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web 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 d’altres notícies.
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Plató: Carnaval que es celebrà el dia 19 de febrer

www.fotoartmanresa.com

Exposicions
GENER
DAU 15
El mes de gener es va presentar, a la sala Espai 7 del Centre Cultural el Casino de
Manresa, l’exposició d’una selecció de les 160 obres, presentades per 56 autors al
concurs DAU 15 en la seva XVI edició. En l’acte d’inauguració es va fer el lliurament
de premis, que van ser per:
Premi d’Honor a la millor col·lecció a Miquel Planells Saurina; Primer Premi a Diego
Pedra Benzal; Segon Premi a Roberto Andrés Cantarero; Tercer Premi a Cristina Ayala Pérez; Primer Premi local-social
a Toni Galera Sánchez.

Premiats Concurs
DAU 15

FEBRER,

4t Concurs Social de
COL·LECCIONS i
11è Concurs de
FOTOMUNTATGES
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Exposicions
MARÇ
JORDI MARTÍNEZ
Jordi Martínez ens presenta la seva col·lecció “COLORS AMAGATS”, una sèrie de
fotografies on, manipulant les imatges, les reinventa i els hi fa sortir els colors que
tenen amagats, el que ens obliga a una lectura nova de la imatge.

ABRIL
FREDERIC GARRIDO
En Frederic Garrido ens ha presentat el seu projecte “NINDAS”, una col·lecció de
fotografies de retrats femenins que suggereixen un món fantàstic de fades, que el
Frederic ha anat ampliant al llarg del temps, amb un vestuari i complements inspirats en la natura, dissenyats i realitzats pel mateix artista. El Fede
aconsegueix una complicitat de
les models i una atmosfera molt
particular.
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Exposicions
MAIG

JOSEP M. PEROSTES
En Josep M. Perostes, (primer premi del
concurs social 2014) ens presenta una
col·lecció de retrats d’estudi, amb una
magnifica realització.

SANTI BAJONA
En Santi Bajona (segon premi
concurs social 2014) presenta
una continuació del seu treball
“La dona treballadora a Xina”,
amb imatges de dones de la
zona rural de Xina en les seves
feines quotidianes, amb unes
composicions i llums molt ben
treballades.
Felicitats a tots dos
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Exposicions
VISUALS “PEDRA SECA”
Foto Art, dins del cicle Vi_suals 15, ha presentat, a la sala de la Plana de l’Om,
el projecte comú “PEDRA SECA”, una mirada artística a les construccions de
pedra seca; la mateixa exposició també s’ha pogut veure a la biblioteca de l’Ateneu
les Bases de Manresa.
Ferran Faja

Gabriel Montes

Joan Ant. Closes
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Exposicions
VISUALS “PEDRA SECA”
Jordi Benítez

Jordi Preñanosa

Josep Brunet
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Exposicions
VISUALS “PEDRA SECA”
Josep M Perostes

Lídia de la Cruz

Pura Travé
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Exposicions
VISUALS “PEDRA SECA”

Ricard Escudero

Robert Santamaria

Yolanda Pradas
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Exposicions
VISUALS “PEDRA SECA”
Dins dels cicle Vi_suals, diferents
artistes van presentar els seus projectes a la plaça de Sant Domènec
de Manresa.
Joan Ant. Closes, soci de Foto Art
Manresa, va presentar el seu “TREBALLS EN PEDRA”.

A CAL SITGES D’ARTÉS
El mes de gener es va presentar l’exposició FOTO_VI de Vi_suals 2014.

CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER
Del 3 al 27 de març, a la sala del Centre Cívic, es van exposar LES MILLORS FOTOGRAFIES DEL CONCURS SOCIAL 2014.
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Exposicions
A LA CLÍNICA SANT JOSEP
Del 9 de gener al 28 de febrer, un col·lectiu de socis de Foto Art Manresa: Toni Arnaste – Cristina Ayala – Santi Bajona – Josep Brunet – Joan Ant. Closes – Josep Cruz
– Jordi Martínez – Josep M. Perostes – Yolanda Pradas – Jordi Preñanosa – Quim
Sánchez – Xavier Segura – Jordi Torras – Angel Torrent – Pura Travé i Cesc Valcarcel,
han presentat l’exposició “IMATGES DE TARDOR”.

Josep M Perostes

Del 6 de març al 30 d’abril, “PAISATGES URBANS I NATURALS” de Toni Muntada i
“21 voltes”, D’Aina Plans.

Aina Plans

Toni Muntada
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Exposicions
Del 8 de maig al 30 de juny “RACONS DEL BERGUEDÀ”, d’Albert Garrido i
“L’ESSÈNCIA D’UN INSTANT” de Yasmina Saus.
Albert Garrido

Yasmina Saus

PROJECCIÓ CANADÀ, LA COSTA EST - JOAN SEGON
En Joan Segon ens ha proposat un viatge per la costa est del Canadà; Tal com ens té
acostumats, hem fet el viatge en petits capítols, que ens fan conèixer món des de la
cadira.
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PROJECCIÓ ÍNTIMS I VISUALS 2014
El dia 29 de gener es va fer la presentació
mundial dels vídeos “VISUALS 2014” un
recorregut per l’exposició i els projectes
dels artistes en l’edició 2014, a càrrec
de Joan Ant. Closes i “ÍNTIMS”, del cicle Tocats de Lletra, a càrrec de Ramon
Mompó.

PROJECCIÓ “INDONESIA, ILLES I CULTURA”
En Wifred Angurell, un viatger com n’hi ha pocs, ens va fer una presentació d’Indonesia, un viatge impressionant, on va tornar a fer una visita a la tribu dels METAWAI,
que ja havia visitat en un viatge anterior feia 10 anys, i va poder comprovar el canvi
que havien fet moltes de les persones que havia conegut, algunes d’elles havien deixat la seva cultura a canvi de promeses del govern, d’altres havien mort..., al finalitzar
aquest recorregut per el país i les illes, i com que era d’hora, vam poder gaudir d’un
altre dels seus viatges i ens va fer una passejada per la Xina rural.
JB
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TALLER

GESTIÓ DEL COLOR
El dia 5 de febrer, en Toni Galera ens va fer la segona
part d’aquest taller Gestió de Color en l’apartat d’il·
uminació en aquest cas amb Model, sen molt interesant i enrriquidor per apendre a millorar els dos
grans temes de la fotografia, el color i l’il·luminació
i així poder donar un salt de qualitat a les nostres
fotos.

TALLERS
CREATIVITAT I FEDE ES DESPULLA
El dia 28 de març, amb una assistència de 22 persones, en Frederic Garrido ens va
impartir el seu taller sobre Creativitat, fent-nos una immersió en el món creatiu, fotografia, música, publicitat, etc., dient que hem de beure de totes les fonts d’expressió
artística, per arribar al que volem fer amb una ment molt més oberta.
Aquest taller va ser complementat el dijous dia 7 de maig en que el Fede ens va
impartir el segon taller “Fede es despulla”, on ens va explicar com prepara els seus
projectes, com els planteja, buscant fonts d’inspiració, preparació, disseny de vestuari
i complements, cerca d’espais…, fins arribar al resultat final.
Una experiència molt enriquidora.
Pura Travé
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REFLEXIONS D’UN ASSISTENT ALS TALLERS D’EN FEDE
Com escrius ? ...
Normal, per què ? ...
Podries fer-nos un petit escrit sobre aquestes conferències d’en Fede. Sobre creativitat.
Així de directe m’ho va proposar la Pura.
Com explicar-li que no en tinc ni la més punyetera idea d’escriure, ni de creativitat. Que sóc un
ferreter que fa fotografies com un japonès, 400, 500 fotos i desprès jugues una miqueta amb el
Photoshop i apa, “Guardar como” i feina feta.
Però, el teu ego no admet de cop i volta les teves limitacions i dius: va, ja ho faré.
Comences a pensar-hi, què puc escriure, què n’he tret d’aquestes xerrades. Bé, així doncs cal tenir
sempre un bloc i bolígraf per anotar les idees.
Cal prendre consciència de la teva capacitat creativa. Veus, l’atzar es ben curiós; farà cosa de dos
anys, la Montse, la meva dona, va agafar les regnes de la Granja El Suís. El primer dia ens varem
adonar que les parets ens les havien deixat totalment nues. Cap problema, vaig dir-li; hi penjaren les
fotos que tenim a casa i en faré emmarcar unes quantes més i problema resolt.
I direu a què ve tot això. Doncs, després d’escoltar en Fede, vaig adonar-me que havia fet un petit
procés creatiu en decorar El Suís (triar, escollir format, penjar-les a les parets amb certa coherència
estètica i temàtica).
En aquest punt caldria dir que cada un de nosaltres trobem quina és i com volem canalitzar la nostra
creativitat, quin estat de consciència i atenció necessitem, com i què ens pot ajudar a ser receptius
amb tot el que ens envolta.
Mireu, jo no sabia pas com diferenciar la creativitat d’un procés creatiu o la imaginació de la inspiració, ni tan sols tenir el valor (Creativitat ?) d’explicar-li a la dona, que després d’aquestes xerrades
havia decidit tenir una mica de cura de la meva creativitat i que per això em calia donar-li una mica
de contingut: cercar noves idees (que no em canviïs el canal de la televisió quan fan anuncis, que
alguns són molt creatius), estructurar el coneixement, ni que fos a nivell personal (m’he apuntat a
un curset sobre com canalitzar l’energia que porto dins), necessitat d’aprendre a pensar d’una altra
manera o simplement ser capaç de posar damunt la taula les emocions i la meva, poca o molta, capacitat d’observació. El desig d’assolir nous reptes o com a mínim plantejar-te’ls. Que calia compartir
amb d’altres els meus projectes i participar en d’altres de nous i així enriquir-me i gaudir molt més de
la fotografia (m’he apuntat a un grup de fotografia creativa), i fer-me meva la frase “La fotografia
és, abans que res, una manera de mirar”. No és la mirada en si mateixa.
La creativitat es aquell moment en què sents la necessitat d’organitzar totes aquelles coses que et
bullen pel cap o de tenir el cervell treballant, copsar les coses que veus o fer visible el que imagines.
Després ve el procés creatiu, amb les seves tècniques personals, treball en grup i tècniques depurades. Seguint les normes i aprenent a dominar-les per després, si vols, trencar-les.
No oblidem la teoria de les 10.000 hores (o eren 100.000 ?). Un altre problema: Com explicar-li que
necessitaré més de100.000 hores per aprendre a dominar la càmera i el Photoshop.
Ara si que m’adono que em caldrà ser creatiu per seguir vivint en parella.
Agrairia suggeriments o frases del tipus:
-Portaré sempre un bloc per prendre notes, així no oblidaré els teus encàrrecs.
-El fet de conèixer-me a mi mateix, ens donarà més creativitat com a parella.
-Carinyo, durant les 100.000 hores podràs dedicar mes temps a les teves amigues, anar al gimnàs...
Per poder justificar o respondre a les preguntes (quan la paciència se li comenci a esgotar...).
Ignasi Trapé
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PLATÓ
Plató de llenceria, amb la model Merche.

Foto: Toni Galera

PLATÓ
Plató de màgia, amb el Mag Oriol i l‘ajudant Daniela.
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PLATÓ CARNAVAL
Mostra del carnaval que vam celebrar el dia 19 de
febrer.
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PLATÓ CARNAVAL

19

a Foto Art
PLATÓ CARNAVAL
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE FOTO ART MANRESA
Identificació de la sessió: Caràcter. Ordinària; Data: 19 de març de 2015; Horari: 21,30 a 23,15;
Lloc: Local social de Foto Art; Hi assisteixen 25 socis.
Ordre del dia: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior; Lectura i aprovació de
l’estat de comptes de 2014; Lectura del pressupost per al 2015; Memòria d’activitats de l’any 2014;
Projecte d’activitats per a l’any 2015; Renovació parcial de la Junta; Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
El secretari llegeix l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat.
El tresorer, Quim Sánchez, llegeix l’estat de comptes corresponent a l’any 2014. És aprovat per unanimitat. A continuació, presenta el pressupost per a l’any 2015. S’aprova.
El president informa de les activitats portades a terme durant l’any 2014 i, seguidament, els projectes
a realitzar durant l’any 2015 (exposicions, sortides, concurs social, ... etc.).
En l’apartat de renovació, la Junta queda integrada de la següent forma:
President: Josep Brunet Bacardit. Vice-president: Felip Freixenet Casals; Secretari: José Luis Garcia
López; Tresorer: Joaquim Sánchez Pons; Vocals: Jordi Alavedra, Antoni Galera, Joan A. Closes,
Ramon Mompó, Èric Marsinyach, José Cruz, Antoni Muntada i Anna Estruch.
Col·laborador: Arnau Vinyals.
A l’apartat de precs i preguntes, es tracten diversos temes i propostes:
A la pregunta d’un soci sobre la data de la xerrada del fotògraf Fede Garrido, li contesten que serà
el proper 28 de març al matí.
Es recuperen les sortides matinals, possiblement els dissabtes. Alguna podria ser de tot el dia. S’avisarà de la durada i si és a peu o amb un altre mitjà.
Es proposa que s’enviïn cartes als socis per a l’actualització de dades i, així, evitar devolucions de
cartes, butlletins, rebuts, etc...
Es programaran platós pels dissabtes a la tarda i, fins i tot, diumenges al matí.
S’aprova la proposta d’apujar la quota de soci a 30€.
S’aprova la proposta de facilitar al soci d’un carnet acreditatiu, mida targeta de crèdit.
Es proposa tenir una samarreta per a les activitats, identificativa de l’entitat. S’aprova i es deixa obert
el disseny d’entre diverses propostes.
El Sr. Mompó, fa saber el número de socis que és de 175 (168 particulars i 7 entitats). Considera que
s’haurien d’enviar fins a 20 butlletins més a diverses entitats. Es farà saber a quines.
El Sr. Brunet recorda als socis el compromís d’enviar fotografies de la sortida de l’any passat al museu
del ferrocarril.
Tanmateix, s’anuncia una propera sortida, de la que s’informarà, amb temps suficient, quan sigui
confirmada. Es proposarà un dissabte i, si no fos possible, es canviaria.
Quant al concurs social, s’observa que hi ha menys participació. S’apunten diverses raons que s’hauran d’estudiar.
Es dona per finalitzada l’assemblea a les 23,15 hores.
El secretari		
V i P El president
José Luis Garcia
Josep Brunet
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Social 2014, classificació
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Premis Socials
FOTOS SOCIAL
20 PUNTS

Josep Cruz
1r Lliurament
20 punts

Pura Travé
2n Lliurament
20 punts

Arnau Viñals
3r Lliurament
20 punts
Josep Brunet
4t Lliurament
20 punts
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5è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS
Carlos Pulido
1r Premi
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5è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS
Jordi Forés
2n Premi
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5è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS
Toni Arnaste
3r Premi

26

a Foto Art
TOCATS DE LLETRA
Està en preparació el projecte conjunt “CAMALEÒNICS”, dins del cicle Tocats de
Lletra del proper mes d’octubre. L’exposició es farà a la sala Espai 7 del centre cultural
el Casino. Si vols participar-hi encara ets a temps d’apuntar-te; per a més informació
a brunetrave@ya.com.

ACTIVITATS DELS SOCIS
Carlos Pulido i Santi Bajona, van exposar al Casal de les Escodines, del 7 al 30 de
gener. Joan Ant. Closes, va exposar a la biblioteca de Navarcles. Adelina Putellas, va
exposar a Moncada i Reixach. Cristina Morera, va exposar “Lialitats” al Centre Cívic
Cotxeres-Casinet de Barcelona i ha presentat el seu llibre de fotografies i textos escrits
per 30 convidats “Gretalitats”, en aquest Centre Cívic, Cardona i Navàs.

FELICITEM
Al Jordi Forés i a la Pilar García pel seu enllaç.

NOTES DE CONDOL
A l’Enric Casas i l’Àngels Arrufat per la mort de la seva mare i sogra.

SORTIDA GEOPARC AL MAL BALÇ
El dia 23 de maig vam fer una sortida per la zona del Mal Balç, un lloc espectacular i
força desconegut, prop de Manresa.

Foto: Josep Brunet
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CONCURS FESTA MAJOR DE MANRESA 2015
1. Tema
Qualsevol fotografia captada en els actes de la Festa Major de Manresa 2015.
2. Condicions de participació
a) El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar.
b) Cada participant pot presentar fins a un màxim de 5 obres.
c) Les fotografies poden ser en blanc i negre o color (amb tota llibertat de tècnica
i procediment), No s’acceptaran fotomuntatges, per no desvirtuar la realitat de
la festa.
d) El format fotogràfic és lliure; les fotografies han de ser presentades sobre cartolina o base rígida de 30 x 40 cm.
e) Totes les fotografies portaran, al darrere, el nom, l’adreça i telèfon de l’autor, i
un nom que identifiqui l’acte a què corresponen, els socis de la FCF, indicaran
el número de soci.
f) Per optar al premi especial dels actes de la Festa Major infantil, s’ha d’indicar
al dors.
g) Els socis de la Federació Catalana de Fotografia indicaran el seu número de soci.
3. Tramesa
Els participants poden portar les fotografies fins al dia 31 d’octubre de 2015 al local
de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines, c/ Sant Bartomeu, 50, 1r) cada dijous de
21,30 a 23,00 i dimecres de 18.00 a 20,00.
A la consergeria del casal de les Escodines de dilluns a divendres de 10,00 a 14,00 i
de 16,00 a 21,00.
Les fotografies poden enviar-se a:
Foto Art Manresa Apartat de correus 292 - 08248 Manresa.
4. Veredicte
El veredicte tindrà lloc a Foto Art Manresa, carrer Sant Bartomeu, 50, 1r (Casal de les
Escodines), el dijous 5 de novembre de 2015, a les 21,00.
5. Exposició i lliurament de premis
La mostra de les obres seleccionades es farà dins dels actes de la Festa Major de Manresa 2016, que es celebrarà l’últim cap de setmana d’Agost.
6. Premis
Premi d’Honor a la millor fotografia de 400 € i trofeu de l’Ajuntament de Manresa.
Un primer premi de 200 € i trofeu de Foto Art Manresa.
Un segon premi de 150 € i trofeu de Foto Art Manresa.
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Un premi especial a la millor fotografia dels actes de la Festa Major Infantil de Manresa de 150€ i trofeu de l’Ajuntament de Manresa.
Un premi Especial Regió 7 a la millor fotografia de reportatge, subscripció de mig any
al diari Regió 7 digital.
Les 5 fotografies guanyadores seran publicades al diari Regió 7, amb el nom dels
autors.
Notes
El jurat qualificador no podrà declarar desert cap premi. Si per causa greu, comesa
per un autor, s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat, passarà a la
següent obra classificada.
S’entén que tots els participants autoritzen la reproducció de les seves obres premiades sense abonament de drets, fent constar el nom de l’autor.
La comissió organitzadora tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es
fa responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer.
La participació en aquest concurs, suposa l’integra acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol cas que no sigui previst, serà resolt per l’organització.
Les obres no premiades seran retornades a partir de setembre 2016 i lliures de despeses.
El jurat és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia.
El Concurs Festa Major de Manresa 2015 és reconegut per la Federació Catalana de
Fotografia amb el nº 2015/55 puntuable per a l’obtenció de les distincions d’Artista i
Mestre EFCF i AFCF – MFCF.
CAP CONCURSANT NO PODRA OBTENIR MÉS D’UN DELS PREMIS
Per més informació: http://www.fotoartmanresa.com/documents/concursos.htm
Organitza:
Col·labora:

Foto Art Manresa
Ajuntament de Manresa - Associació Manresa de Festa - Regió 7
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activitats
ACTIVITATS AGOST – DESEMBRE 2015
AGOST
Dia 21

Inauguració exposició “Concurs Festa Major de Manresa 2014”, al vestíbul
de la Biblioteca del Casino.

SETEMBRE
Dia 17

Inauguració Exposició treballs dels alumnes Curs 2014-2015, i Exposició de
Claudia Diaz i Miriam Garcia.

Dia 24

Veredicte 6è lliurament concurs social 2015 tema “CREPUSCLE/ALBA”.

OCTUBRE
Dia 1

Projecció “MENORCA AMB ENCANT”, a càrrec de Imma Ambros, dins dels
actes de Viatgers Manresans.

Dia 8

Plató.

Dia 15

Inauguració exposició Jordi Preñanosa.

Dia 22

Projecció.

Dia 29

Veredicte 7è. lliurament concurs social 2015 tema “LLIURE - MONOCROM”; tot seguit farem la “castanyada”.

NOVEMBRE
Dia 5

Veredicte concurs de la Festa Major de Manresa 2015, a les 21 h.

Dia 12

Projecció a càrrec de Wifred Angurell.

Dia 19

Inauguració exposició de Carlos Pulido, Premi d’Honor concurs social 2014.

Dia 26

Veredicte 8è i últim lliurament concurs social 2015 tema “PUBLICITAT”.

DESEMBRE
Dia 3

Veredicte obres seleccionades concurs social 2015.

Dia 10

Plató.

Dia 18

Sopar de Nadal i lliurament de premis concursos socials 2015.
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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 30 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
IBAN

ENTITAT

OFICINA

CONTROL

NÚM. COMPTE

VOL SER TAMBÉ SOCI DE LA FEDERACIO CATALANA DE FOTOGRAFIA
SI

NO

SI ÉS QUE SI, T’ENVIAREM INFORMACIÓ A:

E-MAIL
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AMB EL SUPORT DE:

