DOSSIER DE PREMSA

Del 4 al 26 d’abril de 2020
 47ena Trobada Internacional de Cinema 9,5
 44è Trofeu Torretes de Fotografia
 26è Trofeu Torretes de Curtmetratges

EL FESTIMATGE
El FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella arriba a la seva 15a edició i del 4 al 26
d’abril Calella torna a convertir-se en la ciutat de la imatge, punt de trobada obligat
per a tots aquells que estimen la fotografia i el cinema.
I aquest any se celebra amb un fil conductor molt especial: la celebració del 130è
aniversari del naixement d’en Charles Chaplin, fita que finalitza durant aquest mes
d’abril. El Festimatge servirà per posar punt i final als actes que, durant l’any, s’han
celebrat en honor a aquest personatge tan emblemàtic.
Exposicions de fotografia, projeccions de curtmetratges i pel·lícules en 9,5mm, tallers
de fotografia i de cinema, xerrades, mercat del col·leccionista... Aquestes i altres
activitats es podran veure i gaudir en diferents espais del municipi, durant tot el mes
d’abril.
El tret diferenciador del FESTIMATGE és que incorpora activitats tant de cinema com
de fotografia, característica que el fa ser únic a Espanya i el converteix en un referent
del sector de la imatge fixa i en moviment. Així, durant el mes d’abril Calella és imatge,
imatge en moviment i amb so, o imatge estàtica i en silenci; però, en definitiva, imatge
per gaudir del valor i la força de la mirada de l’altre.
Des de l’any 2006, el FESTIMATGE reuneix la celebració de tres certàmens diferents,
cada un centrat en una disciplina concreta. Aquest any:
-

47ena Trobada Internacional de Cinema 9,5
44è Trofeu Torretes de Fotografia
26è Trofeu Torretes de Curtmetratges

Aquests certàmens, amb la seva antiguitat, demostren la consolidació del Festival i
deixen palès l’objectiu claríssim de voler difondre i popularitzar tot el que fa referència
a la imatge, ja sigui fixa o en moviment, imatge en tots els seus formats.
El FESTIMATGE està organitzat per Foto-Film Calella i l’Ajuntament de Calella. Ofereix
un extens programa d’activitats gratuïtes per a totes les edats, que fan que Calella es
converteixi cada mes de abril en el referent i el punt de trobada cultural per als
aficionats al món de la imatge.

UN FESTIVAL AMB TENDÈNCIA INTERNACIONAL
El FESTIMATGE rep una gran majoria de les propostes cinematogràfiques per
participar al Trofeu Torretes de curtmetratges d’autors procedents de diferents
ciutats espanyoles i, des de fa vuit anys, també de països de tot el món, enguany de 22
països diferents. Per altra banda, les fotografies que arriben al Trofeu Torretes de
fotografia fa anys que provenen de fotògrafs d’arreu del món, aquest any els treballs
són d’autors de 51 països. També les exposicions, que es poden gaudir en el festival,
provenen d’artistes de tot el món; durant aquests anys, fotògrafs d’EEUU, Itàlia,
Argentina, sense oblidar, per descomptat, els autors de diverses províncies de tota
Espanya han exposat els seus treballs. I el Festival de 9,5 és una Trobada Internacional
en la qual participen cineastes de diversos països, principalment europeus.
Tot i ser un Festival aparentment local, té un caràcter singular que li fa travessar
fronteres, convertint-se en un promotor del municipi, en un referent per la imatge i en
un punt de trobada per a professionals i aficionats a la fotografia i al cinema, que
arriben de tot el món.
El “Trofeu Torretes de Fotografia” és reconegut per la Federació Internacional de
Fotografia, la qual cosa és, sens dubte, una demostració més de la projecció del
FESTIMATGE.

Thomas Lang amb el seu Trofeu Torretes de Fotografia davant Les Torretes originals.

ACTIVITATS DEL FESTIMATGE: CINEMA I FOTOGRAFIA
Les activitats del FESTIMATGE es distribueixen en tres apartats: Trobada Internacional
de Cinema 9,5, Trofeu Torretes de Fotografia i Trofeu Torretes de Curtmetratges

Moment de la Inauguració del FESTIMATGE 2019 (Foto: Joan Maria Arenaza)

Trobada Internacional de Cinema 9,5
Es celebren diferents activitats:
- Projecció de films de la
47ena
Trobada
Internacional de Cinema
9,5 mm en format original
- Mercat del Col·leccionista
- Projecció de cinema mut
en format original dedicat
a en Charles Chaplin amb
acompanyament de piano
en directe a càrrec del
mestre Paul Perera, que
interpretarà també peces musicals emblemàtiques de pel·lícules d’en Chaplin.
- Etc.
Mercat del Col·leccionista 2019 (Foto: Foto-Film Calella)

Trofeu Torretes de Curtmetratges
Inclou diversos actes:
- Concurs de curtmetratges “26è Trofeu Torretes de Curtmetratges”
- Projecció
curtmetratges
seleccionats pel concurs a
diferents espais de la ciutat (Sala
Mozart, Espai Caixa, Biblioteca
Can Salvador de la Plaça,
Cafeteria “La Tetera”...)
- Cinema Jove (amb projeccions,
tallers, pràctiques...)
- Gala de Cinema Local
- Sessió Infantil de Cinema
- Sessions de cinema i col·loqui
amb en Charles Chaplin com a protagonista
- Etc.
Gala de Cinema Local 2019. (Foto: Foto-Film Calella)

Trofeu Torretes de Fotografia
Pel que fa a l’apartat de fotografia, la secció de fotografia compta amb:
- Concurs de Fotografia “44è Trofeu
Torretes de Fotografia”
- Més d’una vintena d’Exposicions
fotogràfiques
- Tallers fotogràfics
- Tertúlies de fotografia
- Xerrades
- Concurs de fotografia a Instagram
- Etc.
Moment de la Inauguració de les Exposicions
2019 (Foto: Joan Maria Arenaza)

EL FESTIMATGE 2020 EN XIFRES
Certamen de Fotografia
- Trofeu Torretes de Fotografia
• 4.623 fotografies
• 431 autors
• 51 països diferents, tan diversos com Bangladesh, Malàisia, Macau, República
de korea, Oman, Vietnam, Xile, Perú, Canadà, EEUU i diversos països
europeus...
• 112 premis i mencions, atorgats per la Federació Internacional de l’Art
Fotogràfic (FIAP), la Confederación Española de Fotografía (CEF), la Global
Photographic Union (GPU), la Federació Catalana de Fotografia (FCF) i Imatges
Sense Fronteres (ISF)
- Exposicions de fotografia
• 24 exposicions
• Més de 50 fotògrafs, entre els que es troben entitats fotogràfiques
• 2 tallers
o Taller de fotografia avançada amb Smartphone a càrrec de Carlos
Mesa
o Taller Real 3D-Imatges en profunditat a càrrec d’Albert Montserrat i
Martí.

Certamen de Cinema
- Trofeu Torretes de Curtmetratges
• 734 curtmetratges (un curt – un director/a)
o 157 dones directores (21,39%)
o 577 homes directors
• 22 països diferents, com França, Bèlgica, Veneçuela, Argentina, Perú, Brasil,
Índia, Indonèsia o Mongòlia, entre d’altres.
• 5 escoles de cinema: Escuela de Cine de Málaga; ECAM, Escuela de Cine de
Madrid; Escola de Cinema de Barcelona; ESCAC, Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya; École du Cinema ESRA de França.
• 12 premis
- Trobada Internacional de Cinema 9,5 mm
• Una quarantena de participants amants i seguidors del 9,5mm
• 5 països europeus
• Una quinzena d’expositors al Mercat del Col·leccionisme
• Una desena de projeccions de films 9,5mm

NOVETATS DEL FESTIMATGE 2020
El Festimatge comptarà amb la figura d’en Charles Chaplin com a fil conductor
En la recta final de la celebració del 130è
aniversari del naixement d’en Charles
Chaplin, el FESTIMATGE es posa el seu
barret, es deixa el seu bigoti i agafa el seu
bastó i li cedeix el protagonisme de la seva
15ena edició.
El 16 de abril de 1889, naixia a Londres
Charles Chaplin. A l’abril de 2019
s’iniciaven arreu del món els actes
d’homenatge en record d’aquest home
considerat un dels grans genis de la història
del setè art. I el FESTIMATGE ha volgut
tancar la celebració que commemora el
130è aniversari del naixement d’aquest
gran artista.
Actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escriptor i editor, va
adquirir gran popularitat al cinema mut gràcies a les múltiples pel·lícules que va
realitzar amb el seu personatge Charlot, un dels personatges més universals. El 9,5 té
molta relació amb els films de Charlot, perquè els usuaris dels projectors Pathé Baby
adquirien cintes de cinema còmic per a casa seva i un dels més demanats era Charlot.
Però Charles Chaplin és molt més que cinema 9,5mm i, en aquest FESTIMATGE, els
seus tentacles arribaran a tots els certàmens, de manera que fotografia, curts i cinema
9,5mm li dedicaran un espai dins la seva programació, recordant al mestre i el seu
treball. Per conèixer amb detall quines són les activitats, es pot consultar el programa
del festival.
A més, s’ha organitzat el joc “Charlot als comerços” a les botigues de Calella, en el qual
podrà participar tothom que ho vulgui, per descobrir quins són els títols dels films que
s’amaguen darrera els cartells que es podran trobar als aparadors de les botigues
participants. Entre les persones que encertin els títols de les pel·lícules es sortejarà, el
dia de la cloenda, una nit d’hotel per a dues persones en un Vilar Rural per gentilesa de
SERHS.

Visites guiades a les exposicions
En alguna ocasió, de manera excepcional, algun fotògraf que exposava la seva obra ha
fet una visita guiada a la seva exposició.
Enguany, des del FESTIMATGE, s’ha volgut oferir una visió més didàctica i amena per
conèixer
les
obres
exposades. Així, els
diumenges 12 i 19
d’abril es faran visites
guiades
a
les
exposicions, que aniran
a càrrec dels autors de
les
mateixes
que
explicaran el seu treball i
estaran
oberts
a
respondre totes les
preguntes
que
es
plantegin
entre
els
visitants.

Demostració de Telecinat de pel·lícules al Mercat del Col·leccionista
Enguany, el Mercat del Col·leccionista també ens porta una novetat:
COPIFILM&DIP, de Joan Aguado, presentarà la seva màquina de telecinar pel·lícules en
format original de 8 mm, S8 i 9,5 mm, i passar-los a versió digital. Al llarg del matí, a
l’espai del Mercat, hi haurà una demostració en directe.

El 9,5mm recupera el Premi del Públic
La Mostra de cinema 9,5 mm, amb la
projecció original dels films dels
participants a la 47a Trobada
Internacional de cinema 9,5mm, se
celebrarà el dissabte 25 d’abril a les 17
hores al primer pis de la Sala Mozart. Els
participants, procedents de diversos
països,
principalment
europeus,
continuen utilitzant els clàssics sistemes
cinematogràfics per enregistrar els seus
treballs.
Després d’uns anys d’haver eliminat la
part de concurs de la trobada, des de
l’organització, s’ha considerat oportú
recuperar el Premi del Públic al millor
film. És per això, que s’animarà a tothom
que ho desitgi a venir a formar part
d’aquest jurat popular que serà el públic.

ACTIVITATS DESTACADES AL FESTIMATGE 2020
Concurs a instagram: #festimatge20
Un any més, premiem la millor fotografia relacionada amb el FESTIMATGE 2020.
Entre el 4 d’abril (moment de la inauguració) i el 25 d’abril a les 24 hores, un cop
acabada la Nit Golfa dedicada al 130è aniversari del naixement d’en Charles Chaplin, se
celebra un concurs de fotografia a Instagram. Només cal penjar a instagram totes les
fotografies que es vulguin amb el hagstag #festimatge20.
Durant l’acte de cloenda del 26
d’abril es projectaran les 5 fotos
finalistes i es donarà a conèixer
la guanyadora. El seu autor/a
rebrà una nit d’hotel per a dues
persones a un Vilar Rural per
gentilesa de Grup SERHS.
#festimatge20
@festimatgecalella
www.facebook.com/festimatge
www.twiter.com/festimatge
Moment de donar a conèixer la fotografia guanyadora al 2019

Noms propis del FESTIMATGE: Marc Martínez Jordan
Des del FESTIMATGE, ens agrada homenatjar als calellencs que acompleixen els seus
reptes i els seus somnis en el món de la fotografia i el cinema.

I, enguany, en Marc Martínez Jordan és un d’aquests calellencs que es mereix un lloc
en el nostre festival. El seu curt "Tu último día en la tierra" va ser el guanyador del
Premi Paul Naschy al millor curt de gènere fantàstic del darrer festival de Sitges, a
l’octubre 2019.
La Gala de Cinema Local dedicarà un espai al director calellenc, en el qual es projectarà
el curt premiat "Tu último día en la tierra", així com altres dels seus treballs i es farà un
petit col·loqui amb ell.

Homenatges i reconeixements: “Verd madur”
Enguany, se celebra el 60è aniversari del rodatge de Verd Madur (Siega verde, 1960),
dirigida per Rafael Gil. Obra principal de José Virós, autor de la novel·la, que va assumir
el repte important i sempre desaconsellat de ser el creador i alhora el productor,
arriscant el seu capital personal.
La seva elecció de Rafael Gil com a director fou
un encert, ja que, les seves bones relacions en
cercles oficials facilitarien superar la censura i,
anys després, al 1967, poder doblar la pel·lícula
al català. “Verd madur”, versió cinematogràfica
de la novel·la homònima, és una pel·lícula
romàntica, quallada dels paisatges catalans i
d'amor per l'autèntica essència de la cultura
catalana.
Enguany, des del FESTIMATGE, volem participar
de la celebració d’aquests 60 anys, celebració
que és possible gràcies al treball de recuperació
del film dut a terme per la Filmoteca de
Catalunya i a les facilitats donades per la Sra.
Itziar González Virós per disposar del film. I,
finalment, volem rendir un just i merescut
homenatge a Jeanne Valèrie per la seva carrera
i, especialment, per les seves actuacions a
Espanya que, sens dubte, van col·laborar de
manera important al despertar turístic de
Catalunya.

ORGANITZADORS DEL FESTIMATGE
Foto-Film Calella
El FESTIMATGE està organitzat per Foto-Film Calella, entitat cultural, sense ànim de
lucre fundada l’any 1966.
Prové de la secció local de la U.E.C. i es dedica a la promoció, divulgació i
popularització de la imatge a través de tots els camins possibles com la fotografia, el
cinema o el vídeo. Foto-Film Calella sempre ha estat
interessada pels nous avenços en imatge i noves
tecnologies, fet que garanteix la consecució d’un gran
Festival.
Així doncs, el FESTIMATGE és el resultat del treball
realitzat per les persones que integren l’entitat i que,
des de fa més de 45 anys, ofereixen el seu especial
homenatge a la imatge, fixa o en moviment, a través
de la celebració dels seu tres certàmens, que es van
unir en una aposta pel valor i el significat que la
imatge té per a una entitat com Foto-Film Calella.

Ajuntament de Calella
L’Ajuntament de Calella coorganitza aquest festival, que fa
de Calella la ciutat de la imatge durant el mes d’abril.
Diversos espais de la ciutat cedeixen els seus locals per
exposicions, passis de cinema, celebració de tallers, etc. La
Fàbrica Llobet, l’Ajuntament Vell, la Sala Mozart i cafeteries
i hotels del municipi són ocupats pel Festimatge per a la celebració de les seves
activitats.
Tot un projecte de projecció cultural i social per a un municipi que aposta per la
imatge i es fa imatge cada mes d’abril.

CALENDARI D’ACTIVITATS FESTIMATGE 2020 (del 4 al 26 d'abril)
15ena edició del FESTIMATGE dedicada a Charles Chaplin

Dissabte

Dia
4 d'abril

Hora
21 hores
21.30 hores

Diumenge 5 d'abril

11 hores
18 hores

De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h
De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h
De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h

Activitat
Inauguració Festimatge'20
Inauguració Exposició principal "El lloc
decisiu" de Pierre Radisic
Inauguració Exposicions

Lloc
Ajuntament Vell
Ajuntament Vell
Fàbrica Llobet

Presentació del llibre "La força de la
Espai exposició
gent" de Jordi Borràs, a l'espai de la
"Reflexions"
seva exposició "El dia que vam dir prou" Fàbrica Llobet

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Sala Mozart

21 hores

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Cafeteria
La Tetera

11 d'abril

Tot el dia

Taller de fotografia amb smartphone a
càrrec de Carlos Mesa

Local Foto-Film
Calella

Diumenge 12 d'abril

10 hores
11 hores
12 hores

NOVETAT:
Visites guiades a les exposicions de
fotografia a càrrec dels autors

Fàbrica Llobet i
Ajuntament Vell

Dimarts

14 d'abril

De 19 a 21h

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Espai Caixa

Dimecres

15 d'abril

De 19 a 21h

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Espai Caixa

Sala Mozart

Dilluns

6 d'abril

Dimarts

7 d'abril

Dimecres

8 d'abril

Dijous

9 d'abril

Dissabte

Dijous

16 d'abril

21 hores

Homenatge a Charles Chaplin:
Projecció "El Gran Dictador". A l’inici, es
farà breu presentació del context
històric i social del moment

Divendres

17 d'abril

10.30 hores

Matinal de Cinema Jove (Projecció
Treballs realitzats pels alumnes de
l'Institut Euclides de Pineda)

Sala Polivalent
Fàbrica Llobet

Dissabte

18 d'abril

Diumenge 19 d'abril

Dilluns

20 d'abril

Dimarts

21 d'abril

Dimecres

22 d'abril

Divendres

24 d'abril

21 hores

Projecció film "Verd Madur" de Rafael
Gil, amb motiu del 60è anivesari de la
seva estrena i en homenatge a l'actriu
principal Jeanne Valèrie

Tot el dia

Taller de fotografia en 3D a càrrec
d'Albert Montserrat Martí

Local Foto-Film
Calella

De 12 a 13h

Sessió de cinema infantil

Biblioteca Can
Salvador de la
Plaça

19 hores

Presentació del llibre de Guillem Torné
sobre la seva exposició "Reflexions"

Espai exposició
"Reflexions"
Fàbrica Llobet

19 hores

Gala de Cinema Local, que inclou la
projecció de "Tu último día en la tierra",
de Marc Martínez Jordan, Premi Paul
Naschy al millor curt de gènere
fantàstic de Sitges.

Sala Mozart

10 hores
11 hores
12 hores

NOVETAT:
Visites guiades a les exposicions de
fotografia a càrrec dels autors

De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h
De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h
De 19 a
20.30h de
21.30 a 23h

22 hores

Sala Mozart

Fàbrica Llobet i
Ajuntament Vell

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Projecció Curtmetratges del 26è Trofeu
Torretes

Sala Mozart

Projecció de cinema mut en format
original 9,5mm, dedicat a en Charlot
amb acompanyament de piano en
directe amb el mestre Paul Perera, que
interpretarà també peces de música
emblemàtiques de pel·lícues d'en
Charlot

Sala Mozart
1r pis

Dissabte

25 d'abril

Diumenge 26 d'abril

De 10 a 14h

Mercat del col·leccionista.
Inclou una demostració de l’aparell de
Telecinat creat per Joan Aguado, de
COPIFILMS&DIP, que permet copiar els
films en format subestàndart i passarlos a versió digital

17 hores

Mostra de films en format 9,5 mm.

Sala Mozart
1r pis

De 17 a 19h

Tertúlia fotogràfica a càrrec del fotògraf
Ramiro Díaz

Hotel Volga

22 hores

Nit Golfa dedicada al 130è Aniversari
del naixement de Charles Chaplin,
conduïda pel cineasta Raül Contel

Sala Mozart

11.30 hores
14 hores

Gala Cloenda i lliurament de premis del
Festimatge
Dinar de Cloenda

Hotel Bernat II

Sala Mozart
Hotel Bernat II

CONTACTE

Més informació:

www.festimatge.org/
www.facebook.com/festimatge
twitter.com/festimatge
#festimatge20
@festimatgecalella

Contacte premsa:

Marta Hernández
Responsable Premsa FESTIMATGE
Tel. 93 762 27 44
M. 659 18 58 16
marta@comunicaccio.net

