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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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LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

INFORMA
Quan pujeu la foto per a participar a la Lliga comproveu que
compleixen amb les mides i tipus d'arxiu que figuren a les bases.
Les obres es presentaran en arxiu jpg i unes mides de 1024
píxels de base si el format de la imatge és horitzontal; 768 píxels
d'alçada si el format de la imatge és vertical a 72 dpi de resolució
i amb un tamany màxim de 2048Kb. en el cas que la imatge
s'hagi pujat correctament us apareixerà la mateixa si no apareix
és que la foto no compleix amb les bases.

www.fedcatfotografia.org
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BASES
4a LLIGA CATALANA DE FOTOGRAFIA
2012-2013
PARTICIPANTS: Exclusivament els Socis de la Federació Catalana de Fotografia que ho
desitgin.
OBRES: 1 fotografia per autor a cada una de les vuit convocatòries.
AUTORIA i DRETS: Totes les fotografies han de ser preses del propi autor. Cada autor es
responsabilitzarà totalment dels drets
d‟imatge i de qualsevol possible reclamació.
TEMA I TÈCNICA: Totalment lliure.
ARXIU: Les obres es presentaran en arxiu jpg.
MIDES: 1024 píxels de base si el format de la imatge és horitzontal; 768 píxels d‟alçada si el
format de la imatges és vertical a 72dpi de resolució.
TRAMESA: Les imatges s‟enviaran des del WEB www.fedcatfotografia.org, en la secció “Racó
del Soci”.
Cada soci accedirà amb un nom d‟usuari i una clau d‟accés. El nom d‟usuari serà el núm.
d‟entitat a la qual pertany i la clau
d‟accés el seu núm. de soci de la Federació Catalana de Fotografia.
TERMINI D’ADMISSIÓ: La data límit d‟admissió serà les 23.59h del diumenge del segon cap de
setmana de cada mes. La data
límit que es publicarà al web no estarà mai inclosa.
VEREDICTE: Es faran 8 veredictes, des del mes d‟octubre de 2012 fins al mes de maig de 2013.
Els veredictes l‟efectuaran
persones alienes a la FCF, d‟entitats, associacions, col·lectius o professionals relacionats amb el
món fotogràfic.
PUNTUACIÓ: A cada obra que concursi, cadascun dels membres del Jurat li atorgarà una
puntuació entre 10 i 1 punts.
PREMIS: N‟hi hauran dues classificacions; una d‟autors i una d‟entitats. Per a la classificació
d‟entitats, només es tindran en
compte les puntuacions dels 5 primers classificats de cada entitat a cada convocatòria.
Obtindran Medalla de la FCF els cinc primers autors classificats i les tres primeres entitats
classificades. També rebran diploma
fins el 10 classificat d‟entitats i fotògrafs.
Les puntuacions de l’última convocatòria es faran públiques en la Revetlla 2013 juntament
amb el lliurament dels Premis
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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 - Francesc Reina)
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ÍNDEX

- CONCURSOS
- EXPOSICIONS
- ALTRES CONCURSOS
- CURSOS I TALLERS
- VARIS

www.fedcatfotografia.org
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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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A TOTS ELS FOTÒGRAFS FEDERATS
Les entitats que participin els seus fotògrafs de manera
col·lectiva,
Per grup de 5 participants, només hauran de pagar 4.
Per grup de 10 participants, només hauran de pagar 7.
Una vegada presentats tots els fotògrafs i pagats els drets
d’inscripció dels què correspon, enviar un correu electrònic amb
els noms de tot el grup, i qui queda pendent de pagament
per validar la participació dels que no facin el pagament directe.
Enviar a

info@ugtconcursofoto.com
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SALON PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONAL LE CATALAN 2013
FIAP / UPI / ISF / PSA / FPF / CEF / FCF
Limite des réceptions : 20 Juin 2013
Jugements : 28 / 29 / 30 Juin 2013
Mise en ligne des résultats : 3 Juillet 2013
Expositions, projection : Sept / Oct / Nov 2013
Catalogue posté le : 21 Septembre 2013
Remise des récompenses : 7 Septembre 2013
3 Sections = 15 € (20 $)
4 Sections = 20 € (27 $)
5 / 6 Sections = 25 € (34 $)
A : Libre Couleur, D : Nature, (couleur ou monochrome)
B : Libre Monochrome, E : La Femme,
C : Créativité, F : Architecture ou paysage urbain,
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EXPOSICIONS

24

25

CONSULTEU EL PROGRAMA
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MIRADES. III FESTIVAL DE FOTOGRAFIA. NATURA
El Festival Mirades acull les següents exposicions:

L'Estartit
a) Sala d'exposicions del Consell Municipal de l'Estartit: "Passen els núvols" d'Àngel Vilà i "Petits
habitants de la natura" de Montserrat Janoher.
b) Club Nàutic Estartit: "Big Calm" d'Aurora Martin.
Torroella de Montgrí
c) Claustre de l'Hospital: "Natura i Territori" de Dolors Gibert.
d) Biblioteca Municipal Pere Blasi: "L'home i la natura: un equilibri efímer. Les valls del Relat i de
la Gavarresa" de Matteo Rebuffa.
e) Museu de la Mediterrània: "Estigmes" de Jordi Comas.
f) Capella de Sant Antoni: "Through the Limits" de Dani Pujalte; "Comptant estrelles" de Jesús
Belmonte; i "Autòpsia d'un camí" de Pia Codina.
g) Espai Ter: "La mare de totes les aigües" de Montserrat Marin; "Fotosíntesis" de Miguel
Lozano; i “Carícies a la meva terra” d' Héctor Franco
h) Exposició convidada a l'EspaiTer: “Al filo de las mareas” d'Isabel Díez.
Inauguracions:
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A l'Estartit, dia 5 d'abril a les 19 h. a la Sala d'exposicions del Consell Municipal de l'Estartit.
A Torroella de Montgrí, dia 6 d'abril a les 11'30 al Claustre de l'Hospital.
Activitats del Festival:

Divendres 12 d'abril. Casa Pastors, 20 h. Xerrada a càrrec de Roger Rovira: Namíbia, destí
fotogràfic.
Divendres,19 d'abril. Casa Pastors, 20 h. xerrada a càrrec de Rosa Matesanz: Més que plomes
(tècnica fotogràfica digiscoping)
Dissabte 27 d'abril. A les 11 h. Visita guiada i gratuïta a la col·lecció permanent de fotografia
contemporània i exposicions temporals del Museu Palau Solterra de la Fundació Vila Casas.
Diumenge 28 d'abril. Trobada a les 8 h al port de l'Estartit. Sortida fotogràfica per la costa.
(cal fer la reserva al tel. 676042874 )
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En aquesta exposició conjunta de socis de Afocer participan:
CRISTINA ALCAIDE
CARLES ALTIMIRAS
JAUME BADIA
TORCUATO BALBOA
LLUIS CLOTET
JOAN EXPÓSITO
LAURA FRANCH

MAGDA LLORENS
TONI MARIN
JOAN MIMÓ
XAVI OLIVÉ
ROMUALDO PEREZ
MIQUEL PONS
JORDI PRADES

PERE RAMONEDA
RICARD SANCHO
IRIS SEMPER
VICENÇ SEMPER
MIQUEL SERRA
AGUSTÍ UMBERT
JOAN MANUEL VERA
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La primera exposició és "Dies a Pakistan"
de FRANCESC MELCION. Un treball
dut a terme entre el 2007 i el 2008 per
aquest fotoperiodista del Diari ARA.
Aquesta mostra vol esborrar la imatge única
i estigmatitzada del país: atemptats, actes de
violència, terrorisme, pobresa, Bin Laden....
A pesar de tots aquests problemes i
contradiccions, Pakistan està formada, en la
seva immensa majoria, per persones humils
i treballadores com les que ens podem
trobar a la tenda de la cantonada. Un
Pakistan diferent, on la màxima premissa és
l'hospitalitat i el respecte, on cada dia
milions de persones es posen en marxa per
viure en pau i seguir amb les seves vides
malgrat els problemes i les dificultats que
travessa el país.
A la presentació de l'exposició hi
comptarem amb la participació de Francesc
Melcion, autor de la mostra, i Mohammad
Rehman, colomenc d'origen pakistanès.
Us hi esperem el proper 3 d'abril, a les 19h!
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Protèsic

TEMA:
Fotògrafa: Cristina Raso Boluda
DATA: 19 d'abril – 19 de Maig ( Dia 19 Inauguració Oficial )
23 d'abril a les 19:00: xerrada de l'exposició i del treball al blog “Diario protésico”
LLOC: ESPAI 30 de la Nau Ivanow
DESCRIPCIÓ:
Una operació – una pròtesi. Selecció d'imatges sobre una experiència de recuperació
on el dia a dia, durant un any, es va reflexar en el blog:
http://diarioprotesico.blogspot.com.es
En aquesta exposició veiem una expressió més íntima dels dies viscuts.
Cristina Raso Boluda:
Fotògrafa Sagrerenca molt vinculada al barri, va graduarse en l'escola de fotografia
de Terrassa de l'UPC i treballa com a freelance en diferents àmbits.
Actualment porta el projecte Zoom Sagrera i es sotsdirectora de la Mostra de
Curtmetratges Dr.Mabuse.
Www.cristinaraso.com

Organitza: PHOTOSAGRERA
Amb la Col·laboració:
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TEMPS DE JAZZ...
HOT JAM SESSIONS I FOTOGRAFIA
Una Jam fotogràfica amb cinc fotògraf i amb cinc
diferents estils de veure la fotografia però amb el mateix
fil conductor en el "Temps de Jazz
En el barri de La Sagrera de Barcelona, esta ubicada la
Nau Ivanow, un espai de creació i difusió de la
cultura, on cada mes dins l'Espai30 hi ha una trobada
de músics que, amb el nom de Hot Jam Session, ens
ofereixen concerts de Jazz; La iniciativa es de la
Fundació Privada Catalana Jazz Clàssic, que hi forment
part entre d'altres, alguns del membres de La
Locomotora Negra, una de les formacions de més
prestigi del nostre jazz i que aquest darrer any ha
complert 40 anys.
Les Jam són sessions obertes on el músics es van
afegint a l'actuació, depenent del tema que s'estigui
tocant segons el moment. Hi ha una certa improvisació,
però el fil conductor, el ritme mantingut per la base
rítmica, mai es perd, barrejant experiència i joventut, en
definitiva, en les Hot Jam Session escoltem Jazz en el
seu pur estil.
Un grup de fotògrafs de L'Associació Photosagrera hem volgut fer el nostre petit homenatge a les
Jam que es fan a La Nau Ivanow "Espai30; Em volgut fer la nostra pròpia Jam fotogràfica i que es
fonamenta en els diferents estils i maneres de veure la fotografia en el jazz i dins del mateix espai;
Utilitzem tècniques diferents, formats i textures varietats de llum i composició amb un fi comú per
expressar el nostre sentiment creatiu escoltant en el "Temps de Jazz
Grup de fotògraf que hi participant:
Cristina Raso, Joan Picanyol, Joan J Gómez, Josep Lluís Roig, Josep Maria Garcia.
Organitza:
Associació Photosagrera www.photosagrera.es
CENTRE CULTURAL COLLBLANC-LA TORRASSA
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El Premi Nacional de Fotografia i soci d'honor de l'entitat, Eugeni Forcano, exposa al saló

L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya celebra el seu 90 aniversari a SonimagFoto
Francesc Català Roca, Agustí Centelles, Joan Fontcuberta, Oriol Maspons, Joan Colom, Eugeni Forcano... Són alguns dels fotògrafs més
rellevants de la història de la fotografia del nostre país i tots ells tenen en comú formar o haver format part de l'Agrupació Fotogràfica de
Catalunya (AFC), que aquest any compleix 90 anys. Per a celebrar-lo, l'entitat organitza a Sonimagfoto&Multimèdia dues exposicions de
dos dels seus membres més representatius: Eugeni Forcano i Sergio Tello. El saló de Fira de Barcelona se celebra del 17 al 20 d'abril al
recinte de Gran Via.
Una trentena de fotos en blanc i negre realitzades a la Barcelona dels anys 60 i 70 i una selecció de la seva obra més recent en color conformen
l'exposició "La vida atrapada al vol" d'Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926). El primer bloc correspon a la primera etapa fotogràfica del qui és
Premi Nacional de Fotografia 2012: reportatge pur, en blanc i negre, intuïtiu i sensible. Fascinat per la vida i la supervivència de les persones que
es troba pel carrer, Forcano capta i reflecteix en les seves imatges la realitat d'una època dura i plena de limitacions.
A l'exposició es podran veure des d'instantànies de personatges anònims i marginals fins a un dels millors retrats de l'escri ptor Josep Pla, envoltat
en el fum del seu cigarret. La imatge capta a la perfecció el que Pla va dir una vegada al periodista Joaquín Soler Serrano: "Fumo per trobar els
adjectius". L'escriptor de Llofriu també va opinar sobre l'obra de Forcano: "Aquestes fotografies s ón magnífiques, insuperables".
Però el potent Forcano del blanc i negre no es va detenir. En la seva última etapa, el fotògraf s'endinsa en el món del color i comença un període
marcat per la fantasia i creativitat. Els seus jocs amb la llum arriben a efectes extraordinaris i molt actuals. Les fotografies d'Eugeni Forcano estan
disponibles aquí.
Per la seva banda, Sergi Tello (Lleida, 1957) presentarà a Sonimagfoto una selecció d'imatges amb les quals pretén mostrar diferents formes
d'observar el que ens envolta: des d'una òptica real, imaginària o simbòlica. Mestre Internacional per la Federació Internaci onal d'Art Fotogràfic
(FIAP), els seus coneixements tècnics de la fotografia moderna són fruit d'una gran experiència que procedeix de la seva èpoc a analògica, en la
qual ja experimentava noves tècniques de revelat, dobles exposicions o viratges. Les fotografies de Sergi Tello estan disponibles aquí.
Al servei de la fotografia des de 1923
L'AFC es va constituir el 1923 amb la finalitat de contribuir a la divulgació i el foment de la fotografia en totes les seves variants, un objectiu que
continua vigent en l'actualitat. Durant la dècada dels 60, va ser una de les entitats fotogràfiques més importants del món am b socis de la talla de
Xavier Miserachs, Ramón Masasts, Toni Catany, Ricard Terré, Agustí Centelles Eugeni Forcano, Francesc i Pere Català Roca, Joan Fontcuberta,
Oriol Maspons, Joan Colom, Francesc P. de Ponti, Antoni Crous, Antoni Palau, Carles Roca, Jordi Gumí, Josep Closa, Rosa Szücs de Truñó i
Carme García de Ferrando.
Amb al voltant de 300 socis, l'entitat organitza en l'actualitat concursos, exposicions, cursets de fotografia en blanc i negre o color, digital,
photoshop i sessions de llum artificial, entre altres activitats. Disposa, així mateix, de laboratoris, plató fotogràfic, equip d'audiovisuals i aula digital.
També té una de les millors biblioteques de fotografia del país, amb un gran nombre de llibres antics relacionats amb l'art d e la llum. Per ella han
passat nombrosos experts i estudiosos, tant nacionals com estrangers, principalment d'EUA, Holanda i Itàlia. El 2006, la Generalitat de Catalunya li
va concedir la Creu de Sant Jordi pel seu paper com a pionera en la conservació i promoció de l'art de la fotografia a Catalu nya.
Barcelona, abril de 2013
Marta Juvell / Maria Dolors Herranz
93 233 20 89 - 25 41
mjuvell@firabarcelona.com
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Galería Alex Telese

Â

Â

Â

Â

Â
Â

Judith Vizcarra

On són les dones?
18.04.2013 - 15.05.2013
Â

Els convidem a l'inauguraciÃ³ de l'exposiciÃ³ de Judith VizcarraÂ el proper dijous
18 d'Abril a partir de les 19:00h.

Les invitamos a la inauguraciÃ³n de la exposiciÃ³n de Judith VizcarraÂ el
prÃ³ximo jueves 18 de Abril a partir de las 19:00h.
Â
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Â

Galería Alex Telese
C/ Palla 11, 08002, Â Barcelona
www.alextelese.com
Â

info@alextelese.com
T. 934 127 924

Horario:Â
lu-vi: 10:30-13:30 / 16:00-19:30 Â Â sa: 11:00-13:30

Mapa de situaciÃ³n
Â
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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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I CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL REFLEXIVA
I INTERNATIONAL CONTEST OF REFLEXIVA DIGITAL PHOTOGRAPHY
A veces olvidamos que la fotografía tiene un poder que va mucho más allá de la
captura inmediata de lo cotidiano. En una fotografía apreciamos aquello que
conocemos, que comprendemos i que imaginamos, desde nuestra experiencia social,
cultural e individual: la fotografía involucra una mirada socio-cultural de la realidad y
corresponde al imaginario de una época.
Es por todo ello que Reflexiva apuesta por la imagen como modo de expresión artística,
como mero modo de expresión, como herramienta para la educación, como elemento
para el goce estético, como instrumento de cohesión social, como medio de desarrollo
de aptitudes como la creatividad o la capacidad de interpretación.
Participantes : Fotógrafos de todo el mundo
Calendario:
¤ Límite de recepciones : 31 de mayo 2013
¤ Veredicto : 14/15 de junio 2013
¤ Resultados por email : 21 de junio 2013
¤ Envio de catálogo y DVD : noviembre 2013
Derechos de participación : 15 €
Forma de pago : Paypal
Temas : Libre
Número de fotos y formato : 4 fotos en formato JPG, tamaño de 1024 X 768 píxeles,
espacio de color sRGB, máx. 800 Kb.
Tambíen se solicita el archivo en alta resolución, 4.000 pixels máx. 5 Mb
Premios: Se establece un único premio de 5.000 € y dos accésit de 500 €
Catálogo : CD-ROOM y catalogo impreso opcional
Inscripción i Bases : http://www.reflexiva.es/concursofoto.php
*******************************************************************************************
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Sometimes we forget photography has got a power that goes beyond the immediate capture of the
day-to-day life. Within a photograph we appreciate what we know, what we understand and what we
can imagine, from our social, cultural and individual experiences: photography involves a
sociocultural view of reality and belongs to the imaginary of an era.
Due to these reasons Reflexiva bet on the image as a way of artistic expression, as a mere form of
expression, as a tool for education, as an element of aesthetic pleasure, as an instrument of social
cohesion, as tool for developing skills such as creativity or playability.
Participants : Photographers from around the world,
Calendar :
¤ Entries deadline : 31 May 2013
¤ Judging : 14/15 June 2013
¤ On line notification of the results : 21 June 2013
¤ CD Catalogue : 21 September 2013
¤ Awards Ceremony : 7 September 2013
Admission fees : 15 €
Payment : PayPal.
Theme: Free
Number of photographs and format :
4 photos will be in Jpeg format, 1024 x 768 pix. , colour sRGB, not exceeding 800kb.
Is also requested the high resolution file, 4000 pixels max. 5 Mb
Catalog : CD-ROOM and optional printed catalog
Awards: There is only one € 5,000 prize and two second prizes of 500 €
Registration online - Rules: http://www.reflexiva.es/concursofoto.php
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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

56

Con el fin de difundir, proyectar y promocionar la fotografía de paisaje en España, la ACDC
FOTO (Asociación Cultural para la Divulgación y el Conocimiento de la Fotografía) convoca el
primer Premio Nacional de Fotografía de Paisaje 2013, con la voluntad de fomentar arte y
fotografía como punto de encuentro y reflejar el momento creativo actual dentro del ámbito de la
fotografía de paisaje contemporánea, entendida como la plasmación del entorno que nos rodea, tanto
en el ámbito de la naturaleza como el reflejo de la actividad humana y su incidencia en ella.
El concurso ofrece importantes y atractivos premios. El ganador/a del certamen obtendrá 1.000 euros
en metálico, una beca de 1.000 euros en formación con los mejores profesionales en la escuela de
fotografía Aula Imagenat de Madrid y una bolsa de producción valorada en 1.000 euros para
producir su trabajo con la máxima calidad y con parámetros profesionales en el Taller Digigráfico de
Madrid.
Además, se seleccionarán un máximo de 30 trabajos que serán expuestos en la próxima edición del
macrofestival de fotografía Fotogenio 2013 (1 y 2 de junio, Mazarrón, Murcia), donde se realizará la
entrega de premios. Todos los seleccionados recibirán una invitación para el festival y sus obras
tendrán una gran difusión, tanto a través de la exposición como de una galería web.
Consulta toda la información aquí.
¡Anímate y participa!
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13è concurs de fotografia (s.XXI) de Vilafant (lliurament d'obres fins el 30
d'abril): «Cels de Vilafant».
Resum de les bases
Participants: Tothom qui ho desitgi.
Tema: «Cels de Vilafant».
Modalitat: Blanc i negre o color amb tècnica lliure, presentació amb suport foam
o cartró ploga gruixut de 30x40cm de color blanc o negre.
Lliurament i inscripcions: Fins el 30d'abril del 2013
Veredicte: divendres 10 de maig del 2011 a les 20:15h
Primer premi: 250 €
Segon premi: 150 €
Accèssit vilafantenc: 100 €
Accèssit IES: 80 €
Accèssit escolar: 60 €
Altres 4 finalistes: val de descompte de 25€.
(versió completa de les bases del concurs (cliqueu aquí)
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CURSOS
I
TALLERS
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VARIS
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El FOTOgraphicParets2013 nace de la ilusión de un grupo de amantes de la
fotografía pertenecientes a la Associació Fotogràfica de Parets, para realizar un
festival que sea una fiesta de la fotografía que difunda este arte a través de
diferentes acciones culturales. Con esta premisa se empezó a trabajar hace ya un
par de años y podemos afirmar a estas alturas del calendario que el
FOTOgraphicParets2013 es ya toda una realidad.
. El formato que se ha conseguido articular es muy parecido al de la idea
original, consta de tres áreas bien definidas; cultura (ponencias, exposiciones,
conferencias, debates,...), actividades (exposiciones, fotowalk, concurso,...) y
"face to face" (un cara a cara entre los usuarios y los fabricantes). Podemos
afirmar con orgullo que el trabajo a dado sus frutos, y que hemos conseguido la
presencia de fabricantes tan importantes como Canon, Nikon, Pentax, Manfrotto,
Lowepro, Vanguard y otros tantos.
. Los dias en los que se realizará el FOTOgraphicParets2013 serán el 6 y 7 de
julio, y se realizarán en diferentes espacios como el pabellón de deportes, la pista
de atletismo, el teatro Can Rajoler, la plaça de la Vila y la sala polivalente de la
Cooperativa.
. Aunque el FOTOgraphicParets2013 pretende abordar todas las disciplinas
fotográficas, si es cierto que su concurso fotográfico abordará la fotografía de
denuncia.
La novedosa manera de financiación a través de un planteamiento ingenioso
han conseguido que absolutamente todos los actos del FOTOgraphicParets2013
sean gratis. Asi pues no hay excusas para no visitarlo. ¡¡ Os esperamos a todos !!
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PASSANANT FOTO 2013. PROGRAMA
PASSANANT FOTO aquest any 2013 serà el 4 i 5 de maig. El programa i les pautes per participar en totes activitats
preparades per a aquesta vuitena edició de la trobada fotogràfica ja les podeu consultar al
web www.passanantfoto.cat
Hem programat de nou la projecció Col·lectiva PassFOTO 2013 que serà inaugurada el primer dia de la trobada,
dissabte 4 de maig de 2013, a la sala de l’antic forn de Passanant. Totes les tècniques seran acceptades i ben
rebudes, l’única condició per participar-hi és desenvolupar fotogràficament el tema ARBRES. Pautes
participació AQUÍ
El Premi Fotogràfic Ramon Aloy està dotat amb 2.000 € i en aquesta edició l’AIGUA, en el sentit més ampli de la
paraula i context, és l’element / concepte que ha d’estar present en totes les fotografies que optin al premi. Podeu
consultar les noves bases 2013 AQUÍ
L’activitat PassFOTO produeix exposició l’hem programada per al diumenge 5 de maig al matí. Els fotògrafs
interessats presentaran al jurat, present a la sala, el seu projecte en format d’exposició. L’acte és obert i gratuït per al
públic en general. Els fotògrafs interessats podeu consultar les pautes de participació AQUI
podéis consultar las pautas de participación AQUÍ
Josep Bou
Director - Creador Passanant FOTO
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La Galeria Fotogràfica il mondo tiene el placer invitarles a la inauguración de la
exposición conjunta de las jóvenes fotógrafas Montse López : Confluencias y Lea
Tyrallová : Poesías y Micropoemas, tres series que nos conducen, con una
profunda sensibilidad femenina, a una interpretación poética de lo vivido y del
origen de aquello que antecede el sonido, al ser.
La muestra consta de treinta seis imágenes: Confluencias con veinte fotografías en
color, y Micropoemas y Poesías con ocho fotografías en cada serie, realizadas en
blanco y negro.
El marcado carácter narrativo por el que nos conduce Montse López rebosa de
frescura, naturalidad y emoción. Por otro lado la sensibilidad y delicadeza de los
enigmas que nos plantea Lea Tyrallová nos dan el contrapunto ideal para construir
una exposición cuyo conjunto transmite gran diversidad de sensaciones y lecturas.
Esta exposición invita a la interpretación de la imagen según el ojo que observa.
Quiere ser un conjunto que transmita el cúmulo de sensaciones y estados de
ánimo que se esconden tras cada imagen.
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COL·LABORA
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