webs d’interès
www.fotoartmanresa.com
www.fedcatfotografia.org
www.jjmorenof.com
www.miradanatural.es/galerias.php?id=119
www.fcerdans.net
www.fotograf-coraler.magix.net
www.photo-b.net/PilarMarsà
www.fluidr.com/photos/targagibert/
www.fotoforum.net
www.evening.demon.co.uk/photoshop.html
www.ixsoftware.com
www.camarabits.com
www.binuscan.com
www.casanovafoto.com
www.cultura.gencat.es
www.henricartierbresson.org
www.marcovigo.com
www.eisa-awards.com
www.nationalgeographic.com
www.fotocultura.com
www.zonozero.com
www.fedcatfotografia.org
www.fotorevista.com.ar
www.nikon.dpi.com
www.minolta.com
www.olympus-europa.com
www.canon.es
www.hp-expo.com/es
www.pentaxeurope.com
www.agfa.com
www.adobe.es
www.revista-foto.es
www.nuevafotografia.com

CORREU I WEB
Si tens pàgina web o fotos en algun blog, i ens ho fas saber, ho publicarem en aquest
espai i si vols farem un enllaç a la pàgina web de Foto Art Manresa.
Si tens adreça electrònica i la comuniques a contacta@fotoartmanresa.com o a
brunetrave@ya.com podràs rebre els fulls informatius i altres notícies.
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EXPOSICIÓ JUNY, OBRES ALUMNES CURS 2012-2013
Alumnes 2012-2013

Inauguració de l’exposició

Alba Gros

Dolors Alonso
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Encarna Martí

Susana Font

Josep Ramon Mora

Josep Cuadros
5
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Laia Borràs

Sílvia Suaña

Maria Rubio

Sendu Vilaseca
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Roger Batriu

Teresa Reguant

Mercè Taulats

Josep Martínez
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SETEMBRE: CARLOS PULIDO I SANTI BAJONA
En Carlos Pulido, primer premi concurs social 2012, i en Santi Bajona, segon premi
concurs social 2012, han compartit exposició.
En Carlos Pulido ens ha presentat “GENT I ENTORN”, un recull d’imatges de persones
en el seu entorn amb unes trames que li donen un ambient molt particular.
En Santi Bajona ens ha presentat “PERSONATGES DE LA FIRA DE L’AIXADA”, una
sèrie de fotografies de retrats de personatges de la fira medieval.
Felicitats a tots dos.

Carlos Pulido

Santi Bajona

VI_SUALS 13:
BÓTES,
IMATGE I CREACIÓ
Del 3 al 19 de juliol, van estar exposades a la sala
d’exposicions de la Biblioteca d’Artés, (Cal Sitjes).
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EXPOSICIONS A LA CLÍNICA DE SANT JOSEP
Del dia 7 de juny al 31 d’agost hi han exposat: Adelina Putellas, “Visions personals”
i Antoni Targarona, “Barques i pescadors”.
Adelina Putellas
Antoni Targarona

Del 6 de setembre al 30 de novembre, hi han
exposat Toni Galera, “Art Líquid” i Joan López,
“Divertiments”.

Toni Galera

Joan López
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Sortida nocturna
El dia 4 de juliol, 25 socis vam fer
una excursió a les tines de la riera
de Sant Esteve per fer una sessió
de fotografia nocturna, dirigida
per l’Eric Marsinyach, tot un expert.

CONCURS FESTA MAJOR 2012
El dia 27 d’agost, al vestíbul de la Biblioteca del Casino, es va inaugurar l’exposició de
les obres presentades al concurs de la Festa Major 2012; en el mateix acte es va fer
lliurament dels premis a:
Oscar Antolín		
Toni Galera		
Antoni Targarona
Roberto Andrés
Francesc Comellas

Premi d’honor
Primer premi
Segon premi
Premi especial Festa Major Infantil
Premi Especial Regió 7
Inauguració exposició festa major

Premiats festa major
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CONCURS SOCIAL 2012, PREMI A LA CONSTÀNCIA
“Qui digui que els premis de consolació fan pena, no ha anat mai a la sortida de Foto
Art “Premi a la constància”, per a tots els socis que han participat a tots els lliuraments. Es com fer un menú en un restaurant de 5 estrelles:
Entrant: Per obrir boca, “quedada” a Foto Art, ple de cotxes, mapes, càmeres a
punt.... comencen els nervis.
Primer Plat: Arribada a la masia de Puigdellívol, molt a prop de Castelltallat (el camí
s’ha fet llarg, tenim gana); no podem esperar i fem fotos de tot arreu, ens adonem
que no hi ha cobertura pels mòbils.... es igual, que esperi, la família.
Plat Principal: 2 models, una princesa medieval que ens va seduir (la Daniela) i una
nimfa, en un escenari molt íntim (la Soraya).
Postres: La Daniela apareix a l’escala, no la podem desaprofitar! flash! flash!
Cafès i copes: Companyerisme a “tope” i molt bon rotllo!
Repetim?
Yolanda Pradas

Donem les gràcies a l’Assumpció per
haver-nos deixat envair casa seva

Pura Travé

Pura Travé
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CONCURS COL·LECCIONS 1r i 2n Premi

Jordi Forés
Primer premi

Toni Galera
Segon premi
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CONCURS COL·LECCIONS 3r Premi

Xavier Segura
Tercer premi

DEBAT:
FOTOGRAFIA o IL·LUSTRACIÓ
El dia 6 de juny es va fer un debat a Foto Art sobre Fotografia o Il·lustració, amb la
participació de Danny Gibert, Sebastià Plans, Joan Segon i Francesc Valcárcel.
Va obrir el debat en Joan Segon amb una presentació sobre l’evolució de les bases
dels concursos de fotografia, des d’els anys 60 en que els concursos eren molt rígids i
estrictes en els formats i les imatges, fins avui en dia, que s’accepten tot tipus d’imatges, tot i que moltes vegades, hem sentit a dir “això no és una fotografia, és una
il·lustració”.
Va continuar en Francesc Valcárcel presentant una col·lecció d’imatges fetes amb programes informàtics sense prendre-hi part cap càmera ni llum, i amb un resultat final
que no es podia distingir d’una fotografia.
El debat va continuar sobre la utilització d’imatges d’Internet, i la possibilitat d’aportar
l’arxiu Raw per demostrar l’autoria d’una imatge.
També es va parlar de les diverses manipulacions permeses per les bases de diferents
concursos, i de que moltes obres presentades a concurs avui en dia no s’haurien d’acceptar, si ens cenyim al títol de les bases: ”concurs de fotografia”.
13
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PROJECCIÓ: “ESTÈTICS”
El dia 11 de juliol, en Joan Segon ens va fer cinc projeccions agrupades sota el títol
d’Estètics: El cementiri de Manresa – 25 Montserrat’s de casa estant – Escanogrames
– La Gravolosa – La Sagrada Família, tots ells molt interessants, una música escaient i
una presentació exquisida i molt documentada.

FOTOGRAFIA en 3 D
El dia 19 de setembre, en Lluís Dubreuil, ens va introduir a la fotografia 3D, explicant-nos una mica d’història, tipus de fotografies en 3D i projecció d’imatges, que
vam poder gaudir amb les ulleres
posades, una sessió molt interessant que va servir per descobrir
aquest camp de la fotografia i
que segur que alguns voldran
provar.
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FOTOS PREMIADES SOCIAL
4t lliurament
Fanals, 20 punts
Francesc Rueda

5è lliurament
Lliure, 20 punts
Ramon Barcons

6è lliurament
Paisatges, 20 punts
Carlos Pulido

15

Social 2013, classificació
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Notícies
Foto Art Manresa participarà en les activitats organitzades amb motiu del lliurament
de premis de la Nit de Santa Llúcia, amb una exposició de fotografies (recull d’obres
presentades als Tocats de lletra, Maleïts, Transgressors i Irònics), al vestíbul de la Biblioteca del Casino de Manresa, del 2 al 14 de desembre.

SOCIS PREMIATS

David Jiménez, 1r premi Viatgers Manresans 2013.
Jordi Preñanosa 11è premi del concurs El Bages en Imatges.

ACTIVITATS DELS SOCIS

Jordi Preñanosa ha exposat al Centre Cívic Selves i Carner, del 15 al 29 de juliol.
Cristina Morera ha exposat a Artés en la Festa de la Verema del Bages.
Adelina Putellas ha exposat “Le Vietnam vu par 14 photographes”, al festival OFF
de Perpinyà.
Neus Parcerisa ha exposat “Vides trencades” a l’espai Rubiralta de Manresa.

NOTES DE CONDOL

A Joan Tomasa, per la mort de la seva cunyada Núria Flotats.

FELICITATS

A Pau Brunet pel naixement del Nil, el seu segon fill.

LOTERIA
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ACTIVITATS OCTUBRE 2013 – GENER 2014
OCTUBRE
Dia 3
Dia 4

Dia 10
Dia 17
Dia 24
Dia 31

Plató
Inauguració de l’exposició “RESISTENTS” dins del cicle Tocats de Lletra, a la
sala Espai 7 del centre cultural el Casino, a les 19 h.
Veredicte del 10è concurs social de Fotomuntatges.
Inauguració exposició “POKER DE PRESSONS” de Danny Gibert.
Taller digital, a càrrec de Toni Galera.
Veredicte del 7è lliurament del concurs social 2013, tema “LLIURE”.
Tot seguit farem la CASTANYADA.

NOVEMBRE
Dia 7
Dia 14
Dia 21
Dia 28

Plató Nadalenc.
Inauguració de l’exposició “INSTANTS D’ÍNDIA”; fotografies de Quim Botey i Robert Lluís.
Projecció: la serralada “HUAYHUAHS dels Andes del Perú, a càrrec d’Imma
Ambròs.
Veredicte del 8è i últim lliurament del concurs social 2013, tema “FERRALLES”
Tot seguit veredicte de les obres seleccionades del concurs social 2013.

DESEMBRE
Dia 3

Dia 5
Dia 12
Dia 20

GENER
Dia 9
Dia 11
Dia 16
Dia 17
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Inauguració exposició Joves Creadors 2013, al Centre Cívic Selves i Carner,
a les 20 h.
Plató.
Taller digital.
Sopar de Nadal (divendres).

Projecció.
Veredicte del Xè concurs fotogràfic Memorial MODEST FRANCISCO, a
Foto Art Manresa, a les 17 h.
Inauguració exposició de les obres presentades al 10è concurs social Fotomuntatges i al 3er concurs social de Col·leccions.
Inauguració de l’exposició del Xè concurs fotogràfic Memorial Modest
Francisco, a la sala Espai 7 del centre cultural el Casino, a les 20 h.

Fes-te Soci
Fes-te Soci de FOTO ART MANRESA
i no et perdis les nostres activitats !!
Local social, Casal Cultural de les Escodines, el dijous ens
trobaràs fent activitats a partir de les 9’30 del vespre, també
està obert dimecres de 6 a 8 del vespre (no festius).

Desitjo fer-me soci de FOTO ART MANRESA, per l’import de 28 E
anuals que pagaré a través del meu compte bancari.
En/Na
Carrer
Ciutat

C.P.

Telèfon

Professió

e-mail
Data de naixement

D.N.I.
Signatura,

Dades bancàries:
Banc o Caixa
Entitat

Oficina

Control

Núm. Compte
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Amb el suport de:

