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web d’interès
www.fotoartmanresa.com
www.federaciofotografia.cat
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.federaciofotografia.cat
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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Sortida nocturna del col·lectiu de FAM
Foto: Êric Marsinyach
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Exposicions
JUNY
ALUMNES CURS 2015-16

Els alumnes del curs d’iniciació a la Fotografia, 2015-2016 realitzat a FAM, ens van
presentar la seva obra fruit dels coneixements obtinguts durant el curs i les classes
de pràctiques.
Marta Català

Inauguració de l’Exposició

Jaume Casas

Francesc
Bastardas

Alba Arnau
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Exposicions
JUNY ALUMNES CURS 2015-16
Anna Centellas
Enric Roca

Juan Carlos Cubero

Jesús García

Iluminada Zafra
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Exposicions
SETEMBRE-OCTUBRE
IMATGES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES DEL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

Joan Ant. Closes

Del 15 de setembre a l’11 de novembre, a la sala de Foto Art Manresa, es va poder
gaudir d’una magnífica selecció de les obres presentades al concurs durant diversos
anys; exposició cedida pel Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Des d’aquí volem agrair la seva col·laboració.

Joan Masdeu Viñas
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Exposicions
NOVEMBRE JORDI FORÉS
“Infància i escola a Myanmar”
Agradable sorpresa l’exposició que ens presenta aquest mes en Jordi Forés, amb motiu del premi del concurs social 2015.
És un reportatge fotogràfic sobre infància i escola a Myanmar, fet amb sensibilitat i
respecte, no com a turista caçador d’imatges, sinó com a persona acceptada dins de la
comunitat, a qui els escolars miren amb tota naturalitat. Molt interessant l’explicació
de com, ell i la Pilar, van aconseguir fer les imatges; unes imatges d’una gran bellesa i
qualitat, amb uns interiors amb unes llums precioses.
Enhorabona pel projecte Jordi i Pilar.
P.T.

Jordi Forés
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Exposicions
CLÍNICA SANT JOSEP

IMATGES DEL PARC NACIONAL
D’AIGUESTORTES I ESTANY DE SANT
MAURICI
del 8 de juliol al 31 d’agost

AL PALLARS JUSSÀ, ARAMUNT I
EL PANTÀ, UN MÓN PER DESCOBRIR
de Santi Bajona
del 2 de setembre al 31 d’octubre

FUSIONS
de Jordi Martínez
del 2 de setembre al 31 d’octubre

ESCENES DELS PETITS MONS
de Cristina Ayala
del 2 de setembre al 31 d’octubre

MIRADA ALS INFANTS DELS PAÏSOS
ÀRABS
de Pep Moyano
del 4 de novembre al 31 de desembre

ESCÒCIA, LA MEVA MIRADA
de Pilar García
del 4 de novembre al 31 de desembre
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Exposicions
TOCATS DE LLETRA “COMPLICITATS”
Els companys de Foto Art m’han demanat de participar en aquesta presentació, cosa
que faig molt gustosament com a còmplice en l’organització del Tocats, com a participant de l’exposició i com a soci passiu de l’entitat.
Una entitat que ha estat còmplice del Tocats des del primer dia, amb propostes visuals
i conceptuals sempre noves i canviants. Per a ells, Complicitats no és solament una
idea o un tema, sinó una manera de fer: La prova la tenim aquí, en aquestes imatges
i en els textos que les acompanyen.
Les complicitats, com les obres d’art, també es creen. Tendim a pensar que la creació
és un acte individual i que allò que és compartible és el resultat. Doncs bé, aquí veiem
com la creació també es pot fer a quatre mans.
Hi ha algú que escriu un text i hi ha algú que hi posa la imatge. D’entrada, hi ha
una complicitat entre dues persones (entre les quals prèviament hi ha una relació
d’amistat, parentiu, admiració...), que pacten fer una creació conjunta, sense cap altra
limitació que la llibertat.
Per això, aquests textos i aquestes imatges ens parlen de coses tan diferents com el pas
del temps, la solidaritat, la mort i l’absència, l’escriptura i els diacrítics, el país, el paisatge, el menjar, els esperits, les persones, el record, les absències, la creació i la vida.
I ens en parlen a través d’imatges en colors, en blanc i negre, en fotomuntatges, i
textos igualment diversos: textos en prosa, poemes curts, poemes llargs...
En cap cas el text és un peu de la foto de la imatge ni la imatge la il·lustració d’un
text. Text i imatge són, unides, una mol·lècula artística en el marc d’un teixit, ple de
complicitats, que es diu Tocats de Lletra.
Jordi Estrada
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“COMPLICITATS”

Exposicions

Composició de
David Gracia

Cristina Morera

Joan Segon.
Presentació en vídeo
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“COMPLICITATS”

Exposicions

Ferran Cerdans

Ferran Cerdans

Ferran Cerdans

Gabriel Montes

Jordi Martinez - Ricard Escudero
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“COMPLICITATS”

Exposicions
Miquel Cortadella

Josep Brunet

Jordi Preñanosa

Nasi Trapé
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“COMPLICITATS”

Exposicions
Joan Ant Closes

Pep Moyano

Pura Travé
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“COMPLICITATS”

Exposicions

Robert Santamaria

Ramon Mompó

Rosalina Camps

Composició de
Lídia de la Cruz
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“COMPLICITATS”

Exposicions
Yolanda Pradas

Joan López

Pilar Marsà
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“COMPLICITATS”

Exposicions
TOCATS DE LLETRA
10 ANYS
Aquest any el cicle de Tocats de Lletra ha celebrat la seva desena edició; al llarg de
tots aquest anys Foto Art Manresa no ha faltat a la cita. Maleïts (2007); Sensuals
(2008); Transgressors (2009); Món Màgic (2010); Irònics (2011); Enamorats (2012);
Resistents (2013); Íntims (2014); Camaleònics (2015) i Complicitats (2016).
Relació dels 53 autors que han participat en algunes de les deu edicions.
Toni Arnaste, Cristina Ayala, Santi Bajona, Ramon Barcons, Josep Barés, Roger Bas·
hi, F. Xavier Bataller, Jordi Benítez, Josep Brunet, Rosalina Camps, Enric Casas, Fer·
ran Cerdans, Joan A. Closes, Miquel Cortadella, José Cruz, Lídia de la Cruz, Ricard
Escudero, Anna Estruch, Ferran Faja, Jordi Forés, Modrý Fortuny (convidada), Fe·
lip Freixanet, Marina Freixanet, Toni Galera, Belén González, David Gracia, Ramon
Grau, Joan López, Noemí Márquez, Pilar Marsá, Êric Marsinyach, Jordi Martínez,
Marta Milán, Ramon Mompó, Gabriel Montes, José J. Moreno, Cristina Morera, Pep
Moyano, Sebastià Plans, Yolanda Pradas, Jordi Preñanosa, Adelina Putellas, Víctor
Reyes, Francesc Rueda, Robert Santamaria, Joan Segon, Xavier Segura, Angel Tor·
rent, Ignasi Trapé, Pura Travé, Cesc Valcarcel, Carme Vila, Arnau Viñals.

Grup Còmplice de Tocats de Lletra 2016
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Exposicions
JOVES CREADORS 2016
En l’edició dels joves creadors 2016, ens han presentat
la seva obra, l’Alba Arnau, l’Alba Martínez i la Ilumina·
da Zafra.
Alba Arnau
“Sempre m’havia cridat molt l’atenció la fotografia,
però no va ser fins l’any passat que em vaig decidir a
endinsar’m-hi comprant la meva primera càmera reflex
i aprenent a fer-la servir en el curs d’iniciació de Foto
Art. M’agrada molt viatjar i la natura, i aquests són els
temes principals de les fotografies que faig”.

Alba Martínez
Graduada en fotografia i imatge digital per
la UPC, al CITM i graduada en Disseny i Il·
lustració a l’Escola d’Art de Manresa. “Fa
anys que treballo com a dissenyadora gràfica i fotògrafa i, com més projectes faig, més
apassionants esdevenen. La màgia de la creativitat m’apassiona i sempre busco noves
perspectives, noves mirades. La fotografia de
persones, i en especial de nens, per a mi és
espontània i alegre, però alhora un repte. Cada infant és diferent, per això conèixer
primer al nen o nena és imprescindible per captar la seva essència. Fotografio pensant que el resultat sempre és treball de dos, de qui està davant la càmera i de qui
està darrere”.
Iluminada Zafra
“Uns minuts... Uns segons... Moments que
comparteixes...
Instants per recordar... Llocs especials... És el
que em fa aturar i capturar!!.
Fotografia... El perfecte enllaç entre la llum
i el temps”.

17

a Foto Art
SORTIDA NOCTURNA AL CACIS
Interessant sortida nocturna al CACiS, Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat de
Calders, tant per l’espai del Forn de la calç i la bonança de la nit com per la complicitat
dels companys de Foto Art Manresa, amb qui vam compartir una magnífica vetllada
sota el mestratge de l’Èric Marsinyach. Moltíssimes gràcies a la Roser i la Irene pel
seu acolliment.

Èric Marsinyach

fotogrup Èric Marsinyach

SOPAR D’ESTIU
Més de 40 socis ens vam reunir a sopar
per desitjar-nos unes bones vacances.
Vam sorprendre a la Rosalina Camps
amb una imatge antiga d’una exposició
seva.

Ramon Grau i Rosalina
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PROJECCIÓ “UNA MICA DE TOT” Història d’un any
d’IMMA AMBRÓS
M’encanten les fotografies; m’agrada molt contemplar-les, de qualsevol mena; per a mi, cada imatge és
com un conte, una vinyeta viva que
narra la seva pròpia historia, que
ens trasllada a universos llunyans, a
mons imaginaris.
Aquests clixés tenen el poder de
treure’ns un somriure, fins i tot
d’entristir-nos o de fer-nos recordar
el precís instant i la persona que va
immortalitzar el moment.
Per tot això i molt més, l’altre dia
vaig gaudir molt veient les fotografies que va realitzar durant un any de la seva vida
l’Imma, i que va voler compartir amb tots nosaltres. Ens va obrir, d’alguna forma, una
finestra dins el seu dia a dia.
Vam conèixer a la seva família i alguns amics, llocs per descobrir, escenes quotidianes
i aficions.
No només va ser ensenyar-nos un viatge en concret o les seves vacances; l’Imma,
d’una forma molt original, ens va convidar a visitar el seu any en imatges. Un recorregut a través del temps, enriquidor i divertit, explicat per ella mateixa.
Per cert, quedeu tots avisats; m’agradaria molt, també, poder ensenyar-vos aviat el
meu any en fotografies.
Montse Alonso

PLATÓ
El dia 20 d’octubre es va fer un plató
bèl·lic, molt interessant on els participants vam poder gaudir d’allò que
més ens agrada, la fotografia.

Toni Galera
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PROJECCIÓ
“La Xina que Jo he vist”
de JOAN SEGON
El dia 29 de novembre, a l’auditori
de la Plana de l’Om, amb una assistència que va omplir la sala, en
Joan Segon ens va delectar amb
imatges i explicacions de la Xina
que ell va veure; un recorregut molt
interessant pels llocs que va visitar.
Aquesta projecció, està inserida en
els actes dels 40 anys de Foto Art
Manresa.

Joan Segon

Joan Segon

Sussi García
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TALLER Com fer un fotomuntatge
El 22 de setembre, amb una nodrida assistència, Toni Galera ens endinsà en el món
del fotomuntatge. Amb la senzillesa d’un llenguatge planer i accessible, com ja és habitual en tots els seus tallers, ens desgranà el procés d’elaboració d’un fotomuntatge;
fent-nos obrir els ulls en aquells elements que requereixen una especial atenció per tal
que el treball assoleixi una certa harmonia i realisme.
Per acabar ens posà uns exemples d’errors habituals, com és el cas d’objectes que
sembla que flotin per la manca d’elements que l’integrin en la superfície, com també
la manca de cert realisme quan no es té en compte el posicionament de la llum i la
generació de certes ombres.
En definitiva, vàrem gaudir d’un taller curt però enriquidor, i cal agrair la disponibilitat
del Toni en compartir, una vegada més, els seus coneixements i experiències.
Xavier Segura

EL 3D I LA FOTOGRAFIA
Jesús García, antic alumne del curs de fotografia a Foto Art Manresa, es dedica des de
l’any 2003 a realitzar imatges en 3 dimensions per a interiorisme i decoració.
Dijous passat, el 10 de novembre, ens va apropar una mica, amb les seves grates explicacions, a aquest nou món.
Crear imatges en 3D té variades vessants, des de la creació de peces mecàniques fins a
la figura i el rostre humà, passant per edificis, mobles, paisatges... podent ser totalment
imaginàries o combinades amb la fotografia tradicional. Una gran part de la indústria
s’interessa i utilitza aquest sistema que et permet veure, amb gran exactitud i abans de
construir-los, un edifici, una peça, un moble i qualsevol objecte que puguis imaginar.
Ja fa temps que els cotxes, ampolles de vi i flascons de colònia, que veiem en les publicitats de diaris i revistes estan realitzats amb aquesta tècnica, que té en el control de
les brillantors i reflexos, tan complicats d’aconseguir en la fotografia, una de les seves
múltiples virtuts. L’altra gran utilitat és la recreació artística; es poden crear del no-res
imatges tant reals com fantàstiques; la publicitat, el cinema, els videojocs, es nodreixen
d’aquests artistes digitals, que fusionen un gran nombre d’arts tradicionals per aconseguir resultats cada vegada més espectaculars, i no és una utopia, és ja una realitat.
Com qualsevol sistema digital, avança a un ritme realment trepidant, i no és fàcil estar
al dia de les actualitzacions que sorgeixen tot sovint; cal dedicar-hi molt temps; els
resultats són espectaculars però no fàcils de realitzar; darrere de cada imatge hi ha una
grandíssima quantitat de treball... de fet, ara que hi penso, com en qualsevol cosa que
vulguem fer una mica bé.
Gràcies Jesús, per acostar-nos a aquest nou món que malgrat la seva joventut ja és
una realitat que forma part del nostre dia a dia.
Jordi Martínez
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CONCURS FESTA MAJOR 2015
El dia 22 d’agost, al vestíbul de la Biblioteca del Casino, es va inaugurar l’exposició
d’una selecció de les obres presentades al concurs de fotografia de la Festa Major de
Manresa 2015; dins d’aquest acte, es va fer el lliurament de premis, essent els premiats:
Premi d’honor
Jordi Forés
Primer premi
Yolanda Pradas
Segon premi
Santi Bajona
Premi especial F.M. infantil
Josep Ars
Premi especial Regio7
Joan Ramon Deitx

Sussi García

CONCURS VIATGERS MANRESANS 2016
El dia 4 d’octubre, al Centre Cívic Selves i Carner, es va fer el lliurament de premis del
concurs Viatgers Manresans 2016, i la inauguració de l’exposició de les obres participants al concurs; el premiats van ser:
Primer premi
Carlos Pulido
Segon premi
Josep Ramírez
En l’apartat infantil van obtenir premi:
Primer premi
Laura López
Segon premi
Maria López
L’exposició i lliurament de trofeus de l’apartat infantil és va fer al Casal de les Escodines.
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Social 2016, classificació
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FOTOS SOCIAL
20 PUNTS

José Cruz
6è Lliurament
20 punts

José Cruz
5è Lliurament
20 punts

Santi Bajona
7è Lliurament
20 punts

Sergi Baró
8è Lliurament
20 punts

a Foto Art
13è CONCURS SOCIAL
FOTOMUNTATGES
Gabriel Montes
1r Premi

Jordi Martínez
2n Premi

Josep Brunet
3r Premi

25

a Foto Art
PLATÓ PREMI A LA CONSTÀNCIA CONCURS SOCIAL 2015
a la Casa TORRES AMAT de Sallent
El dia 5 de novembre es va fer el plató especial per als
participants en tots els lliuraments del concurs social
2015. Aquest any va tenir lloc dins de la casa museu
Torres Amat de Sallent, un lloc fantàstic, on vam estar
acompanyats pel grup Associació Retrofuturista Nautilus; ens van fer les delícies, vam poder gaudir de quatre grups de models caracteritzats de diferents èpoques.
Una tarda molt ben aprofitada.

Foto del grup participant

Pura Travé

SOPAR DE NADAL I
LLIURAMENT DE PREMIS CONCURSOS SOCIALS 2016
El dia 23 de desembre vam celebrar el sopar de Nadal, amb l’assistència de 49 socis.
Per felicitar a tots els socis i amics de Foto Art, en Ramon Mompó va filmar un mannequin challenge, que podeu veure a la Web i al Facebook de Foto Art.
Abans de fer el lliurament de premis dels concursos socials, es va fer un recorregut
per totes les obres seleccionades del social, un muntatge fet per en Ramon Mompó.
També es va presentar un resum de com es va fer el calendari de l’Ajuntament de
Manresa del 2017, fet per set fotògrafes de Foto Art Manresa.
Aquest any el disseny del trofeu exclusiu del Premi d’Honor ha anat a càrrec d’en Joan
Ant. Closes, a qui felicitem des d’aquí.
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SOPAR DE NADAL I
LLIURAMENT DE PREMIS CONCURSOS SOCIALS 2016
Foto del Sopar
de Nadal

Trofeu exclusiu

Premi d’honor social 2016
José Cruz

Premiats Social 2016
27

a Foto Art
PREMIS SOCIAL 2016
Premi d’Honor (trofeu exclusiu) :
1r Premi
2n Premi
3r Premi

José Cruz
Santi Bajona
Miquel Cortadella
Joan Ant. Closes

MAI PREMIATS
Aquest any no hi ha premiats.

PARTICIPANTS PRIMER COP AL SOCIAL
1r Premi
2n Premi
3r Premi

Sergi Baró
Ignasi Trapé
Joan Font

PREMIS OBRES SELECCIONADES
1r Premi
2n Premi

José Cruz
Jordi Martínez

SOCIAL DE FOTOMUNTATGES DIGITALS
1r Premi
2n Premi
3r Premi

Gabriel Montes
Jordi Martínez
Josep Brunet

SOCIAL DE COL·LECCIONS
1r Premi
2n Premi
3r Premi

Joan Ant. Closes
Ignasi Trapé
Pura Travé

PREMI A LA CONSTÀNCIA
José Cruz, Santi Bajona, Miquel Cortadella, Pura Travé, Joan Ant. Closes, Gabriel
Montes, Jordi Martínez, Ricard Escudero, Josep Brunet, Sergi Baró, Ignasi Trapé,
Yolanda Pradas, Anna Estruch, Arnau Viñals, Ramon Barcons, Susana Font, Quim
Sánchez i Joan Font.

AGRAÏMENT ALS JURATS
Santi Viladrich, M. Dolors Cots, Josep M. Perostes, Joan Segon, Toni Galera, Adelina
Putellas, Carlos Pulido, Jordi Forés, Felip Freixanet, Albert Vidal, Enric Casas, Ra·
mon Mompó, Toni Muntada, José Cruz, Cesc Valcarcel, i Manel Cubell, Daniel Farré
i Emili Sancha de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.
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PREMIS OBRES SELECCIONADES SOCIAL 2016

José Cruz
1r Premi
Obres seleccionades

Jordi Martínez
2n Premi
Obres seleccionades
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bases concurs social 2017
Temes: Febrer: Lliure; Març: Camins; Abril: Lliure; Maig: Rodes; Juny: Lliure; Setembre: Interiors d’esglésies; Octubre: Retrat monocrom; Novembre: Bodegó de joies.
Fotografies sobre paper: Cada concursant pot presentar un màxim de tres obres. Han
de ser obres que no s’hagin presentat en cap altre concurs social de l’entitat.
Notes: Hi haurà jurat d’admissió; serà el mateix jurat que, SI considera que una fotografia NO s’ajusta al tema proposat, tindrà la mínima puntuació (5 punts).
Les obres guanyadores de cada lliurament i les obres amb premi, seran publicades al
butlletí de l’entitat.
Cada autor és responsable de les seves imatges.
Les obres presentades es penjaran al web de l’entitat (no al Facebook).
Format: Mida imatge fotogràfica lliure, reforçada amb cartolina de 30x40, fent constar al dors el nom de l’autor. S’acceptaran tots els procediments fotogràfics.
Puntuació: La puntuació serà de 20 punts com a màxim i 5 com a mínim (només
podrà haver-hi una obra amb 20 punts). Hi haurà tres puntuacions: Premiats, l’anomenada Mai premiats i els que participin per primera vegada en el Social.
Premis:
- Premiats (classificació conjunta): Premi d’Honor (Trofeu exclusiu del Social)		
1r, 2n i 3r.
- Mai premiats (amb un mínim de 6 lliuraments) 1r, 2n i 3r.
- Participants per primer cop en el social (amb un mínim de 6 lliuraments)		
1r, 2n i 3r.
En el supòsit que hi hagi un empat en el Premi d’Honor, el guanyador serà el que
tingui millors puntuacions parcials (més puntuacions de 20 punts, de 19 punts etc.)
Cada participant només podrà optar a un premi.
Premi a la constància: Els participants que hagin fet tots vuit lliuraments tindran un
premi, que serà una sessió de plató “Especial”, exclusiva per a ells.
El guanyador del social tindrà, a més a més, com a premi, una exposició de la seva
obra (30 fotografies) a la sala de Foto Art Manresa.
El primer i segon classificats tindran, a més a més, una exposició conjunta de la seva
obra (15 fotografies de cadascun) a la sala de Foto Art Manresa.
S’intentarà que aquestes exposicions vagin a altres entitats.
Participants primer cop en el social: Els participants per primer cop en el social, al dors
de les obres hi faran constat P.P.C.S.
Mai premiats en el social: Estan inclosos tots els no premiats del social (que no hagin
obtingut cap dels 4 premis de l’apartat premiats, del concurs final d’obres seleccionades, ni dels mai premiats). Al dors de les obres s’hi farà constar M.P.S.
Lliurament: La data límit per presentar les obres serà el mateix dia del veredicte, fins
a les nou del vespre.
Exposició i Concurs final: Les obres amb 20, 19 i 18 punts de cada lliurament, seran
seleccionades per participar en una exposició i un concurs, en el que es concediran un
Primer i un Segon premi.
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SOCIS PREMIATS
Adelina Putellas: GFAL Honourable mention en el XXXVIII concurso de Fotog. Vila
d’Almenara II Salón Internacional 2016; 2 fotografies seleccionades per representar a
España a la Bienal Fiap de Naturaleza 2016, en la que España va aconseguir FIAP Honourable mention.- 5 International Biennal of Photography ISF WORLD CUP 2016,
medalla or PSA a Itàlia i medalla IVP a España.
Pep Moyano: Premi millor col·lecció Fira Sant Isidre de Solsona; 3r premi Tres Tombs
d’Igualada; 1r premi Festa Major de Calaf; 1r premi b/n. Prats de Rei; 3r premi Festa
de la Verema Oller del Mas.

ACTIVITATS DELS SOCIS
Pura Travé, ha exposat “foto.text, text.foto” a Cal Sitjes d’Artés.

PROPERES ACTIVITATS DE FOTO ART MANRESA
Exposició Fotografia nocturna, dins dels actes de les Festes de la Llum 2017. Des de la
Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, ens han convidat a participar en els
Jardins de Llum, amb una exposició, que es farà a la Sala de la Plana de l’Om.

7è CONCURS SOCIAL DE COL·LECCIONS
Obert a tots els socis.
Termini de lliurament i veredicte: 1 de juny del 2017.
Una col·lecció, de tres fotos, per autor.
La col·lecció ha de tenir unitat temàtica.
Format: Mida imatge fotogràfica lliure, reforçada amb cartolina de 40x50 vertical,
fent constar al dors el nom de l’autor.
Hi haurà 3 premis.

14è CONCURS FOTOMUNTATGES DIGITALS
Obert a tots els socis. Termini de lliurament i veredicte: 5 d’octubre del 2017.
Màxim 3 obres per autor.
Cada obra ha d’estar formada, com a mínim, per 3 imatges pròpies.
Format: Mida imatge fotogràfica lliure, reforçada amb cartolina de 40x50 vertical,
fent constar al dors el nom de l’autor, i adjuntant les imatges utilitzades.
Hi haurà 3 premis.
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CALENDARI AJUNTAMENT DE MANRESA 2017
L’Ajuntament de Manresa i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, van proposar
a les fotògrafes de Foto Art Manresa, fer les imatges pel calendari del 2017, dedicat
a la Dona.
Hi han participat: Àngels Arrufat, Rosalina Camps, M. Dolors Cots, Cristina Morera,
Yolanda Pradas, Adelina Putellas i Pura Travé.
Se n’han editat 4.000 exemplars, i la presentació es va fer a la sala d’actes del Casino
el passat dia 21 de desembre.
A la presentació es va dir: “Fer les imatges del calendari de la Dona, ha sigut un gran
regal per a les dones de Foto Art Manresa”.
A l’entitat, que aquest any fa quaranta anys, acostumem a treballar conjuntament i a
establir complicitats amb altres entitats, però mai havíem tingut l’oportunitat de ferho com a col·lectiu “dona”. Treballar amb consciència de dona, fotografiant dones:
ens ha agradat i ens ha enriquit.
Hem fet tretze sessions fotogràfiques que ens hem repartit entre les set fotògrafes
participants, i ha estat un luxe conèixer tantes dones valentes i pencaires, amb qui, a
més de fer-nos de models, hem compartit converses, rialles, complicitats i abraçades.
Hem après molt i hem descobert una part del teixit associatiu de Manresa, que no
coneixíem en profunditat i que ens ha fet sentir encara més orgulloses de ser dones i
de la nostra ciutat.
Agraïm a l’Ajuntament i al Servei d’Informació i Atenció a les Dones que pensessin
en nosaltres per a aquest projecte.
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activitats
ACTIVITATS GENER - ABRIL 2017
GENER
Dia 7
Dia 12
Dia 19
Dia 20
Dia 26

Veredicte Biennal DAU-17, a les 11 del matí.
Visionat de les obres presentades a la Biennal DAU-17.
Inauguració exposició obres presentades al 13è concurs social de Fotomuntatges i 5è concurs social de Col·leccions.
Inauguració exposició i lliurament de premis de la Biennal DAU-17, a la
sala Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, a les 20 h.
Tertúlia Fotogràfica.

FEBRER
Dia 2

Dia 9
Dia 16
Dia 23

Projecció “Micro Catalunya; un viatge per 50 micro pobles“ amb presentació del llibre, a càrrec de Marc Serena, autor del llibre i Edu Bayer de les
fotografies.
Plató.
Muntatge exposicions 40 anys de Foto Art Manresa.
Veredicte 1r lliurament del concurs social, tema “LLIURE”.

MARÇ
Dia 2
Dia 3
Dia 9
Dia 16

Dia 23
Dia 30

Últims preparatius de les 40 exposicions Foto Art 40 anys.
Obertura de les 40 exposicions dels 40 anys de Foto Art Manresa.
Plató de Carnaval.
Presentació mundial del vídeo de l’exposició “Complicitats” del cicle Tocats
de Lletra i Projecció “Més 3 mils”, a càrrec de Joan Ant. Closes i José Luís
García.
Assemblea General de socis.
Veredicte 2n lliurament concurs social, tema “CAMINS”.

ABRIL
Dia 5
Dia 12
Dia 19
Dia 26
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Plató.
Setmana Santa; vacances.
Inauguració exposició.
Veredicte 3r lliurament concurs social, tema “LLIURE”.

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 FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
SÍ

NO

SI ÉS QUE SÍ, T’ENVIAREM INFORMACIÓ A:

E-MAIL
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www.fotoartmanresa.com

AMB EL SUPORT DE:

