tomadas en momentos en los que pasaba algo en su
vida y que sentía la necesidad de exteriorizar en un intento de usar la fotografía como
forma de expresión o quizás de foto-terapia. Era vital mostrar la acción para que se
entendiera la imagen, así que tenía que dibujarla con luz. Por ello, trabajó con largas
exposiciones, a la vez que modelaba la luz natural con las contraventanas, para atenuar, evidenciando la imagen, el momento que deseaba plasmar.

Ja a principis del segle XVIII, es tenen notícies de la primera celebració festiva de la
baixada de les “bestas de la muntanya”, el seu posterior rapat i el marcat dels poltres
joves.

Ya a principios del siglo XVIII, se tienen noticias de la primera celebración festiva de la
bajada de las bestas del monte, su posterior rapa y el marcado de los potros jóvenes.

La sèrie “L’espera” és una reflexió sobre un element en una habitació d’un lloc deshabitat. Un objecte que està sol esperant que algú el faci servir, el recicli o simplement
esperant el seu final.

La serie “La espera” es una reflexión sobre un elemento en una habitación de un lugar
deshabitado. Un objeto que está solo esperando que alguien lo utilice, lo recicle o simplemente aguardando su final.

www.icasellas-fotografia.cat
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Aquesta celebració consisteix a recollir els cavalls que viuen lliures a la muntanya,
ficar-los en el “curro”, rapar-los i marcar-los.
La rapa és realitzada pels “aloitadores”. L’acte de la rapa és, al mateix temps, una iniciació simbòlica del pas del nen a la joventut, en agafar per primera vegada un poltre,
guiat i dirigit pels grans.
Les fotos presentades en aquesta exposició són un resum d’aquesta festa en l’actualitat.

Esta celebración consiste en recoger los caballos que viven libres en el monte, meterlos
en el “curro”, raparlos y marcarlos.
La rapa es realizada por los “aloitadores”. El acto de la rapa es, al mismo tiempo, una
iniciación simbólica del paso del niño a la juventud, al agarrar por primera vez un potro,
guiado y dirigido por los mayores.
Las fotos presentadas en esta exposición son un resumen de dicha fiesta en la actualidad.

500px.com/javierortizmoreno • www.javierortizmoreno.com
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JOAN PICANYOL

JOSEP GUIOLÀ

CAOS, DÉUS, MITES… ETERNITAT

BOCINS DE SENTITS

La mitologia grecollatina ha estat, des dels seus orígens, font inesgotable d’inspiració
artística. Les arts plàstiques a l’antiguitat, l’escultura, la pintura, la ceràmica, la mateixa arquitectura, van beure ja de les fonts mitològiques, dels seus déus, dels seus
herois. L’arribada de la fotografia i el cinema obriren noves perspectives creatives que
no obliden, però, aquesta tradició iconogràfica que representa el mite antic.

La mitología grecolatina ha estado, desde sus orígenes, fuente inagotable de inspiración artística. Las artes plásticas en la antigüedad, la escultura, la pintura, la cerámica,
la misma arquitectura, bebieron ya de las fuentes mitológicas, de sus dioses, de sus
héroes. La llegada de la fotografía y el cine abrieron nuevas perspectivas creativas que
no olvidan, sin embargo, esta tradición iconográfica que representa el mito antiguo.

Josep Guiolà ens presenta una selecció dels seus treballs, que prenen com a punt de
partida les tècniques de fotografia analògica. En aquesta mostra, ens obre un ampli
ventall de les possibilitats que ofereix el coneixement i la tècnica fotogràfica tradicional, adquirida després de gairebé 50 anys de bagatge fotogràfic: manipula els positivats; crea composicions artístiques a partir de viradors, tints, llum solar, líquids...

Josep Guiolà nos presenta una selección de sus trabajos, que toman como punto de
partida las técnicas de fotografía analógica. En esta muestra, nos abre un amplio abanico de las posibilidades que ofrece el conocimiento y la técnica fotográfica tradicional,
adquirida tras casi 50 años de bagaje fotográfico: manipula los positivados; crea composiciones artísticas a partir de viradores, tintes, luz solar, líquidos...

Sempre he trobat sorprenents les pintures amb representacions mitològiques, plenes
de color i desmesura i, moltes vegades, una mica kisch. I, amb aquest treball, he volgut representar aquesta iconografia: els déus primigenis i els olímpics; les divinitats
menors, herois i grans condemnats fent uns “collages” fotogràfics.

Siempre he encontrado sorprendentes las pinturas con representaciones mitológicas,
llenas de color y desmesura y, muchas veces, un poco kisch. Y, con este trabajo, he
querido representar esta iconografía: los dioses primigenios y los olímpicos; las divinidades menores, héroes y grandes condenados haciendo unos “collages” fotográficos.

El visitant no quedarà indiferent pels seus tractaments dels retrats, la composició de
la figura humana o les composicions artístiques que ens porten a interrogar-nos sobre els límits de la fotografia.

El visitante no quedará indiferente por sus tratamientos de los retratos, la composición
de la figura humana o las composiciones artísticas que nos llevan a interrogarnos sobre
los límites de la fotografía.

Aquests són uns “collages” que, impresos amb paper fotogràfic Fine Art, aconsegueixen tenir una textura molt adient pel tema. Estan acabades amb un passe-partout
que fa de marc, també fet fotogràficament, amb la intenció d’acabar d’explicar el tema
representat. Imatges fotogràfiques amb un cert efecte pictòric i amb força estètica
kisch.

Estos son unos “collages” que, impresos con papel fotográfico Fine Art, consiguen
tener una textura muy adecuada para el tema. Están acabadas con uno passe-partout
que hace de marco, también hecho fotográficamente, con la intención de acabar de
explicar el tema representado. Imágenes fotográficas con un cierto efecto pictórico y
con fuerza estética kisch.

www.joanpicanyol.com
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www.josepguiola.blogspot.com
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HEJA RAHIMINIA

EDER SÁNCHEZ

TIPOLOGIA KURDA 2007-2017

Aquesta col·lecció va començar el 2007 amb un enfocament tipològic. Al llarg dels
meus desplaçaments a diverses regions del Kurdistan iranià i diverses ciutats del Kurdistan iraquià, em vaig centrar, principalment, en una generació que havia viscut una
vida social, cultural i política especial; persones que eren diferents i destacades en
aparença; i disminuint en nombre dia rere dia. Les persones d’aquesta generació han
tingut una relació distintiva amb la memòria col·lectiva i la història desconeguda de la
seva terra: una història entrellaçada amb la guerra, la destrucció, la mort, el fracàs i la
negació no desitjats. Aquesta narració, per descomptat, no és l’únic aspecte de la vida
d’aquestes persones. Juntament amb els desastres, sempre han abraçat la felicitat i la
resistència profundes al fons de les seves ànimes. Les fotografies d’aquesta col·lecció
s’han pres utilitzant una fotografia de cinema, especialment negatius de 35 mm.

Esta colección comenzó en 2007 con un enfoque tipológico. A lo largo de mis viajes
a varias regiones del Kurdistán iraní y varias ciudades del Kurdistán iraquí, enfoqué
mis fotos, principalmente, en una generación que había tenido una vida social, cultural y política especial; personas que también eran diferentes y tenían una apariencia
sobresaliente; y disminuyendo en número día tras día. La gente de esta generación
ha tenido una relación distintiva con la memoria colectiva y la historia inédita de su
tierra, una historia entrelazada con guerra no deseada, destrucción, muerte, fracaso y
negación. Esta narración, por supuesto, no es el único aspecto de la vida de estas personas. Junto con los desastres, siempre han abrazado la felicidad y la resistencia en el
fondo de sus almas. Las fotos de esta colección se tomaron utilizando fotografías de
películas, especialmente negativos de 35 mm.

www.hejarahiminia.com
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SILENCIO

Eder Sánchez (Vitòria, 1991) Llicenciat en Arquitectura per la Universitat de Navarra.
Va treballar com arquitecte a l’Índia durant dos anys, on va descobrir el seu interès per
l’espiritual, la qual cosa va marcar la seva forma de percebre l’art. Les seves imatges,
premiades internacionalment, s’han exposat en nombroses ciutats: Budapest, Bilbao,
Bangalore, Nova York, Berlín, Hamburg, entre d’altres.
La cerca d’un llenguatge universal i objectiu, juntament amb el seu passat arquitectònic, l’han portat a treballar la geometria com a mitjà d’expressió. La combinació de
diferents figures geomètriques, la relació figura-fons i l’absència de color són la base
d’un caràcter conceptual pel que pretén convidar a reflexionar sobre els records i pensaments de la vida, a buscar nous camins de meditació.
Entén l’art com una barreja de conceptes visibles i invisibles, físics i mentals. Actualment, Eder Sánchez segueix buscant l’harmonia entre ambdues parts, l’equilibri perfecte entre bellesa i espiritualitat.

Eder Sánchez (Vitoria, 1991) Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Navarra. Trabajó como arquitecto en la India durante dos años, donde descubrió su interés
por lo espiritual, lo cual marcó su forma de percibir el arte. Sus imágenes, premiadas
internacionalmente, se han expuesto en numerosas ciudades: Budapest, Bilbao, Bangalore, Nueva York, Berlín, Hamburgo, entre otras.
La búsqueda de un lenguaje universal y objetivo, junto con su pasado arquitectónico,
le han llevado a trabajar la geometría como medio de expresión. La combinación de
distintas figuras geométricas, la relación figura-fondo y la ausencia de color son la
base de un carácter conceptual por el que pretende invitar a reflexionar sobre los recuerdos y pensamientos de la vida, a buscar nuevos caminos de meditación.
Entiende el arte como una mezcla de conceptos visibles e invisibles, físicos y mentales. Actualmente, Eder Sánchez sigue buscando la armonía entre ambas partes, el
equilibrio perfecto entre belleza y espiritualidad.

www.edersanchez.es
SALA POLIVALENT FÀBRICA LLOBET DEL 8 AL 29 D’ABRIL
DIJOUS I DIVENDRES DE 17.00H A 21.30H. • DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS D’11.00H A 14.00H. I DE 17.00H A 21.30H.

18

19

JUAN JOSÉ CARRASCO

JULIA JUÁNIZ

PINTANT LA FOSCOR

El títol d’aquesta exposició que teniu al davant no vol ser pretensiós, sinó el reflex d’un
profund desig. Una reflexió entorn a la foscor i la llum, tela i pinzell de la fotografia.
El fons incomparable i misteriós, que ens ofereix la foscor de la nit, fa que els nostres
ulls vulguin veure mes enllà, esforçant-se i obrint-se al màxim per tal d’esbrinar què
amaga la nit, quina és la seva cara, quins els seus colors, si és que té colors, i quina
és la seva ànima.
Tots tenim una mica d’éssers de la nit, a tots ens atrau misteriosament engolint-nos
dins seu, tots intentem mirar l’interior del seu cor.
Intentant respondre aquestes i d’altres preguntes ens hem inventat uns pinzells de
foc i llum per pintar a sobre d’aquesta tela negra, i hem deixat que la nostra imaginació
jugués amb la més fonda foscor de la nit, descobrint paisatges d’inimaginable bellesa,
amagats en els més recòndits racons de la nostra ment.
I en aquest intent, descobrim emocionats que hi ha colors i formes amagades dins
l’ànima de la nit.

El título de esta exposición que tenéis delante no quiere ser pretencioso, sino el reflejo
de un profundo deseo. Una reflexión en torno a la oscuridad y la luz, tela y pincel de la
fotografía.
El fondo incomparable y misterioso, que nos ofrece la oscuridad de la noche, hace que
nuestros ojos quieran ver más allá, esforzándose y abriéndose al máximo con el fin de
averiguar qué esconde la noche, cómo es su cara, cómo son sus colores, si es que tiene
colores, y cuál es su alma.
Todos tenemos algo de seres de la noche, a todos nos atrae misteriosamente y nos
engulle en su interior, todos intentamos mirar el interior de su corazón.
Intentando responder estas y otras preguntas nos hemos inventado unos pinceles de
fuego y luz para pintar encima de esta tela negra, y hemos dejado que nuestra imaginación jugara con la más honda oscuridad de la noche, descubriendo paisajes de inimaginable belleza, escondidos en los más recónditos rincones de nuestra mente.
Y en este intento, descubrimos emocionados que hay colores y formas escondidas en
el alma de la noche.

NUBES

El cinema és la meva vida. He muntat més de 60 pel·lícules i documentals amb diferents directors espanyols i estrangers: Carlos Saura, Víctor Erice, Bobby Moresco, etc.

El cine es mi vida. He montado más de 60 películas y documentales con diferentes directores españoles y extranjeros: Carlos Saura, Víctor Erice, Bobby Moresco, etc.

Com a directora de documentals, curts i videoart intento descobrir altres formes de
narrativa.

Como directora de documentales, cortos y vídeoarte intento descubrir otras formas de
narrativa.

Pinto negatius de pel·lícules a mà, després les gravo i les projecto en diferents monitors. També faig quadres amb aquestes pel·lícules pintades. Amb elles també creo
instal·lacions penjant pel sostre i per terra tires de pel·lícules, que juguen amb la llum.

Pinto negativos de películas a mano, después las grabo y las proyecto en diferentes
monitores. También hago cuadros con esas películas pintadas. Con ellas también creo
instalaciones colgando por el techo y por el suelo tiras de películas, que juegan con la luz.

M’agrada agafar un retrat i posar-li núvols, un arbre o qualsevol cosa, però sempre
per arribar a transmetre una emoció. Crec que sempre hi haurà gent esperant ser
sorpresa per aquestes obres.

Me gusta coger un retrato y ponerle nubes, un árbol o cualquier cosa, pero siempre para
llegar a trasmitir una emoción. Creo que siempre habrá gente esperando ser sorprendida por estas obras.

Els meus treballs sorgeixen d’estímuls molt variats: records, somnis, una pintura, una
notícia, una conversa, un núvol, viatges... i alguna cosa important: la imaginació.

Mis trabajos surgen de estímulos muy variados: recuerdos, sueños, una pintura, una
noticia, una conversación, una nube, viajes… y algo importante: la imaginación.

Aquest seria una mica el meu recorregut professional molt d’avantguarda, transgressora... La meva obra és treball, treball i imaginació.

Este sería un poco mi recorrido profesional muy de vanguardia, transgresora… Mi obra
es trabajo, trabajo e imaginación.

Crec en l’espectador intel·ligent i creatiu... que, després de veure la paraula Fi..., PENSARÀ. Les meves obres no tenen FI, sempre escric SENSE FI.

Creo en el espectador inteligente y creativo… que, después de ver la palabra Fin…, PENSARÁ. Mis obras no tienen FIN, siempre escribo SIN FIN.

DURANT L’EXPOSICIÓ ES PODRAN VISIONAR ELS SEGÜENTS VÍDEOS: COLORES, AGUA SUCIA, BESOS, CHAPLIN DISCURSO, CAMBOYA MEMORIA, ETC.

es-es.facebook.com/public/Juan-Jose-Carrasco
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juliajuaniz@gmail.com
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DANIEL SÁNCHEZ

ÀNGEL PRAT I PUJOL

MÓN COMPARTIMENTAT

Compartimentem, dividim, distribuïm, organitzem, classifiquem i ordenem. Tot i en
tots els àmbits: habitatges, polígons, camps de cultiu, cementiris, zones d’oci... Res
escapa a la nostra sistemàtica obsessió de convertir aquest món en un gegantesc
caseller.

Compartimentamos, dividimos, distribuimos, organizamos, clasificamos y ordenamos. Todo y en todos los ámbitos: viviendas, polígonos, campos de cultivo, cementerios, zonas de ocio... Nada escapa a nuestra sistemática obsesión de convertir este
mundo en un gigantesco casillero.

Això fa que, en moltes ocasions, no hi hagi gran diferència formal entre el lloc on vivim
i aquell on treballem, entre l’emmagatzematge de coses i “l’emmagatzematge“ de
persones que, des del principi fins a la fi dels nostres dies, anem passant de cubicle
en cubicle.

Esto hace que, en muchas ocasiones, no haya gran diferencia formal entre el lugar
donde vivimos y aquel donde trabajamos, entre el almacenaje de cosas y el “almacenaje” de personas que, desde el principio hasta el fin de nuestros días, vamos pasando
de cubículo en cubículo.

LA MIRADA SAGAÇ (1940 a 1980)

Àngel Prat (1906-2002), pubill d’una masia berguedana i fotògraf de formació autodidacta, representa el paradigma d’artista de la segona meitat del segle XX, que, a partir
de l’autoformació mitjançant revistes especialitzades com Arte Fotográfico, pren influència de diversos corrents artístics contemporanis com el tardo pictorialisme, la
nova avantguarda i el periodisme gràfic.

Àngel Prat, heredero de una masía del Berguedà y fotógrafo de formación autodidacta,
representa el paradigma de artista de la segunda mitad del siglo XX, que, a partir de la
autoformación mediante revistas especializadas como Arte Fotográfico, toma influencia de diversas corrientes artísticas contemporáneas, como el tardo pictorialismo, la
nueva vanguardia y el periodismo gráfico.

Va influenciar-se d’estils i autors contemporanis per buscar la seva pròpia veu, que
va saber expressar amb personalitat des del seu entorn agrícola i temàtiques rurals,
per abocar-se a un treball d’elaboració i creació previ per aconseguir imatges de gran
qualitat.

Se influenció de estilos y autores contemporáneos para buscar su propia voz, que supo
expresar con personalidad desde su entorno agrícola y temáticas rurales, para dedicarse
a un trabajo de elaboración y creación previo para conseguir imágenes de gran calidad.

L’ull i la càmera fotogràfica d’Àngel Prat van saber retratar a la perfecció tots els treballs d’una finca agrícola, el paisatge artístic i bucòlic del tardo pictorialisme, la modernitat de la fotografia d’Avantguarda i les cròniques del periodisme gràfic.
Virgínia Parramon - Creadora de Logos Berguedà
Sònia Granel Marín – Comissària

www.hodarifotoblog.com
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El ojo y la cámara fotográfica de Àngel Prat supieron retratar a la perfección todos los
trabajos de una finca agrícola, el paisaje artístico y bucólico del tardo pictorialismo, la
modernidad de la fotografía de Vanguardia y las crónicas del periodismo gráfico.
Virgínia Parramon - Creadora de Logos Berguedano
Sònia Granel Marín - Comisaria

www.logosbergueda.cat
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JOSÉ BEUT

LOLA MONTSERRAT

SURI PEOPLE

FRÀGILS

Les imatges
presentades són
ampliacions digitals a
partir d’originals
realitzats mitjançant
la tècnica del Col·lodió
humit.
A l’octubre de 2016 vaig poder dur a terme aquest projecte que em va motivar enormement des que vaig començar a documentar-me sobre això.

En octubre de 2016 pude llevar a cabo este proyecto que me motivó enormemente
desde que comencé a documentarme al respecto.

Des que vaig arribar a la capital d’Etiòpia, Addis, van ser tres jornades completes de
més de vuit hores, transitant per camins en mal estat i amb escasses infraestructures, especialment a partir del segon dia de trajecte.

Desde que llegué a la capital de Etiopía, Addis, fueron tres jornadas completas de más
de ocho horas, transitando por caminos en mal estado y con escasas infraestructuras,
especialmente a partir del segundo día de trayecto.

L’estada al territori dels Surma va tenir una durada de sis dies complets on, allunyat de
les comoditats que ens envolten en el món occidental, com l’aigua potable, l’electricitat, o un matalàs on descansar a les nits, vaig poder conviure i conèixer una mica més
els costums d’aquestes tribus en diferents llogarets de la regió.

La estancia en el territorio de los Surma tuvo una duración de seis días completos
donde, alejado de las comodidades que nos rodean en el mundo occidental, como
el agua potable, la electricidad o un colchón donde descansar por las noches, pude
convivir y conocer un poco más las costumbres de estas tribus en distintas aldeas
de la región.

Durant aquests sis dies vaig poder planificar amb calma les sessions fotogràfiques
amb els seus habitants en els llogarets o als voltants dels mateixos.
Les fotografies van ser realitzades a l’alba o al capvespre, buscant sempre la llum natural més adequada i ajudant-me d’un reflector plegable que vaig ensenyar a utilitzar
al guia local que m’acompanyava.

Durante esos seis días pude planificar con calma las sesiones fotográficas con sus
habitantes en las aldeas o en las inmediaciones de las mismas.
Las fotografías fueron realizadas al amanecer o atardecer, buscando siempre la luz
natural más adecuada y ayudándome de un reflector plegable que enseñé a manejar
al guía local que me acompañaba.

www.josebeut.com
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Las imágenes
presentadas son
ampliaciones digitales
a partir de originales
realizados mediante
la técnica de colodión
húmedo.

És difícil trobar alguna cosa tan breu i fràgil com una flor. Podríem dir que, des del
moment que brota, la mort ja és present i, en canvi, només en som conscients quan
s’esllangueix, quan els pètals cauen, esgrogueeixen i s’assequen. No hi ha un sols moment de tot aquest procés en què la flor és igual a l’instant anterior o al posterior: és la
mateixa flor, el meravellós és que la podem trobar bella fins i tot quan està totalment
pansida. Només depèn de nosaltres decidir quin és el moment en què ja no veiem en
ella, o no hi volem veure, més bellesa.

Es difícil encontrar algo tan sumamente breve y frágil como una flor. Podríamos decir
que, desde el momento en que brota, la muerte está ya presente y, en cambio, solo
somos conscientes de ella cuando la flor languidece, cuando los pétalos caen, amarillean y se secan. No hay un solo momento de este proceso en el que la flor es igual al
instante anterior o al posterior. Es la misma flor, lo maravilloso es que la podemos encontrar bella incluso cuando está totalmente marchita. Solo depende de nosotros decidir cuál es el momento en que ya no vemos en ella, o no queremos ver, más belleza.

Extrets del temps, breus moments de la seva existència es fan eterns en aquestes
imatges captades amb una, també, fràgil i antiga tècnica que ens convida a contemplar aquest treball des d’un punt de vista molt allunyat de les nostres referències actuals. Es reafirma així el pas del temps. La vida i la mort. L’etern futur i la transformació
inevitable que ens permet viure. Aquesta és la bellesa d’aquestes imatges: el secret
que mai podrem posseir.

Extraídos del tiempo, breves momentos de su existencia se hacen eternos en estas
imágenes captadas con una, también, frágil y antigua técnica que nos invita a contemplar este trabajo desde un punto de vista muy alejado de nuestras actuales referencias. Se reafirma así el paso del tiempo. La vida y la muerte. El eterno futuro y la transformación inevitable que nos permite vivir. Y esta es la belleza de estas imágenes: el
secreto que nunca podremos poseer.

Podria semblar paradoxal que per captar aquest pas del temps, aquesta transformació, no s’utilitzi el moviment, però la veritat, no vivim només l’instant present? No
tenim tota la informació per comprendre? No fa falta el temps per mostrar. Només per
mirar. Només per comprendre..

Podría parecer paradójico que para captar este paso del tiempo, esta transformación,
no utilice el movimiento, pero la verdad, ¿no es que vivimos solo el instante presente?
¿No tenemos en él toda la información para comprender? No hace falta el tiempo para
mostrar. Solo para mirar. Solo para comprender. .

Faustí LLucià

Faustí LLucià

www.lolamontserrat.com
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FEDERACIÓN CHILENA DE FOTOGRAFÍA
PAISATGE NATURAL DE XILE

Xile és, gràcies a la seva variada geografia, un país ideal per als fotògrafs de paisatge
i naturalesa.

Chile es, gracias a su variada geografía, un país ideal para los fotógrafos de paisaje y
naturaleza.

Xile té gairebé tots els climes del nostre planeta, excepte el tropical i el del monsó.
Aquest país, arraconat al sud del continent americà, entre la serralada dels Andes i
l’Oceà Pacífic, ofereix paisatges naturals molt diferents de nord a sud i d’est a oest.

Chile tiene casi todos los climas de nuestro planeta, excepto el tropical y el del monzón. Este país, arrinconado al sur del continente americano, entre la cordillera de los
Andes y el Océano Pacífico, ofrece paisajes naturales muy diferentes de norte a sur
y de este a oeste.

En el nord, domina el Desert d’Atacama, el més àrid del món, on, malgrat tot, alguns
anys floreixen unes espècies endèmiques, i l’altiplà andí, terra de salers, guèisers, llacunes, muntanyes, amb formes imponents i colors intensos.
En el centre hi ha una ampla vall on es conrea la major part de fruites, cereals i verdures que abasteixen el país.
En el sud destaquen els boscos frondosos que esdevenen multicolors a la tardor, els
llacs d’aigües tranquil·les, els majestuosos turons, els rius cabalosos i, a la Patagònia,
regne del vent i del silenci, les grandioses glaceres, reserva d’aigua de la biosfera.
De nord a sud, la presència de nombrosos i actius volcans recorda que Xile és el país
més sísmic de la Terra. També el mar que el banya es pot contemplar a la riba de les
seves costes pintoresques.

En el norte, domina el Desierto de Atacama, el más árido del mundo, donde, a pesar
de todo, algunos años florecen unas especies endémicas; y la meseta andina, tierra
de salinas, géiseres, lagunas, montañas, con formas imponentes y colores intensos.
En el centro hay un ancho valle donde se cultiva la mayor parte de frutas, cereales y
verduras que abastecen al país.
En el sur destacan los bosques frondosos que aparecen multicolores en otoño, los
lagos de aguas tranquilas, los majestuosos cerros, los ríos caudalosos y, en la Patagonia, reino del viento y del silencio, los grandiosos glaciares, reserva de agua de la
biosfera.
De norte a sur, la presencia de numerosos y activos volcanes recuerda que Chile es el
país más sísmico de la Tierra. También el mar que lo baña se puede contemplar a la
orilla de sus costas pintorescas.

Martina Vasselin, EFCHF, AFIAP, EsFIAP
Oficial d’enllaç FIAP • FCHF Comissària de l’exposició

www.fchf.cl
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INSTITUT EUCLIDES

RESIGNIFICANT EL COS AMB CIANOTIPS • LA FÀBRICA LLOBET: ENTRE EL DIBUIX I LA FOTOGRAFIA

“Resignificant el cos amb cianotips”

“Resignificando el cuerpo con cianotipos”

L’alumnat de 1r de Batxillerat Artístic, en el marc de la matèria de Tècniques GràficoPlàstiques, presenta aquesta proposta sobre els cos on el representem a través de
metàfores, fragments i imatges poètiques. La bellesa, el plaer, el gust, la sensualitat o
la fortalesa són alguns dels termes que poden definir aquesta creació col·lectiva que
convida a tots a valorar el cos, a habitar-lo de nou des d’aquesta nova perspectiva.

El alumnado de 1º de Bachillerato Artístico, en el marco de la materia de Técnicas
Gráfico-Plásticas, presenta esta propuesta sobre los cuerpos, donde los representamos a través de metáforas, fragmentos e imágenes poéticas. La belleza, el placer,
el gusto, la sensualidad o la fortaleza son algunos de los términos que pueden definir
esta creación colectiva que invita a todos a valorar el cuerpo, a habitarlo de nuevo
desde esta nueva perspectiva.

Amb els nostres cossos desitgem, sentim, ens expressem. El nostre cos revela la nostra biografia i trajectòria vital, és habitacle de la nostra identitat i amb aquest treball
fotogràfic es pretén crear una obra estètica i visual amb un gran component creatiu
que ens ofereix la tècnica de la Cianotipia.

“La Fàbrica Llobet: entre el dibuix i la fotografia”
L’arquitectura es pot inspirar i traduir en fotografia. Però també pot passar que el caràcter artístic de les imatges d’edificis perduri i a la vegada serveixi com a font d’inspiració, en un camí invers.
La fotografia més antiga que es conserva, fixada amb èxit, és una imatge d’edificis
presa al 1826 per Niepce. Des d’aquell moment fins avui en dia, la bellesa, la geometria o les llums que generen les construccions arquitectòniques han estat fonts
d’inspiració per al dibuix i la fotografia.

Con nuestros cuerpos deseamos, sentimos, nos expresamos. Nuestro cuerpo revela
nuestra biografía y trayectoria vital, es habitáculo de nuestra identidad y con este trabajo fotográfico se pretende crear una obra estética y visual con un gran componente
creativo que nos ofrece la técnica de la Cianotipia.

“La Fábrica Llobet: entre el dibujo y la fotografía”
La arquitectura se puede inspirar y traducir en fotografía. Pero también puede pasar
que el carácter artístico de las imágenes de edificios perdure y a la vez sirva como
fuente de inspiración, en un camino inverso.
La fotografía más antigua que se conserva, fijada con éxito, es una imagen de edificios
tomada en 1826 por Niepce. Desde aquel momento hasta hoy en día, la belleza, la
geometría o las luces que generan las construcciones arquitectónicas han sido fuentes de inspiración para el dibujo y la fotografía.

agora.xtec.cat/ies-euclides/
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JOAN SERRANO

LLUÍS DUBREUIL

TREN DE BEIGING A PINGYAO (XINA)

A la Xina, al 2008, durant el viatge amb tren des de la capital Beiging cap a Pingyao,
amb una durada de 20 hores, vaig realitzar un reportatge de totes les vivències de
l’interior d’aquest viatge. Vaig captar l’amabilitat de les persones i les diverses maneres de viure en un tren. Pel que fa a la tècnica i presa fotogràfica, dir que són tal qual
captures de càmera.

En China, en 2008, durante el viaje en tren desde la capital Beiging hacia Pingyao,
con una duración de 20 horas, realicé un reportaje de todas las vivencias del interior
de este viaje. Capté la amabilidad de las personas y las diversas maneras de vivir en
un tren. En cuanto a la técnica y toma fotográfica, decir que son tal cual capturas de
cámara.

NO hi ha cap retoc fotogràfic, ni enquadraments. Han estat només convertides a blanc
i negre.

NO hay ningún retoque fotográfico, ni encuadres. Tan solo están convertidas a blanco
y negro.

www.facebook.com/fotoserrano
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SAB3DELL. IL·LUSIONS ESTEREOSCÒPIQUES

És un projecte que neix a principis del 2016 amb l’objectiu de donar a conèixer la ciutat
de Sabadell amb una mirada diferent, a través de fotografies estereoscòpiques de la
ciutat que vaig fer a partir del 2010 amb una càmera compacta 3D de Fuji o bé amb
una Cànon 350D, capturant dues imatges amb la base estereoscòpica adequada.

Es un proyecto que nace a principios del 2016 con el objetivo de dar a conocer la
ciudad de Sabadell con una mirada diferente, a través de fotografías estereoscópicas
de la ciudad que hice a partir de 2010 con una cámara compacta 3D de Fuji o bien con
una Canon 350D, capturando dos imágenes con la base estereoscópica adecuada.

El projecte buscava ensenyar imatges 3D d’espais emblemàtics de la ciutat, incorporant, amb tècniques digitals, una capa 2D per donar un punt de vista diferent a la visió
binocular que tots tenim de racons ja coneguts de les nostres ciutats.

El proyecto buscaba enseñar imágenes 3D de espacios emblemáticos de la ciudad, incorporando, con técnicas digitales, una capa 2D para dar un punto de vista diferente a
la visión binocular que todos tenemos de rincones ya conocidos de nuestras ciudades.

Fruit d’aquest procés, vaig crear una sèrie d’imatges estereoscòpiques, algunes de les
quals vaig presentar a diferents exhibicions internacionals patrocinades per la PSA,
on vàries d’elles van ser seleccionades o premiades amb diferents guardons dins les
seccions de fotografia creativa, com podeu veure a la meva pàgina web.

Fruto de este proceso, creé una serie de imágenes estereoscópicas, algunas de las
cuales presenté en diferentes exhibiciones internacionales patrocinadas por la PSA,
donde varias de ellas fueron seleccionadas o premiadas con diferentes galardones
dentro de las secciones de fotografía creativa, como podéis ver en mi página web.

Tot el projecte fou concebut per ser exposat amb el sistema anàglif, amb les seves
dificultats i limitacions cromàtiques, però que permet imprimir i veure imatges 3D de
gran format a un cost raonable. El resultat final són imatges que busquen un equilibri
estètic propi sense ulleres, malgrat la típica doble imatge estereoscòpica; i amb ulleres mostren tota la màgia de la seva profunditat.

Todo el proyecto fue concebido para ser expuesto con el sistema anáglifo, con sus
dificultades y limitaciones cromáticas, pero que permite imprimir y ver imágenes 3D
de gran formato a un coste razonable. El resultado final son imágenes que buscan un
equilibrio estético propio sin gafas, a pesar de la típica doble imagen estereoscópica; y
con gafas muestran toda la magia de su profundidad.

www.3dubreuil.com
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ALEJANDRA MORALES, MIQUEL SOLANELLAS I FRANCESC MAS

ANDREI FARCASANU

AQUA H30

L’Alejandra és una fotògrafa artística i pictorialista, en Francesc un paisatgista amant
del reportatge i en Miquel un Street Photographer. Tot i venir de disciplines diferents,
es van proposar d’escollir un tema i que cadascú en fes la seva interpretació: l’element
vertebrador triat fou “l’aigua”. Cal destacar que cap d’ells no va intervenir ni influenciar
en el projecte dels altres. De fet, no van conèixer els resultats fins un cop acabats.
L’Alejandra ens presenta la contemplació de la bellesa oculta en un paisatge periurbà. En Francesc ens mostra el quotidià món de preses en què vivim i que ens acaba
engolint. A en Miquel, l’aigua li serveix per explicar una història personal de decepció
i desengany.
Tres fils d’aigua que es fusionen en aquesta proposta col·lectiva convertint-se en
hydronium.

Alejandra es una fotógrafa artística y pictorialista, Francesc un paisajista amante del
reportaje y Miquel un fotógrafo de calle. A pesar de venir de diferentes disciplinas,
se propusieron escoger un tema y que cada uno hiciera su propia interpretación: el
elemento vertebrador elegido fue “el AGUA”. Cabe destacar que ninguno intervino ni
influyó en el proyecto del resto. De hecho, no conocieron los resultados hasta su finalización.
Alejandra nos presenta la contemplación de la belleza oculta en un paisaje periurbano.
Francesc nos muestra el mundo cotidiano de prisas en el que vivimos y que nos acaba
engullendo. A Miquel, el agua le sirve para contar una historia personal de decepción
y desengaño.
Tres hilos de agua que se fusionan para esta propuesta colectiva convirtiéndose en
hydronium.

www.litomorales.com • www.francescmas.cat • facebook: miquel solanellas torrens
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THE QUIET SENSE OF NATURE

El projecte “The quiet sense of nature” és una recerca personal de l’artista centrada
en el significat natural dels estats que es manifesten en la vida quotidiana.

El proyecto “The quiet sense of nature” es una investigación personal del artista centrada en el significado natural de los estados que se manifiestan en la vida cotidiana.

L’artista proposa: aturar-se, respirar, reflexionar.

El artista propone: detenerse, respirar, reflexionar.

A través de la seva fotografia minimalista, per la mida petita de les seves obres, l’artista transforma cada fotografia en un objecte únic i singular. Per poder percebre el
missatge de l’artista, qui mira necessita acostar-se, estudiar els detalls, frenar una
mica el ritme de la vida quotidiana, sortir del context habitual.

A través de su fotografía minimalista, por el tamaño pequeño de sus obras, el artista
transforma cada fotografía en un objeto único y singular. Para poder percibir el mensaje del artista, quien mira necesita acercarse, estudiar los detalles, frenar un poco el
ritmo de la vida cotidiana, salir del contexto habitual.

Els llocs, els espais, els objectes, que vistos sense deteniment poden semblar banals,
per a l’artista representen un moment de conscienciació dels sentiments transmesos
per la percepció d’aquest moment, espai, llum o ambient. L’artista ens proposa una
forma de percebre, de conèixer, subtil i al mateix temps natural, o sigui, de conformitat
amb les lleis de la naturalesa.

Los lugares, los espacios, los objetos, que vistos sin detenimiento pueden parecer banales, para el artista representan un momento de concienciación de los sentimientos
trasmitidos por la percepción de ese momento, espacio, luz o ambiente. El artista nos
propone una forma de percibir, de conocer, sutil y al mismo tiempo natural, o sea, en
conformidad con las leyes de la naturaleza.

www.andreifarcasanu.com
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TALLER LIGHT PAINTING 2018

TALLER DE REVELAT EXPERIMENTAL EN TÈCNICA LITH

JUAN JOSÉ CARRASCO

Aquest taller va adreçat a tothom que tingui ganes d’experimentar aquesta tècnica, ja
sigui per iniciar-se, practicar-hi o perfeccionar.

Este taller va dirigido a todos los que tengan ganas de experimentar esta técnica, ya
sea para iniciarse, practicar o perfeccionar.

Serà impartit per l’equip de light painting “Churrasqueros”, format per:

Será impartido por el equipo de light painting “Churrasqueros”, formado por:

Juan José Carrasco, Esther Aguilera, Igor Rodríguez i Albert Trave.

Juan José Carrasco, Esther Aguilera, Igor Rodríguez y Albert Trave.

Cal portar càmera que tingui mode d’exposició BULB (més de 30 segons), trespeus,
cartolina negra per tapar l’objectiu i disparador remot o de cable.

Se precisa cámara que tenga modo de exposición BULB (más de 30 segundos), trípode, cartulina negra para tapar el objetivo y disparador remoto o de cable.

Recomanem un objectiu 24-70 o semblant.

Recomendamos un objetivo 24-70 o similar.

El que farem serà mostrar la nostra manera de treballar barrejant llum i foc, mostrar
les nostres eines de treball, com planifiquem l’escena i com l’executem.

Lo que haremos será mostrar nuestra forma de trabajar mezclando luz y fuego, mostrar nuestras herramientas de trabajo, cómo planificamos la escena y cómo la ejecutamos.

Farem una xerrada introductòria per comentar el treball, donar indicacions i les mesures de seguretat que cal seguir.
Treballarem sis escenes diferents on podrem veure:
- Esferes de llum, manuals i amb esferòmetre.
- Diferents maneres de treballar amb llana d’acer.
- Llana d’acer i pirotècnia.
- Model amb pirotècnia i foc.

Haremos una charla introductoria para comentar el trabajo, dar indicaciones y las medidas de seguridad a seguir.
Trabajaremos seis escenas diferentes donde podremos ver:
- Esferas de luz, manuales y con esferómetro.
- Distintas maneras de trabajar con lana de acero.
- Lana de acero y pirotecnia.
- Modelo con pirotecnia y fuego.

PLACES LIMITADES • INSCRIPCIONS: QUIM 646 65 35 02

es-es.facebook.com/public/Juan-Jose-Carrasco
LOCAL FOTO-FILM CALELLA FÀBRICA LLOBET
14 D’ABRIL DE LES 16.00 A 24.00H

ANDREI FARCASANU

Lith és un procés de positivar alternatiu i molt creatiu. Les còpies es caracteritzen per
ombres molt fosques i zones clares molt fines, delicades i brillants, i una infinitat de
textures, colors i contrastos.

Lith es un proceso de positivar alternativo y muy creativo. Las copias se caracterizan
por sombras muy oscuras y zonas claras muy finas, delicadas y brillantes, y una infinidad de texturas, colores y contrastes.

Objectiu del taller: És un taller complet d’introducció a una tècnica de positivar que té
moltes possibilitats creatives.

Objetivo del taller: Es un taller completo de introducción a una técnica de positivar
que tiene muchas posibilidades creativas.

S’aprendran diverses formes alternatives de positivar Lith, partint de l’experiència
pràctica del docent.

Se aprenderán varias formas alternativas de positivar Lith, partiendo de la experiencia
práctica del docente.

Metodologia: Taller teòric-pràctic.

Metodología: Taller teórico-práctico.

Programa:
Context històric del procés.
Materials adequats pel procés, accessibilitat.
Presentació i treball pràctic sobre les maneres de positivar Lith (pràctic)
Treballar amb el Lith – diverses tècniques, preparar químics, dilucions, papers, ús dels
viradors, blanquejadors, etc. (pràctic)

Programa:
Contexto histórico del proceso.
Materiales adecuados por el proceso, accesibilidad.
Presentación y trabajo práctico sobre las maneras de positivar Lith (práctico)
Trabajar con el Lith – varias técnicas, preparar químicos, diluciones, papeles, uso de
los viradores, blanqueadores, etc. (práctico).

Material que s’ha de portar: Negatius.

Material que se ha de traer: Negativos.

A qui va destinat: El taller està dirigit a tothom que tingui curiositat i li agradi experimentar en fotografia, per a aconseguir una forma pròpia de positivar que es pugui
aplicar al treball personal de cadascú.

A quién va destinado: El taller está dirigido a todos los mundo que tengan curiosidad
y les guste experimentar en fotografía, para conseguir una forma propia de positivar
que se pueda aplicar al trabajo personal de cada uno.

PLACES LIMITADES • INSCRIPCIONS: QUIM 646 65 35 02

www.andreifarcasanu.com
LOCAL FOTO-FILM CALELLA FÀBRICA LLOBET
21 D’ABRIL DE LES 16.00 A 21.00H
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Les fotografies que estan exposades a diversos aparadors d’establiments comercials
1 Viatges Startour
2 Calçats Pascual
3 Perfumeria Xaloc
4 Porti
5 Regals Marina
6 Perfumeria Vila
7 Can Nogué
8 2spais
9 Los Extremeños
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10 Quim i Esteve Perruquers
11 Papereria Roger
12 Intersport Marquès
13 Can Villaret
14 Aromes
15 Xoc l’esport
16 Llibreria La Llopa
17 Papereria Nogueras
18 Belles Arts i Manualitats Àngels

19 Tubert Moda
20 Renard
21 Can Gallart
22 Electrosol
23 Pastisseria Sauleda
24 Jardí
25 Joieria Mediterrània
26 Viatges Union
27 Fem Salat

P

Sales de projeccions
28 Perruqueria Salvi
29 Cal Barber Calella
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La Fàbrica
La Tetera
Biblioteca
Sala Mozart
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Col·laboradors
1
2

Hotel Volga
Hotel Bernat II

Sales d’exposició
1
2

Ajuntament Vell
La Fàbrica
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LA LLIGA AL CARRER

XXIV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES

FOTO-FILM CALELLA

Selecció de curtmetratges

Foto: Joan Buch

Relació de comerços de la campanya Festival Festimatge
Viatges Startour Jovara 54-56

Llibreria La Llopa Sant Joan, 62

Calçats Pascual Església, 74

Papereria Nogueras Amadeu, 64

Perfumeria Xaloc Església, 119

Belles Arts i Manualitats Àngels Amadeu, 38

Porti Església, 136

Tubert Moda Església, 162

Regals Marina Església, 156

Renard Església, 180-182

Perfumeria Vila Església, 184

Can Gallart San Joan, 48

Can Nogué Sant Antoni, 56

Electrosol Sant Pere, 101

2spais Amadeu, 103

Pastisseria Sauleda Sant Joan 61

Los Extremeños Església, 129

Jardí Jovara, 315

Quim i Esteve Perruquers Amadeu, 98

Joieria Mediterrània Església, 127

Papereria Roger Amadeu, 7

Viatges Union Amadeu, 40

Intersport Marquès Església, 179

Fem Salat Mercat municipal

Can Villaret Església, 123

Perruqueria Salvi Sant Pere, 24

Aromes Església, 141

Cal Barber Calella Passatge Galceran, 9-11

Xoc l’esport Església, 312

La del Festimatge no seria una exposició completa si faltessin imatges representatives dels socis de la nostra entitat. FFC, a part d’organitzar activitats fotogràfiques
i de cinema, també té aficionats que, mes a mes, d’octubre a maig, participen amb
una de les seves obres a la Lliga Fotogràfica, competició social creada per mantenir
viu l’esperit creatiu i de superació de l’apartat fotogràfic de l’entitat. La mostra que
presentem no és una exposició pensada i treballada sobre una temàtica concreta, sinó
una proposta espontània amb el rerefons de la Lliga. No cal buscar-hi cap reflexió, es
tracta solament d’intentar allò encara més difícil: la connexió individual entre autor i
espectador.

La del Festimatge no sería una exposición completa si faltasen las imágenes representativas de los socios de nuestra entidad. FFC, además de organizar actividades fotográficas y cinematográficas, también tiene aficionados que, mes a mes, de octubre
a mayo, participan con una de sus obras a la Liga Fotográfica, una competición social
creada para mantener vivo el espíritu creativo y de superación del apartado fotográfico de la entidad. Esta muestra no es una exposición pensada y trabajada sobre un
tema concreto, sino una propuesta espontánea al abrigo de la Liga social. Así pues, no
cabe buscarle reflexión alguna, se trata solamente de intentar algo más difícil todavía:
la conexión individual entre autor y espectador.

Esperem veure’ns als diferents aparadors de la ciutat.

Esperamos vernos en los diferentes escaparates de la ciudad.

LLISTA AUTORS DE LA LLIGA 2018 - LISTA AUTORES DE LA LIGA 2018
Joan Buch, Carmen Conde, Quim Botey, Joaquim Sitjà, Jordi López, Quico Gavara, Robert Lluís, Francisco Escarmena, David Bou, Enric Munrabà, Albert Puche, Manel González,
Florencio Gómez, Angie Pascón, Miquel Alcaraz, Pere Bou, Jaume Estapé, Josep Maria Colomer, Joan Torrentó, Jaume Escalé, Glòria Masferrer, Francisco Rojas, Francina Serra,
Joan Comas, Xavier Rigola, Joan Sala, Xavier García, Carme Viñals, Vicens Folgado, Toni Santarén, Xavier Salicrú, Enric Marrè, Oscar Lozano, Toni López, David Rigau, Aina de Castro,
Miquel Bayo, Rossend Ribas, Josep Lluis Escudero, Joan Carles Marco.

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 7 AL 29 D’ABRIL

Dijous, 12 d’abril
Cafeteria LA TETERA (Carrer Matas i Rodés ,10)
Horari nit: 21.00 h.
72 VÍRGENES de Max Lusson (Ficció) 8 minuts
Actors/Actores: Víctor Miró i Enrique Escobedo
CAUSA NOBLE de David Oeo (Ficció) 12 minuts
Actors/Actores: Ángel de Andrés i Jesús Hernández
EL CASAMIENTO de Víctor Quintero i Sergio Rey (Ficció) 25 minuts
Actors/Actores: Selica Torcal i Rubén Bernal
EL ATRACO d’Alfonso Díaz (Ficció) 10 minuts
Actors/Actores: Juanma Lara i Aitor Merino

El Jurat d’aquesta edició està format per:
El Jurado de esta edición está formado por:
JOSEP MATAS
JORDI IZQUIERDO
FERRAN LAHOZ

Exdirector de RTV Calella
Crític cinematogràfic
Actor

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 7 AL 29 D’ABRIL
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Selecció de curtmetratges

MATINAL DE CINEMA INFANTIL
Dissabte, dia 14 d’abril
Biblioteca Can Salvador de la Plaça (Pl. Ajuntament, 30-31)
Horari matí: 12.00 h.

GALA MATINAL DE CINEMA LOCAL
Diumenge, dia 15 d’abril
Sala MOZART (Església, 91)
Horari matí: 11.30 h.

Projecció d’una selecció de curtmetratges tema infantil del
XXIV TROFEU TORRETES
Proyección de una selección de cortometrajes tema infantil
del XXIV TROFEU TORRETES

En cada edició, el FESTIMATGE dedica una sessió als nostres autors
més propers, projectant curtmetratges d’autors locals.
En cada edición, el FESTIMETGE dedica una sesión a nuestros autores
más próximos, proyectando cortometrajes de autores locales.

RED & SILVER de Margaret Emdal (Animació) 9 minuts

NATURA de POLÒNIA de Martí Arañó (Reportatge-Documental)

A PRUEBA de Pablo L. de Aramburu (Ficció) 15 minuts
Actors/Actores: Juanma Lara i Miguel Hermoso

CUENTECITO Â ¿Nos saludamos ? de Marta Ferreras (Animació) 7 minuts
Actors/ Actores: Leonor Requena i David Requena

TE QUIERO de Jordi Izquierdo (Ficció)
Actors/Actores: Veni Fonfría i Marta Hernández

REDEMPTION de Vasni J. Ramos (Ficció) 12 minuts
Actors/Actores: José J. Ramallo i Sara Dávila

CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ
de Mercedes Marru (Animació) 7 minuts

DIARI de COMBATENT, retalls…
de Josep Mª Colomer (Reportatge-Documental)

MENÚ de Carlos Bigorra (Ficció) 19 minuts
Actors/Actores: Andrea Dueso i Jorai Coll

GRETEL & GRETEL de Beda Docampo (Ficció) 10 minuts
Actors/Actores: Anastasia Fauteck i Roberta Fauteck

90 ANYS D’APLEC de Queralt Pedemonte (Reportatge-Documental)

UN GRAN DÍA de Manuel Juan Milán (Ficció) 7 minuts
Actors/Actores: Jordi Armadans i Anna Sallent

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 7 AL 29 D’ABRIL

DILLUNS DIA 16 D’ABRIL, SALA MOZART (Església, 91)
Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.30 h.

THE KEY d’Óscar Andrés (Ficció) 13 minuts
Actors/Actores: Lucía Lacarra i Marlon Dino

ROLES d’Álvaro Cuevas (Ficció) 11 minuts
Actors/Actores: Patricia Gabás i José de la Torre

HUMUS La terra que pensa
de Ramón Font (Documental-Reportatge) 14 minuts
MILLOR DOCUMENTAL-REPORTATGE AMATEUR DEL CERTAMEN

WOODY & WOODY de Jaume Carrió (Animació) 12 minuts
AZUL MIEDO d’Elisa Pelayo (Ficció) 16 minuts
Actors/Actores: Ingrid Hernández i Elisa Pelayo
MILLOR INTERPRETACIÓ DEL CERTAMEN
HAY ALGO EN LA OSCURIDAD de Fran Casanova (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Luna Fulgencio i Mariam Torres
SCREEN COWBOY de Morgan Guering (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Christopher Húnter i Krishna Lester
CUSTODIA COMPARTIDA de Carlus Fábrega (Ficció) 6 minuts
Actors/Actores: Carlus Fábrega i Gisela Arnau

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 7 AL 29 D’ABRIL
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DIMARTS DIA 17 D’ABRIL, SALA MOZART (Església , 91)

Selecció de curtmetratges

DIMECRES DIA 18 D’ABRIL, SALA MOZART (Església , 91)

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.30 h.

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.30 h.

EL TRAJE DE SUPERMAN
de Juan Manuel Díaz (Documental-Reportatge) 20 minuts

NO, NO, NO d’Alberto del Castillo (Ficció) 9 minuts
Actors/Actores: Carmen Heredia, Salvador Serrano i José R. Arredondo

HAMBURGUESA CON QUESO de Rafael Díaz (Ficció) 10 minuts
Actors/Actores: Mayra Hermoso i Héctor Kotsifakis

CENIZAS de Cristina Juliana (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Nora Navas i Miguel García Borda

NADA QUE VER de Manuel Manrique (Ficció) 12 minuts
Actors/Actores: Andrea Hermoso, Carlos Lorenzo i Teresa del Olmo

VICO BERGMAN de Diego Pérez (Ficció) 21 minuts
Actors/Actores: Andrea Ros i Chema León

MANZANAS AMARILLAS d’Ignacio Ruíz (Ficció) 19 minuts
Actors/Actores: Solance Lackington i Catalina Poblete

TROBAR-TE de Pau Ortiz (Ficció) 17 minuts
Actors/Actores: Eduardo LLoveras i Vicky Luengo

LOS DESHEREDADOS
de Laura Ferrés (Documental-Reportatge) 18 minuts

MR. DIRECTOR d’Ali Erfan Farhadi (Ficció) 2 minuts
Actors/Actores: Amir Ali Bani Hashem i Amir Ali Ghaffari

ENTRE PÀNDOLS I CAVALLS
de Mireia González (Documental-Reportatge) 13 minuts
MILLOR DOCUMENTAL-REPORTATGE DEL CERTAMEN

LA MADRINA de Pedro Sancho (Ficció) 9 minuts
Actors/Actores: Sheyla Fariña i Arantxa Aranguren

RESPIRANDO de Mar Olid (Ficció) 20 minuts
Actors/Actores: Marta Larralde i Unax Ugalde

WHERE IS MY MOON? de Mi-Young Baek (Animació) 1 minut
MILLOR ANIMACIÓ-AMATEUR DEL CERTAMEN

LOS HOMBRES DE VERDAD NO LLORAN
de Lucas Castán (Ficció) 19 minuts
Actors/Actores: Alfonso Lara i Juan Fernández

HAUTE DEFINITION de Baptiste Turbé (Ficció) 14 minuts
MILLOR DIRECCIÓ DEL CERTAMEN
Actors/Actores: Nicolás de Boisse i Valérie Pastre

UN LUGAR d’Iván Fernández (Ficció) 12 minuts
Actors/Actores: Abdelatif Hwidar i Sergio Caballero
IRREVERSIBLE d’Álvaro García Company (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Cristina Plazas i Miguel Diosdado
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TOUS LES JOURS de Philippe Orreindy (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Aurèlia Petit i Stanislas Stanic
EL ALQUILER de Pablo Gómez (Ficció) 16 minuts
Actors/Actores: Diego Grao, Javier Rey i Manuela Velles

HASTA AQUÍ TODO VA BIEN d’Ernesto Lozano (Ficció) 20 minuts
Actors/Actores: Héctor García, Juanita Cetina i Pedro Suárez

NÉMESIS de Jorsh García (Ficció) 9 minuts
Actors/Actores: Cristina Mediero i Sebastián Haro

AU REVOIR BALTHAZAR de Sommer Halder Rafael (Animació) 9 minuts

MATRIA d’Álvaro Gago (Ficció)20 minuts
Actors/Actores: Francisca Iglesias i Pilar Fragua

BOMBÓN HELADO de Sadrak Zmork (Ficció) 9 minuts
Actors/Actores: María Botto i Emilio Buale

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 7 AL 29 D’ABRIL
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MATINAL DE CINEMA JOVE EUCLIDES TV
Dijous, dia 19 d’abril
Sala Polivalent Fàbrica Llobet-Guri
Horari matí: 10.30 H.

XXIV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES
Divendres, dia 20 d’abril
Biblioteca Can Salvador de la Plaça (Pl. Ajuntament, 30-31)
Horari: 20.30 h.

Projecció de curtmetratges realitzats als tallers de
l’INSTITUT EUCLIDES de Pineda de Mar.
Proyección de cortometrajes realizados en los talleres
del INSTITUTO EUCLIDES de Pineda de Mar.

LES AUTRES DÉPARTS de Claude Jausserau (Ficció) 13 minuts
Actors/Actores: Mélanie Peyre i Máxime Crochard
NINA DE PAPER de Pedro Celma (Ficció) 19 minuts
Actors/Actores: Jordi Cadellans i Roser Bundó
POESÍA EN RUINAS
de Joshué Guerrero (Reportatge-Documental) 6 minuts
LES BONES NENES de Clara Roquet (Ficció) 16 minuts
Actors/Actores: Nidia Chamorro i Ona Comas

Selecció de curtmetratges

PONÈNCIA I PROJECCIONS ESTEREOSCÒPIQUES
Dissabte, dia 21 d’abril
Sala MOZART (Església, 91)
Horari: 18.00 h.
Conferència i consideracions sobre les projeccions 3D amb visió estereoscòpica:
ODISSEA 3D
SALVEM EL MAR
EL MERCAT DE LA BOQUERIA
Durant la sessió, es faran comentaris sobre els diferents audiovisuals i es lliuraran ulleres 3D per poder visionar
els curts, que caldrà tornar a la sortida.
A la segona part del programa, es projectaran dos reportatges de temàtica específica sobre Calella:
IMATGES DE CALELLA DE LA COSTA al 1.900
PESSEBRE VIVENT DE CALELLA 2.017 (Pa, Vi i Moltó)
Organitza: 3D Màgic Club
Col·labora: FOTO-FILM CALELLA

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 7 AL 29 D’ABRIL
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DILLUNS DIA 23 D’ABRIL, SALA MOZART (Església, 91)

Selecció de curtmetratges

DIMARTS DIA 24 D’ABRIL, SALA MOZART (Església, 91)

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.30 h.

Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.30 h.

CUNETAS de Pau Teixidor (Ficció) 19 minuts
Actors/Actores: Manuel Morón i Ana Fernández

SCRATCH de David Valero (Ficció) 20 minuts
Actors/Actores: Javier Bódalo i Yael Cerezo

NIMMER de Lieven Vahoe (Ficció) 16 minuts
Actors/Actores: Sarah Elsa i Geert Vandyck

VIGILANTE NOCTURNO d’Iván Rodríguez (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Antón Bargalló i Levi Molina

WHOEVER WAS USING THIS BED d’Andrew Kotatko (Ficció) 20 minuts
Actors/Actores: Jane Birkin i Jean-Marc Barr

FUNKY LOLA de Julio Mas (Ficció) 16 minuts
Actors/Actores: Alicia Sánchez i Ignacio Mateos

MR. CHUCKLES de Mario Garza (Ficció) 6 minuts
Actors/Actores: Rachel Alig, Drew Jones i Hannah Saxton

A NEW HOME de Ziga Virc (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Nina Rakovec i Jernej Campelj

COMPATIBLE de Pau Bacardit (Ficció) 15 minuts
MILLOR GUIÓ DEL CERTAMEN
Actors/Actores: Carlus Fábrega, Hugo Alejo i Gisela Arnau

CHAMPION de Mans Berthas (Ficció) 19 minuts
MILLOR FOTOGRAFIA DEL CERTAMEN
Actors/Actores: Lena Strömdahl, Sten Ljunggren i Christer Holmgren

DENTRO de Facundo Tosso (Ficció) 20 minuts
Actors/Actores: Ramiro Alonso i Carolina Clemente

ETHNOPHOBIA de Joan Zhonga (Animació) 14 minuts
MILLOR EXPERIMENTAL-ANIMACIÓ DEL CERTAMEN

M.A.M.O.M. MONITOR AGAINST
d’Alejandro Damiani (Animació) 5 minuts

VICTORIA de Javier Blanco (Ficció) 13 minuts
Actors/Actores: Ainhoa Etxebarria i Josh Ortiz de Zarate

DOBLE ANGOIXA de Dani Morell (Ficció) 3 minuts
MILLOR CURTMETRATGE EN CATALÀ
Actors/Actores: Ferran Blanch

FANTÁSTIC FOUR d’Alejandro Bermúdez (Ficció) 20 minuts
Actors/Actores: Jacek Olak i Slawomir Clazek

ZIREN d’Aitzol Saratxaga (Ficció) 15 minuts
MILLOR ARGUMENT-FICCIÓ AMATEUR DEL CERTAMEN
Actors/Actores: Olatz Gamboa, Adrian García de los Ojos i Mikel Losada

ILUMIRA d’Emilio Jiménez (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Coke Rodríguez i Sofía Rivas

CEUX QUI POUVENT MOURIR de Charlotte Cayeux (Ficció) 18 minuts
Actors/Actores: Zoé García i Lilas Richard

FESTIMATGE 2018 FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA. DEL 7 AL 29 D’ABRIL

MÉDICO DE MONSTRO de Gustavo Teixeira (Ficció) 11 minuts
Actors/Actores: Gustavo Teixeria i Rodrigo Estravini
VIENTO DE CHOCOLATE d’Ilia Antonenko (Ficció) 24 minuts
Actors/Actores: Anna Draznina i Angelina Zakeryaeva

GÉMINIS de Jorge Augusto Dentone (Ficció) 18 minuts
Actors/Actores: Osvaldo Sanders i Patricia Rotaforte
EL LLEÓ DE TIGRES de David Conill (Ficció) 9 minuts
Actors/Actores: Pep Mirás i Ramón Enrich
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45 TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5

Enguany, engeguem la quaranta-cinquena edició de la Trobada Internacional, nombre que dona fe de l’interès d’aquest encontre, en el que cineastes
i afeccionats al format de cinema 9,5mm tenen el seu punt de trobada anual –que, des de fa tretze anys, es desenvolupa en el marc del Festimatge-.
El format cinematogràfic degà del cinema d’aficionat té l’oportunitat de donar a conèixer al públic el seu valor com a document històric i com a estri de
creació amb noves produccions. Veurem el film documental Baix a Mar, realitzat mercès a la recuperació de pel·lícules de 9,5 mm que romanien oblidades
en una antiga casa de mar de Torredembarra. A la Mostra de cinema, gaudirem de les noves realitzacions dels cineastes europeus que ens acompanyen
en la Trobada. Per segon any, els alumnes de l’INS Euclides de Pineda de Mar
ens presentaran les seves creacions, emprant imatges ‘orfes’, rodades en 9,5
mm, mitjançant la tècnica del “found footage”. No podia faltar en aquesta Trobada la sortida cultural, en la que procurem mostrar als nostres amics europeus algun indret interessant del nostre país, essent aquest any l’escollit
l’Aquàrium de Barcelona.

DIMECRES DIA 25 D’ABRIL, SALA MOZART (Església, 91)
Horari tarda 19.00 h.

Horari nit 21.30 h.

PRINCESA DE HIELO de Pablo Guerrero (Ficció) 15 minuts
Actors/Actores: Mari Luz Valladares i Naia Guz Sánchez

NO SOY ÉL de Xoan Bregua (Ficció) 11 minuts
Actors/Actores: Sasha Cócola i Estíbaliz Veiga

MARTA POR DENTRO de J.D. Alcaráz (Ficció) 15 minuts
Actors/Actores: Alexandra Martín i Alex Moreu

NEVADA de Javier Kühn (Ficció) 15 minuts
Actors/Actores: Gillian Apter, Iris Díaz i Maarteen Dannenberg

BIG BOOOM de Marat Marimanov (Animació) 4 minuts

CROISSANT de Marius Conrotto (Ficció) 6 minuts
Actors/Actores: Sofía Fleming i Po Fernádez

EL FRACASO de Daniel Remón (Ficció) 24 minuts
Actors/Actores: Ingrid García-Jonsson i Francisco Reyes
ARIDAI d’Igor Luna (Ficció) 8 minuts
Actors/Actores: Claudia Molina i Fabia Castro
COEUR DE CHOU de Mélanie Dupuis-Roy (Ficció) 15 minuts
MILLOR ARGUMENT-FICCIÓ DEL CERTAMEN
Actors/Actores: Florence Monge i Maurice Garnier
PAPA DANS MAMAN de Fabrice Bracq (Ficció)
MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT
Actors/Actores: Mathilde Mallah i Elea Masina-Janot

THE MAURITANIA RAILWAY
de Mac Gregor (Documental-Reportatge) 12 minuts
TROFEU D’HONOR DEL CERTAMEN
ÚLTIMA SESIÓN de Roger Bessó (Ficció) 14 minuts
Actors/Actores: Alfons Nieto, Abril García i Ferran García
PRIMEROS DÍAS de Luis F. Pérez (Ficció) 13 minuts
Actors/Actores: Pepa Juan Ariño i Jaime Linares

Este año, ponemos en marcha la 45ª edición del Encuentro Internacional, número que da fe del interés de este encuentro, en el que cineastas y aficionados
al formato de cine 9,5mm tienen su punto de reunión anual –que, desde hace
trece años, se desarrolla en el entorno del Festimatge-. El formato cinematográfico decano del cine de aficionado tiene la oportunidad de dar a conocer al
público su valor como documento histórico y como medio de creación de nuevas producciones. Veremos el film documental Baix a Mar, realizado gracias
a la recuperación de películas de 9,5 mm que permanecían olvidadas en una
antigua casa de mar de Torredembarra. En la Muestra de cine disfrutaremos
de las nuevas realizaciones de los cineastas europeos que nos acompañan en
el Encuentro. Por segundo año, los alumnos del INS Euclides de Pineda nos
presentarán sus creaciones utilizando imágenes ‘huérfanas’, rodadas en 9,5
mm, mediante la técnica del “found footage”. No podía faltar en este Encuentro
la salida cultural, en la que procuramos mostrar a nuestros amigos europeos
lugares interesantes de nuestro país, siendo este año el elegido L’Aquàrium de
Barcelona.

TIMECODE de Juanjo Giménez (Ficció) 15 minuts
Actors/Actores: Lali Ayguadé i Nicolás Riccihini
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Sessió de cinema recuperat i col·loqui

Sortida cultural

“BAIX A MAR”. ELS ESTIUS
A TORREDEMBARRA DELS
ANYS 20 ALS 40 DEL S.XX
Diumenge 22 d’abril a les 12:00h
a la Sala Mozart

Guió i direcció: Maria Roig Alsina
Any: 2016 · Durada: 30’
Producció executiva: Ajuntament de Torredembarra • Documentació i recerca: Pedro Nogales, Núria Canyelles i Maria Roig
Palmarès: Premi a la Millor Producció de les Comarques Tarragonines FIC-CAT 2017 • Premi Cinema-Rescat del Festival Memorimage 2017.
La recuperació d’unes velles bobines de 9,5mm va fer possible la reconstrucció d’una
etapa de la vida d’una família d’estiuejants barcelonins i la seva amistat amb la gent
pescadora de Torredembarra, interrompuda per la Guerra Civil.

La recuperación de unas viejas bobinas de 9,5mm hizo posible la reconstrucción de
una etapa de la vida de una familia de veraneantes barceloneses y su amistad con
la gente pescadora de Torredembarra (Tarragona), interrumpida por la Guerra Civil.

Núria Canyelles, directora de l’Arxiu Comarcal de Torredembarra, ens presentarà el
documental.

Núria Canyelles, directora del Archivo Comarcal de Torredembarra, nos presentará el
documental.

Després, tot evocant l’estiueig, prendrem un vermut.

Después, evocando el veraneo, tomaremos un vermut.

SINOPSI

SINOPSIS

El pas del temps va quedar capturat en unes pel·lícules guardades durant dècades
en unes golfes del barri de Baix a Mar: 21 bobines de format Pathé Baby (9,5mm ),
una petita gran joia. La família, en un gest de responsabilitat i amor per la història,
les va cedir a l’Arxiu Municipal de Torredembarra. El tractament i les investigacions
posteriors amb la col·laboració de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV ens
han permès oferir aquest documental, on podem compartir la mirada dels primers
estiuejants, enfocada tant a l’oci familiar com a l’entorn. La seva curiositat per la vida
pescadora i per algun fet inusual ens ha regalat poder reviure una història no massa
llunyana en el temps, però sí ben distant de les imatges actuals. “Baix a Mar” és una
dolça passejada pel record, fruit de la memòria gravada per la família Tizón de Barcelona, i salvaguardada per les germanes Figuerola de Torredembarra.

El paso de tiempo quedó capturado en unas películas guardadas durante décadas en
una buhardilla del barrio de Baix a Mar: 21 bobinas de formato Pathé Baby (9,5mm),
una pequeña gran joya. La familia, en un gesto de responsabilidad y amor por la historia, las cedió al Archivo Municipal de Torredembarra. El tratamiento y las investigaciones posteriores con la colaboración de la Unidad de Investigación del Cine de la
URV nos han permitido ofrecer este documental, donde podemos compartir la mirada de los primeros veraneantes, enfocada tanto al ocio familiar como al entorno.
Su curiosidad por la vida pescadora y por algún hecho inusual nos ha regalado poder
revivir una historia no muy lejana en el tiempo, pero sí bien distante de las imágenes
actuales. “Baix a Mar” es un dulce paseo por el recuerdo, fruto de la memoria grabada por la familia Tizón de Barcelona y salvaguardada por las hermanas Figuerola de
Torredembarra.
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SORTIDA CULTURAL
Divendres 27 d’abril a les 9:00h
Informació i reserves: Santiago Marrè tel. 629892307
Sortida cultural a l’Aquàrium de Barcelona. Trasllat a Montjuïc, des de
la Torre Jaume I, en telefèric i dinar de germanor en un restaurant de
Barcelona.
L’Aquàrium de Barcelona, ubicat al Port Vell de Barcelona, va ser inaugurat
el 1995. És el més important del món en temàtica mediterrània i compta
amb un impressionant oceanari, amb un túnel subaquàtic de més de 80
metres de longitud.
La Torre Jaume I, situada al port, té una alçada de 107 metres. Va ser
construïda el 1931, dissenyada per l’arquitecte Carles Buïgas, que també
va dissenyar la famosa Font Màgica de Montjuïc. Uneix el port amb la
muntanya de Montjuïc.

Salida cultural al Aquàrium de Barcelona. Traslado a Montjuïc, desde la
Torre Jaume I, en teleférico y almuerzo en un restaurante de Barcelona.
El Aquàrium de Barcelona, ubicado en el Port Vell de Barcelona, fue
inaugurado en 1995. Es el más importante del mundo en temática
mediterránea y cuenta con un impresionante oceanario, con un túnel
subacuático de más de 80 metros de longitud.
La Torre Jaume I, situada en el puerto, tiene una altura de 107 metros.
Fue construida en 1931, diseñada por el arquitecto Carles Buïgas, que
también diseñó la famosa Fuente Mágica de Montjuïc. Une el puerto con
la montaña de Montjuïc.
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Noves produccions

RENASCUTS
Dissabte 28 d’abril a les 17:00h a la Sala Mozart
Títol: FILMS FOUND FOOTAGE.
Mostra de les realitzacions realitzades pels alumnes de l’INS Euclides.
Col·lecció: Jordi Bails i Castelló • Data de rodatge: entre 1930 i 1960

Projecció de noves realitzacions amb imatges recuperades per Jordi Bails i reutilitzades pels alumnes
de 1r i 2n de Batxillerat Artístic de l’INS Euclides de Pineda, amb la coordinació de Gemma Paricio, Cap
de Departament d’Arts Visuals d’aquest institut.
Quan passegem per mercats de vell, no és gens estrany trobar, entremig de tota mena d’objectes antics, bobines de cinema. Algunes són còpies en format 9,5mm de cinema professional, còmiques nordamericanes o d’aventures, que es van fer per a que el públic en pogués gaudir del cinema a casa seva,
projectant-les amb el senzill aparell Pathé Baby. Però moltes altres són filmacions familiars. A les capses, algunes vegades hi ha rètols que ens diuen amb quin motiu van ser filmades: batejos, casaments,
festes, excursions... però desconeixem qui va ser l’autor, quines són aquelles persones que ens apareixen
a la pantalla i, sobretot, quines circumstàncies han portat a llur abandonament. Són films orfes, perduts.
Per sort, hi ha persones de gran sensibilitat i estima del cinema que adquireixen aquestes bobines per
evitar que desapareguin i traspassen les imatges en nous formats que possibiliten poder-les visionar
de nou. Una d’aquestes persones és en Jordi Bails, un enamorat del cinema i especialment, d’aquest
format 9,5mm. Gràcies a la seva tasca de recuperació, s’han salvat moltes pel·lícules. Cedides gentilment
i posades a disposició dels joves alumnes de l’institut, veurem com reutilitzen aquelles antigues imatges
i ens ofereixen una nova visió.
Proyección de nuevas realizaciones con imágenes recuperadas por Jordi Bails y reutilizadas por los
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato Artístico del INS Euclides de Pineda, con la coordinación de Gemma
Paricio, Jefa de Departamento de Artes Visuales de este instituto.
Cuando paseamos por mercados de viejo, no es extraño encontrar, en medio de todo tipo de objetos
antiguos, bobinas de cine. Algunas son copias en formato 9,5mm de cine profesional, cómicas norteamericanas o de aventuras, que se hicieron para que el público pudiera disfrutar del cine en su casa,
proyectándolas con el sencillo aparato Pathé Baby. Pero muchas otras son filmaciones familiares. En las
cajas, algunas veces hay letreros que nos dicen con qué motivo fueron filmadas: bautizos, bodas, fiestas,
excursiones... pero desconocemos quién fue el autor, quiénes son las personas que nos aparecen en la
pantalla y, sobre todo, qué circunstancias han llevado a su abandono. Son filmes huérfanos, perdidos.
Por suerte, hay personas de gran sensibilidad y aprecio por el cine que adquieren estas bobinas para
evitar que desaparezcan y traspasan las imágenes a nuevos formatos que posibiliten poderlas visionar
de nuevo. Una de estas personas es Jordi Bails, un enamorado del cine y especialmente, de este formato
9,5mm. Gracias a su labor de recuperación, se han salvado muchas películas. Cedidas gentilmente y
puestas a disposición de los jóvenes alumnos del instituto, veremos cómo reutilizan aquellas antiguas
imágenes y nos ofrecen una nueva visión.
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MERCAT DEL COL·LECCIONISTA
Dissabte 28 d’abril, de 10.00 a 14.00h a l’Hotel Bernat II
Els col·leccionistes tenen la seva cita anual al Mercat del Col·leccionisme a Calella. Màquines, pel·lícules, cartells, llibres i articles relacionats amb el cinema d’aquest format
seran exposats perquè tothom que ho desitgi pugui adquirir un objecte per engrandir
la seva col·lecció, o trobar la peça que li manca o que cal renovar en aquell aparell tan
antic com estimat. I el més important, aquest mercat esdevé el lloc de trobada amical
per a tots els col·leccionistes, venedors i curiosos.

Los coleccionistas tienen su cita anual en el Mercado del Coleccionismo en Calella.
Máquinas, películas, carteles, libros y artículos relacionados con el cine de este formato serán expuestos para que quien lo desee pueda adquirir un objeto para su colección, o encontrar la pieza que le falta o que hay que renovar en ese aparato tan
antiguo como estimado. Y lo más importante, este mercado se convierte en el lugar
de amistoso encuentro para todos los coleccionistas, vendedores y curiosos.

MOSTRA DE CINEMA EN FORMAT 9,5 MM
Dissabte 28 d’abril a les 17:00h a la Sala Mozart
Sessió de cinema dedicada a la projecció de films aportats pels cineastes participants a la Mostra
no competitiva, rodats en format 9,5mm i projectats amb aparells originals. Els realitzadors dels
països que ens acompanyen ens donaran l’oportunitat de gaudir de les seves noves realitzacions.
Sesión de cine dedicada a la proyección de filmes aportados por los cineastas participantes en
la Muestra no competitiva, rodados en formato 9,5mm y proyectados mediante aparatos originales. Los realizadores de los países que nos acompañan nos darán la oportunidad de disfrutar
de sus nuevas realizaciones.
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LLIURAMENT DE PREMIS / CLOENDA • ENTREGA DE PREMIOS / CLAUSURA
Diumenge 29 d’abril a les 11:30h a la Sala Mozart
Gala de Cloenda del XIII FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella 2018, amb
la projecció d’una selecció de curts premiats del XXIV Trofeu Torretes de Curtmetratges i de les fotografies premiades en el XLII Trofeu Torretes de Fotografia en
l’edició internacional.
Es farà el lliurament de tots els guardons de cinema i fotografia, així com dels
prestigiosos Trofeus Torretes de fotografia i de curtmetratge. I el certamen de la
Trobada Internacional de 9,5 mm tindrà també el seu espai a la Gala.
Ens acompanyaran en aquest acte els autors premiats, autoritats i convidats.
Gala de Clausura del XIII FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella 2018, con
la proyección de una selección de cortos premiados en el XXIV Trofeo Torretes de
Cortometrajes, de las fotografías premiadas en el XLII Trofeo Torretes de Fotografía en la edición internacional.
Se hará la entrega de todos los galardones de cine y fotografía, así como de los
prestigiosos Trofeos Torretes de Fotografía y Cortometraje. Y el certamen del Encuentro Internacional de 9,5 mm tendrá también su espacio en la Gala.

Francisco Osuna. Guanyador del
Trofeu Torretes de Fotografia en
l’edició de l’any 2017

Guillem Almirall. Guanyador del
Trofeu Torretes de Curtmetratges
de l’any 2017

Nos acompañarán en este acto los autores premiados, autoridades e invitados.
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