
9a setmana  
de la fotografia

Benvinguts a la 9a edició de la 
Setmana de la Fotografia, un espai 
de temps dedicat a la fotografia 
que, com l’edició anterior, amplia 
el seu abast temporal nominal i 
s’estén més de quinze dies amb 
la intenció d’oferir activitats de 
contingut divers i complementari. 
A la programació d’enguany 
trobareu aspectes patrimonials 
inèdits, una mostra que combina 
història i creació, experiències 
contemporànies transatlàntiques i 
l’oportunitat d’endinsar-vos, en un 
taller de dos dies, en la fotografia 
estereoscòpica. Animeu-vos 
a participar en un conjunt 
d’activitats que no us deixarà 
indiferents!

Del 2 al 18 de desembre 2019

Organitza Hi col·labora Amb el suport de

Dilluns 2 de desembre Dimecres 4 de desembre Dijous 12 de desembre

Fototertúlia. 18.30 h

Les campanyes fotogràfiques 
de Josep Gudiol al capdavant 
de l’Institut Amatller d’Art 
Hispànic (1941-1960)  

A càrrec de Guillem Cañameras, lli-
cenciat en Història de l’Art i doctorand 
a la Universitat de Barcelona.

En aquesta Fototertúlia, el Guillem 
ens obsequiarà amb un recorregut 
per la carrera de Josep Gudiol, funda-
dor de l’Institut Amatller d’Art Hispà-
nic i creador d’un producte fotogràfic 
més interessant i més adequat a les 
necessitats dels investigadors del 
món de l’art del moment, que el que 
oferia la competència coetània.

Sala social / Entrada lliure 

Inauguració de l’exposició. 19 h 

Troc de Mirades. Col·lecció 
del fons fotogràfic de Miquel 
Galmes i Creus  

L’exposició és un projecte sorgit de 
la col·lecció que el propi fotògraf va 
elaborar al llarg de tota una vida dedi-
cada a la fotografia. La col·lecció, que 
està formada per gran quantitat de cà-
meres, una extensa biblioteca, do-
cumentació textual i unes 20.000 
fotografies, és àmpliament represen-
tativa de totes les èpoques i agents 
que han participat en el fet fotogràfic. 
Troc de mirades consta d’una part de 
la col·lecció fotogràfica i amb ella es 
recupera, a través d’autories diverses, 
la concepció que de la fotografia tenia 
en Miquel Galmes.

Sala d’exposicions / Entrada lliure
Del 4 al 18 de desembre
Organitza: IEFC, entitat depositaria  
de la col·lecció

Col·loqui. 19 h 

REVELANDO JUÁREZ               

Conversa amb Marc Ibáñez, fotògraf,  
i Guim Tió, artista plàstic, al voltant 
del projecte que van desenvolupar 
amb joves de Ciudad Juárez, a Mèxic.

Revelando Juárez és el nom que rep 
el projecte de fotografia participativa 
que l’any 2017 va permetre als 
espectadors conèixer Ciudad 
Juárez des d’una perspectiva molt 
renovadora. Els autors de les imatges 
van ser joves juarenses de 14 a  
22 anys.

Les arrels del projecte són en els 
dos viatges que Guim Tió va fer a 
Ciudad Juárez els anys 2012 i 2014. 
En ells l’artista barceloní va quedar 
sorprès pel gran contrast que hi havia 
entre la realitat juarense i la imatge 
deteriorada que d’ella arribava a 
l’altra banda de l’Atlàntic a través 
dels mitjans de comunicació. Això el 
va dur a desenvolupar, al costat del 
fotògraf Marc Ibañez i del pedagog 
Marcel Cucurella, un projecte artístic 
de caràcter social amb l’objectiu 
de revelar una visió alternativa de 
la realitat juarense a través de la 
mediació artístic-pedagògica.

Sala social / Entrada lliure 
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9 i 16 de desembre

Taller. De 18 a 20 h 

ESTEREOSCÒPIA O IMATGE 3D  

En aquest taller, impartit per un reco-
negut especialista, obtindreu els co-
neixements i les eines necessàries per 
realitzar fotografies estereoscòpiques 
(3D) emprant tècniques bàsiques. Tre-
ballareu amb càmeres digitals, softwa-
re lliure específic i a les dues sessions 
s’explicarà el procediment de creació 
anàglifs amb Photoshop a partir de les 
vostres fotografies. També s’introdui-
ran aspectes de l’àmbit professional 
perquè en pugueu conèixer les seves 
possibilitats i aplicacions. 

Taller a càrrec de Miquel Planchart 

Material que cal portar: una càmera 
digital i disposar d’un ordinador a casa  
per tal de poder treballar les imatges.

Preu d’inscripció: general 10 €, socis  
de Fotoconnexió i de Sant Lluc 8 €.

Inscripcions i pagament (només en 
efectiu): a santlluc@santlluc.cat. Els socis 
de Fotoconnexió també poden inscriure’s 
a tresoreria@fotoconnexio.org 

Places limitades
 


