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Fotografia portada:
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Assemblea General Ordinària de la FCF
23 de febrer de 2013

www.fedcatfotografia.org

3

6a GALA 50mm
9 de març de 2013

ORGANITZA

Neàpolis
Rambla de l’Exposició, 59-69
Vilanova i la Geltrú

www.fedcatfotografia.org
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6a Gala 50 mm
9 de març de2012

Estimats,
Ja falten pocs dies per la 6a Gala 50mm. Ens tornarem a trobar per
compartir una tarda de fotografia, no us la podeu perdre, bones fotografies,
espectacle i amics son la combinació perfecte per gaudir un any més.
Si voleu continuar després de la Gala, hem preparat un sopar al qual has
d'apuntar-te si estàs interessat. Has d'enviar un correu a la
nostra administrativa, admin@fedcatfotografia.org i ella t’indicarà com fer
el pagament. En el correu ha de figurar el nom i cognoms de tots els què us
apunteu. Últim dia d'inscripcions l'1 de març.
Igualment hem pactat un preu especial amb l'Hotel Cèsar per a tots els què
vulgueu passar la nit tranquil·lament a Vilanova i la Geltrú. La reserva de
l'hotel l'has de fer directament, anomenant que és l’oferta de la
Federació Catalana de Fotografia.

Us esperem!
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LA
FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

INFORMA

Francisco Reina, Secretari, passa a ser responsable de Comunicació, i s’encarrega de xarxes socials
(facebook), flash50mm i revista 50mm.
Eli Mora, Relacions Públiques, deixa les seves funcions de coordinadora de la Gala 50mm i ara es la
portaveu de la Federació, per tal de tenir un referent únic a l’hora de conèixer les resolucions de les
decisions preses per la Junta Directiva.
Raimon Moreno, deixa la seva part de responsabilitat de Comunicació i es queda com a responsable
d’Imatge, encarregant-se de la web i la coordinació de la Gala 50mm.
Josep Maria Casanoves, Vicepresident, serà el responsable del Premi Catalunya, afegint-se a col·laborar
d’aquesta manera a l’equip de Frederic Garrido, responsable de concursos.

José Antonio Andrés Ferriz
President
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LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

INFORMA
Recentment s’han incorporat novetats al web
Ara podreu:
 Cercar concursos per:
o número
o data admissió
o data veredicte
 A la “home” trobar sempre els propers 10 concursos per data d’admissió.
 Veure una Galeria amb els resultats de l’última jornada de la Lliga, amb les imatges
ordenades per puntuació.
 Consultar una nova classificació, el Premi Catalunya, que estarà de proves aquest any,
i serà totalment operatiu a partir de l’any 2013.
 També trobar a la “home”, enllaços als web de totes les entitats.
Hem actualitzat totes les distincions, si tens alguna correcció a fer, informa’ns a
info@fedcatfotografia.org
Treballem per a millorar, aquesta és la teva Federació, comptem amb tu!!!
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nova pàgina de la FCF al

facebook
Esteu convidats a unir-vos al grup de facebook de la
Federació Catalana de Fotografia

https://www.facebook.com/fedcatfotografia
(Administrador - Francisco Reina)
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CONCURSOS
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CLASSIFICACIONS I CONCURSOS 2013
Feu clic sobre la classificació que es vulgui consultar

Premi Catalunya 2013
Concursos 2013
Fotògrafs
www.fedcatfotografia.org
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GaudiRfoto 2013, Saló Internacional de Fotografia

Gaudir en català significa passar-s’ho bé fent alguna
activitat. Al mateix temps Gaudí és un arquitecte conegut
arreu del món per la seva genialitat i és nascut a Reus. És,
segurament, el reusenc més universal.
Amb l’ànim de condensar totes aquestes idees en una única paraula, un
acrònim, ha nascut GaudiRfoto. Així doncs, GaudiRfoto vol sintetitzar la
idea de gaudir de la fotografia però alhora situar-ho en el seu lloc
d’origen, amb la R que recorda Reus a través del nom del reusenc més
internacional, Gaudí.
D’altra banda des dels anys 40 del segle XX a Reus ja es convocava un
premi de fotografia anomenat Medalla Gaudí. Després de diverses
èpoques des de 1995 a 2007 es va transformar en la Biennal
Internacional de Fotografia Medalla Gaudí. El nou GaudiRfoto també
pretén ser, en certa manera, la continuïtat d’aquell saló, si més no, per
continuar mantenint el nom de Gaudí i Reus en el món de la fotografia.
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PREMIS:
2000€ en premis
 1 Premi de1000€, medalla GaudiRfoto 2013 i insígnia especial FIAP al millor
autor del Saló
A més, per cada secció:
 1 Premi de 250€ i medalla GaudiRfoto 2013
 1 Medalla Daurada FIAP
 1 Medalla Daurada FCF
 1 Medalla Platejada FCF
 1 Medalla Platejada CEF
 2 Mencions honorífiques FIAP
SECCIONS:
A.- Lliure, color
B.- Lliure, monocrom
C.- Arquitectura
D.- Paisatge urbà
CALENDARI:
 Límit de recepció: 5 d’abril de 2013
 Reunió del Jurat: 11 al 14 d’abril de 2013
 Notificació per correu electrònic i publicació al web: 30 d’abril de 2013
 Projecció pública de les obres premiades i seleccionades: Estiu de 2013
 Tramesa de premis i catàleg en CD: 31 d’octubre de 2013
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JURAT:






Jean Saleilles, AFIAP - RISF2, Président du club Perpignan Photo, França
Gérard Cristophe, Président du Photo club Frontonais, França
Javier P. Fernández Ferreras, EFIAP-ECEF-ER/ISF, Euskadi
José Luís Irigoien Martínez, Euskadi
José A. Andrés Ferriz, EFIAP, MFCF, President de la Federació Catalana de
Fotografia, Catalunya
 M. Gràcia de la Hoz Roch, EFIAP – EFCF, Catalunya

PARTICIPACIÓ:
1. La participació és exclusivament en format digital i a través del web
www.fotoartreus.cat/gaudiRfoto
2. En el mateix web s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció seguint les
instruccions.
3. Les imatges han de ser en format JPG. Les dimensions màximes seran de
1024 píxels en horitzontal i 768 píxels en vertical a una resolució de 300 ppi.
Cada arxiu tindrà una mida màxima d’1 MB.
4. Els drets d’inscripció seran:
 Una secció:
15€ o 22 USD
 Dues seccions:
20€ o 30 USD
 Tres seccions:
25€ o 37 USD
 Quatre seccions:
30€ o 44 USD
El pagament dels drets d’inscripció es farà exclusivament per PayPal a
través del web www.fotoartreus.cat/gaudiRfoto una vegada omplert el
formulari i pujades les fotografies.
6. Als autors que no compleixin totes les condicions de participació i/o no hagin
fet el pagament dels drets d’inscripció no se’ls admetran les seves obres.
1. Qualsevol dubte, pregunta, suggeriment, etc. s’adreçarà al comissari del saló:
Josep M. Casanoves Dolcet, AFIAP, EsFIAP
gaudiRfoto@fotoartreus.cat
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CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ:
1. El saló GaudiRfoto 2013 és obert a tots els fotògrafs de tot el món a excepció
de les persones relacionades amb l’organització i/o jurat. Només es podrà
eventualment rebutjar aquelles obres i/o autors que no s’ajustin a aquestes
bases.
2. Les obres acceptades al GaudiRfoto 2013 puntuaran pels reconeixements de
la FIAP, de la CEF i de la FCF.
3. Es poden presentar un màxim de quatre obres per secció. No es pot presentar
la mateixa fotografia a més d’una secció.
4. Tot els participants rebran un catàleg de qualitat en CD.
5. El fet de participar implica que els autors autoritzen la reproducció de les
seves obres amb la finalitat de la difusió del saló GaudiRfoto 2013 i de la
fotografia en general, sense limitacions de sistemes, de mitjans ni de països i
sense abonament de drets. Els participants es responsabilitzen totalment dels
drets de tercers i de qualsevol reclamació pels drets d’imatge de les seves
obres.
6. Les decisions del jurat són inapel·lables.
7. El fet de participar al GaudiRfoto 2013 pressuposa la total acceptació de les
presents bases.
8. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització.

Reus, Catalunya, 10 de novembre de 2012
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Fecha limite de admisión: 24 DE FEBRERO DE 2013
El salón está abierto a todos los aficionados y profesionales de todo el mundo.
Este salón internacional disfruta de los auspicios de la FIAP 2013/072, el patrocinio
de la CEF I/2013/001, la FCF 2013/007 y la ISF 2013/003, por lo tanto se regirá por
sus normas y será puntuable para la obtención de sus títulos honoríficos.
SECCIONES / TEMAS
A- Fotografías monocromas, temática libre.
B- Fotografias color, temática libre
C- Color, el mar con todos sus aspectos ( paisaje, trabajo, retrato, submarinismo,
etc. ).
MANERA DE PARTICIPAR Y BASES
Por internet en http://www.festimatge.org Archivos 1024 x 768 pix.
CATALOGO (*****FIAP)
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
30 € por autor, independientemente del número de secciones en las que participa.
PREMIOS
Premio especial Trofeo Torretes- AL autor que con la suma de las aceptaciones
de las tres secciones haya obtenido mayor puntuación, Trofeo, (diseño exclusivo) y,
1000 €.
Por cada una de las tres secciones, A, B, C
Medalla dorada FIAP, CEF y FCF al 1r. clasificado
Medalla plateada FIAP, CEF y FCF al 2º. clasificado.
Medalla bronceada FIAP, CEF y FCF al 3r. clasificado.
Menciones de Honor FIAP.
Estancias para primeros clasificados
**********************************************************************************************
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Admission Deadline: 24th FEBRUARY 2013
The competition is open to all amateurs and professionals around the world.
This international exhibition has the support of the FIAP 2013/072, patronages of the CEF
I/2013/001, the FCF 2013/007 and the ISF 2013/003 and is governed by their regulations which
will count towards the obtainment of their honorary title.
SECTIONS/ THEMES
A - monochrome pictures, free theme.
B - Colour, free theme.
C - Colour, the sea with all its aspects (landscape, work, portrait, scuba diving, etc)
TO PARTICIPATE AND RULES
Internet http://www.festimatge.org Files 1024 x 768 pix
CATALOGUE (*****FIAP)
PARTICIPATION RIGHTS
€ 30 per author, regardless of the number of sections in which it participates.
AWARDS
Special Award: “Torretes” Trophy(special design) - for the author who obtains the highest
overall score for the three sections and 1000 €. will be invited for 10 days with full board
accommodation, for two people.
Foreach of the three sections A, B, C.
FIAP, CEF, FCF gold medal forthe 1st classified
FIAP, CEF, FCF Silver Medal for the 2nd classified.
FIAP, CEF, FCF Bronze medal for the 3rd classified.
FIAP honourable mentions
********************************************************************************************
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Data límit d'admissió: 24 DE FEBRER DE 2013
El saló està obert a tots els aficionats i professionals de tot el mon.
Aquest saló internacional gaudeix del patrocini de la FIAP 2013/072, els patronatges de la CEF
I/2013/001, la FCF 2013/007, i la ISF 2013/003, per tant es regirà per les seves normes i serà
puntuable per a l’obtenció dels seus títols honorífics.
SECCIONS / TEMES
A. A- Fotografies monocromes, temàtica lliure.
B. B- Color, temàtica lliure.
C- Color, el mar amb tots els seus aspectes ( paisatge, treball, retrat, submarinisme, etc. ).
MANERA DE PARTICIPAR I BASES
Per internet en http://www.festimatge.org Arxius 1024 x 768 pix.
CATÀLEG (*****FIAP)
DRETS DE PARTICIPACIÓ
30 € per autor, independentment del nombre de seccions en què participa.
PREMIS
Premi especial Trofeu Torretes- A l'autor que amb la suma de les acceptacions de les tres
seccions hagi obtingut major puntuació, Trofeu, (disseny exclusiu) i, 1000 €.
Per cadascuna de les tres seccions, A, B, C.
Medalla daurada FIAP,CEF, FCF al 1r. classificat
Medalla platejada FIAP,CEF, FCF al 2n. classificat.
Medalla bronzejada FIAP,CEF, FCF al 3r. classificat.
Mencions d'Honor FIAP.
Estancias per primers classificats
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EXPOSICIONS
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Amb motiu del centenari del
naixement d'en Salvador
Espriu l'associació Amics de
la Fotografia de Torroella de
Montgrí ha posat imatges als
seus textos.
El resultat d'aquest treball
es podrà veure al Consell
Municipal de l'Estartit a
partir del dia 1 de febrer, dia
en que s'inaugura l'exposició
a les 19h.
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AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
Sant Adrià de Besòs
C/ DR. BARRAQUER, NÚM. 6 BAIXOS

SALA D’EXPOSICIONS “Joan Vila i Plana”

“PINTURES A L’OLI”
de MARIBEL CARO

DEL 14 AL 28 DE FEBRER DE 2013

Hores de visita: de dilluns a dijous de 19 a 21 hores
ENTRADA LLIURE
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Inauguraració de l’exposició
“

Trenta anys de fotografia”, del autor

Enric Pàmies
L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya inaugurarà el
dia 28 de gener a les 19:30 hores l’exposició
“Trenta anys de fotografia”. És un recull de
fotografies d’Enric Pàmies (president d’honor de la
Federació Internacional d’Art Fotogràfic -FIAP).
Aquesta exposició estarà oberta al públic des de el
dia 28 de gener fins al 19 de febrer.
Biografia d’Enric Pàmies
Reus, 1923. Inicià les seves activitats fotogràfiques
l’any 1953, participant en un concurs d’àmbit
estatal organitzat pel Casal Montblanquí.
El seu debut en un concurs internacional fou a
Teplice, Txecoslovàquia l’any 1958.
Premis destacats en poblacions no catalanes els
obtingué a Múrcia, Benidorm, Ciudad Real, Cadis,
Torrelavega, Lleó, Vinaròs, Pamplona, San Fernando, Vigo, Sevilla, Manacor,
Castelló, Saragossa, Granada, Sant Sebastià, Còrdova i Madrid. Bon nombre
d’aquests premis correspongueren a fotografies de temàtica esportiva.
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Ja individualment, aconseguí el tercer i quart premi en el concurs organitzat per la
DNEFD, classificatori per a les 10 fotografies que havien de representar Espanya a
l’Exposició internacional de fotografia esportiva que es feia a Roma en ocasió dels
Jocs Olímpics.
Obtingué 151 premis en salons estatals. En 30 d’aquests concursos es classificà
entre els tres primers llocs.
En salons internacionals aconseguí un total de 135 obres acceptades, entre
fotografies i diapositives.
Aconseguí 9 premis en salons celebrats a Iugoslàvia, Alemanya BDR, Bèlgica, San
Marino, Luxemburg, Itàlia i Letònia.
Ha participat en exposicions col·lectives a l’URSS (1972), Polònia (1977), Portugal
(1980), Las Palmas (1991), Liège (1993), Còrdova (1994) i Màlaga (1994).
Ha presentat exposicions individuals a diferents poblacions catalanes: Barcelona,
Cambrils, Cervera, Mollerussa, la Selva del Camp, Manresa, Sabadell, Mataró, Sant
Adrià de Besòs, Palafrugell, Tarragona i Reus.
Fora de Catalunya n’ha presentat a Cadiz, Còrdova, Logronyo, Puerto Real,
Salamanca, Saragossa, Sant Sebastià, Algorta, Badajoz, Llanes, Zarautz i Zumaia.
A Itàlia ha exposat a Campi Bisenzio, Pavia, Reggio Calabria, S. Àngelo Pescara i
Marostica.
Ha portat la direcció del I Saló Europeu de Fotografia Esportiva el 1968, de les
biennals Fotosport , des de 1970 a 2000, Europa, des de 1973 fins a 1993 i del Saló
Internacional PRINFOT organitzat amb motiu del 75è aniversari de “la Caixa”.
Passant a l’aspecte associatiu, fou membre fundador de l’Agrupació Fotogràfica
Reus i el seu president en el període 1960-1968.
Propiciat per contactes establerts amb anterioritat i, per manca d’una Federació
Espanyola de Fotografia, fou nomenat Delegat de la Federació Internacional (FIAP)
a Espanya l’any 1974. El 1985 fou elegit vicepresident de la FIAP fins el 1995 en
que fou elegit president de la FIAP, càrrec que ostentà fins el 1999.
Al 2010 va ser anomenat Savi de la Federació Catalana de Fotografia.
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Títol:
Autor:
Lloc:

Dates:
Horari:

Brave Coast
Helena Roig
Claustre de l’Hospital
C/ Hospital,2
Torroella de Montgrí
de l'1 al 28 de febrer de 2013
tots els dies de 10 a 20 h

Organitza:

Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí

Helena Roig
Vaig començar a aprendre fotografia fa 5 anys amb una càmera analògica i des de llavors
no he deixat de treballar amb carret.
He estudiat fotografia a diferents escoles a diferents ciutats de l'estat. M'agrada expressarme a través de la fotografia documental i tractar temes amb els que em sento identificada i
que em son propers. Intento comunicar sense maquillatges ni artificis la meva manera
d'entendre la vida i els espais.
En aquest projecte vull parlar del que queda de l'Estartit en el buit que deixa l'estiu. El que
passa quan després de 4 mesos de turisme massiu, els carrers i els edificis perden el seu
us i ja no entenen què hi fan allí. L'únic visitant és la tramuntana freda recorrent els seus
carrers i els edificis em semblen simples maquetes, un escenari, un decorat que només
esperi que torni a començar la funció.
www.helenaroig.comli.com
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ALTRES CONCURSOS
Secció de concursos que no tenen reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia
La Federació Catalana de Fotografia, no vol coartar el dret a la informació, per tant publica totes
les bases de concursos que rep. Ara bé, no es fa responsable dels seus continguts, pel que
recomanem la seva lectura exhaustiva abans de participar .
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New Photo Contest Backlit: Images where you can´t see the
details of the main object, using natural or artificial light,
placed behind the subject, are able to transmit a harmonious
composition, full of contrasts. Show your creativity through
your images. Remember that it is important that your photos
have the good composition, point of view, emotion, rhythm,
and other elements of expression that make up an excellent
image.
Don’t limit yourself. The technique you use is not important
and you can participate with color or black and white images.
Date of participation: from 21/01/ 2013 to 10/06/2013
Voting process: from 10/06/2013 to 29/07/2013
Contest closed: 29/07/2013
!

CREATE YOUR IMAGES GALLERY. ENTER IN BLIPOINT AND SELECT IN MY GALLERIES!
.- For each friend you invite and register in blipoint, you get a free month of premium membership.
.- For the first friend you invite and pay the premium membership, you can learn photography in the course you want.
.- For the second friend you invite! and pay the premium membership, you can print on professional photographic paper, the photo you want in A3 and shipping in Europe will be
free.
1 Year=14.60 €
6 months= 9.60 €
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Passanant FOTO obre la convocatòria per
participar en la projecció fotogràfica
col·lectiva PassFOTO 2013

Passanant FOTO abre la convocatoria para
participar en la proyección fotogràfica
colectiva PassFOTO 2013

La Trobada Fotogràfica Passanant Foto programa de nou la
projecció col·lectiva PassFOTO que serà inaugurada el primer
dia de la trobada, dissabte 4 de maig de 2013.

El Encuentro Fotográfico Passanant FOTO programa la
proyección colectiva PassFOTO que será inaugurada el primer
día del encuentro, sábado 4 de Mayo de 2013.

El tema ARBRES en el sentit més ampli de la paraula i context
és el triat per Josep Bou, director de la Trobada Fotogràfica
Passanant FOTO, per participar-hi. La idea d’aquesta projecció
fotogràfica col·lectiva és la de compartir i intercanviar
experiències fotogràfiques entre fotògrafs de professió o afició.
Totes les tècniques seran acceptades i ben rebudes, l’única
condició per participar-hi és el tema ARBRES comú per a totes
les fotografies i fil conductor de la projecció fotogràfica
col·lectiva PassFOTO.

El tema ÁRBOLES en el sentido más amplio de la palabra y
contexto, ha sido el seleccionado por Josep Bou, director de
Passanant FOTO, para participar. La idea de esta proyección
colectiva es la de compartir e intercambiar experiencias
fotográficas entre fotógrafos profesionales o de afición. Todas la
técnicas serán aceptadas y bien recibidas, la única condición
para participar es desarrollar el tema ÁRBOLES común para
todas las fotografías e hilo conductor de la proyección colectiva
PassFOTO.

Pautes de participació:

Pautes de participación:

Trametre un màxim de 3 fotografies a:
josepbou@josepbou.com

Enviar un máximo de 3 fotografías a: josepbou@josepbou.com
En asunto indicar ÁRBOLES.

En assumpte posar-hi ARBRES.
Compressió jpg. Resolució 150 dpi. Mida: 800 x 1.200 píxels
màxim.

Compresión jpg. Resolución 150 dpi. Tamaño: 800 x 1.200
píxeles máximo.
Fecha límite admisión: 15 de Abril de 2013.

Data límit d’admissió: 15 d’abril de 2013.
Els participants assistents a la trobada rebran un CD amb la
gravació de la projecció. Posteriorment a la trobada fotogràfica
és penjarà, al web de Passanant FOTO la projecció perquè
pugui ser descarregada per qui vulgui.
Passanant FOTO és farà el 4 i 5 de maig. En breu us
informarem del programa que hem preparat per aquesta vuitena
edició.

Los participantes asistentes al encuentro recibirán un CD con la
grabación de la proyección. Posteriormente al encuentro se
colgará, en la web de Passanant FOTO la proyección para que
pueda ser descargada.
Passanant FOTO será el 4 y 5 de Mayo. En breve
informaremos del programa que hemos preparado para esta
octava edición.
Teresa Jové

Teresa Jové

Coordinadora de Passanant FOTO

Coordinadora de Passanant FOTO
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CURSOS
I
TALLERS
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Os detallamos otra propuesta de formación para todos aquellos amantes de la fotografía de estudio que quieran
mejorar sus conocimientos en lo que se refiere al maquillaje y la comunicación con nuestra maquilladora.
Estudiamos y nos formamos para controlar nuestras cámaras y la luz del estudio, pero hay otros detalles que nos
pueden ayudar a conseguir nuestros resultados deseados y uno de ellos es el maquillaje.
En este curso aprenderemos nociones de maquillaje para saber comunicar a nuestra maquilladora nuestras
necesidades.
El temario del Curso es el siguiente:
RECONOCIMIENTO DE PRODUCTOS. Presentación de productos cosméticos
utilizables en el mercado del maquillaje. Texturas y resultados en el rostro.
PARTES DE ROSTRO, LUZ Y SOMBRA. Técnicas correctivas en el rostro.
Para que el fotógrafo, pueda conocer los lineamientos básicos de maquillaje
para poder lograr cambios en el rostro y en estilo que se está buscando
retratar.
COLOR. Esquemas de color, a conjugar con otros elementos de la escena
fotográfica.
Los cambios que sufren de colores cuando se efectúan fotografías de color y
B/N.
La coordinación fotógrafo-maquillador se hace necesaria para profesionalizar
el trabajo, ahorrar en horas de retoque e incrementar la libertad creadora.

Más información en www.afes.cat
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VARIS
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LOS PEQUEÑOS
ANIMALES
Isidre Humet nació en
Montcada i Reixac
(Barcelona) el 19 de julio de
1948. Desde niño tuvo
contacto directo con la
naturaleza. Todavia ahora,
disfruta levantándose de
madrugada para ir al bosque,
pasear entre árboles y
matojos y observar todo lo
que pasa en este mundo
salvaje, no manipulado por
la civilización.
Así pues, era inevitable que
otra de sus grandes aficiones,
la fotografía, acabase ligada
a su amor por la flora y la
fauna.
Cuando tenía veinte años, le
regalaron la primera cámara,
una Minolta.
Inmediatamente hizo un
curso de fotografía y se
montó un taller de revelado
en la habitación,
completando su formación
de manera autodidacta. Dos
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años después empezaba a presentarse a concursos, ganando diversos premios como
aficionado con una temática muy amplia: retratos, naturalezas muertas, carreras de motos,
paisajes…
A continuación llegó una larga temporada en la que no tuvo tiempo para la fotografía, hasta
que el azar hizo que en el año 1993 empezase a trabajar en una empresa publicitaria,
recuperando el contacto con la cámara. Se apasionó entonces por un tema nuevo para él, y
poco tratado en general: la fotografía de mariposas y otros insectos.
Fascinado por la vinculación entre el animal y la vegetación que lo rodea, los fotografía en
su hábitat natural, negándose a cualquier tipo de manipulación o artificialidad y respetando
totalmente sus movimientos. Como haría un científico, espera, pacientemente, a que el
animal se le acerque para captar no solo sus colores, las transparencias o los detalles más
sutiles de su pequeño cuerpo, sino un instante de su vida, el mismo instante que hubiera
tenido sin una cámara delante.
Isidre Humet disfruta y nos hace disfrutar de la naturaleza en sí misma, de cada vez que el
insecto se pone sobre la flor, aprovechando la posibilidad que le ofrece la cámara para ver
aquello que el ojo humano no puede ver por sí mismo. Lo hace con fidelidad absoluta,
combinando la técnica con el azar, evitando modificaciones posteriores de la imagen.
Encuentra así la verdadera Belleza, la de la realidad que significa la vida sencilla y a la vez
complicada de los pequeños animales.
Quizás es este realismo marcado, la no intervención en la escena el que, paradojalmente,
convierte sus fotografías en arte.
Aprovechando la época hibernal, en la que es demasiado difícil encontrar insectos para
fotografiar, y a la espera de que llegue la primavera y las mariposas, arañas y libélulas
puedan ser captadas por la cámara, presenta ahora una nueva exposición de fotografías, que
complementa de las muestras ya realizadas en las salas Petites Escoles, Kursaal y La Unió
de Barcelona.
Web: http://isidrehumet.wix.com/fotografies
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