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Inés Ramseyer, es de esas personas difíciles de catalogar, para
la gran mayoría de la gente, sus obras de fotografía abstracta
son una mezcla compleja de sensaciones que se mueven sobre
una delgada línea, a veces difícil de diferenciar entre la fotografía y la pintura, donde jugando con los materiales, las luces
y los colores, llega a crear mundos únicos y oníricos, provocando que les prestes atención, un tipo de fotografía que al final
no deja indiferente al espectador.

ENTREVISTA

“Es indudable que mi formación de arquitecta condiciona mi
visión del espacio y de las diferentes escalas.”

Empecemos con una breve presentación, ¿Quién es Inés
Ramseyer, y como empieza en la fotografía abstracta?
Inés es alguien que tiene pasión por mirar, por observar su entorno…
Que busca atrapar instantes, visiones fugaces e irrepetibles, que
busca la abstracción de las imágenes, descontextualizándolas,
que hace constantes cambios de escala al observar, es alguien
para quien captar imágenes es un juego apasionante.
Han existido grandes fotógrafos en este género, como ManRay o Moholy-Nagy, pero su trabajo, no parece tener influencias de ellos (como suele ser en muchos casos) ¿Nos puede
explicar que influencias ha recibido?
Las claras y profundas influencias recibidas provienen sin duda
de los pintores y escultores españoles de la segunda mitad del
siglo XX. Nombres como el de los integrantes del grupo El Paso,
o los que formaron el Museo de Cuenca, Zóbel, Feito, Farreras,
Millares, Sempere, Rivera, Muñoz y tantos otros…
Usted, compagina la fotografía con la arquitectura, podríamos
decir, ¿que le facilita en gran manera, como afronta sus obras?
Es indudable que mi formación de arquitecta condiciona mi visión del espacio y de las diferentes escalas. En fotografía, trabajo
siempre con la Luz, el Tiempo y la Escala.

La Luz incidiendo, traspasando, refractándose… y las sombras,
el yin de las luces, su yang y ausencias de color básicas para la
percepción de la profundidad espacial.
El Tiempo, percibido por instantes fugaces de una realidad que
desaparece, el ahora sin pasado ni futuro.
La Escala, que se hace evidente por su ausencia y por sus alteraciones, logrando un resultado abstracto por la inexistencia
de referentes y por el diálogo entre lo que “está en foco” con lo
que se percibe fuera de él, como en las obras de Zobel.
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¿Qué proceso de trabajo utiliza para crear sus obras, parte de
un concepto, o directamente experimenta con una idea inicial?
No existen prejuicios, conceptos o estrategias de partida, inicio
siempre mi aproximación a la imagen con la búsqueda de una
percepción del espacio… de sus cualidades… de sus límites , de
su materialidad… y de su interacción con la luz .
Pero también ocurre a veces que, a partir de una percepción
determinada, surge una idea que desencadena un proceso de
búsqueda e investigación que a veces se prolonga en el tiempo
y otras, dura solo unas pocas fotos…
En su web, tiene una buena colección de imágenes, nos gustaría saber, ¿Cuál es la que más le gusta, o le tiene “más cariño”,
y por qué?
Mi web, que es extremadamente sencilla, como un catálogo,
pretende mostrar distintos caminos recorridos, algunos son retomados pasado un tiempo, otros quedan como pasos de evolución o pasos intermedios.
No tengo una imagen a la que tenga “más cariño”. Todas tienen
la intención de demostrar mi interés en cada momento y circunstancia. Siempre pienso que quizás la mejor imagen es la que
todavía no he logrado captar…

A parte de la “discusión” sobre su equipo, cierto es, que no
dejo a nadie indiferente ¿Quizá es uno de los secretos del género abstracto a diferencia de otros géneros fotográficos? (me
refiero al hecho que en algunos géneros fotográficos, hay imágenes que no dicen nada, pasan sin pena ni gloria, en cambio
en el abstracto, siempre hay como mínimo la pregunta “Que
es”?
Pienso que también hay imágenes abstractas que no dicen
nada, que carecen de proyección y significado, para las que preguntarse “que es” no es sustancial.
La percepción de lo abstracto en mis fotografías es la resultante
de captar lo cotidiano, fuera de contexto y sin referentes de escala, para que puedan ser captados exclusivamente por el centro emocional del observador sin que su mente pueda participar
dictándole lo que ve.

Cuando vimos sus fotografías en la Agrupación, hubo una breve discusión entre nosotros, sobre que equipo utilizaba para
tomarlas, ¿nos lo podría contar?
Desde el inicio de mi actividad he utilizado diversas cámaras
fotográficas y objetivos. Las primeras fueron de Olympus, sucesivos modelos siempre Réflex SLR con objetivos del mismo
fabricante, cuyo menor peso era más adecuado al tiempo que
necesito para determinar el enfoque que busco. Posteriormente Nikon comenzó a fabricar modelos más livianos y fueron de
esa marca las siguientes Réflex SLR, hasta el cambio a las Réflex
DSLR. Actualmente utilizo una Nikon D80 con objetivo Nikkor
AFS 40/2.8 G DX Macro
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Además del equipo en sí, lo importante para mí es que la foto
sea o no válida, tal como la veo y capturo. Posteriormente no
realizo procesos o retoques digitales porque, en vez de destinar
tiempo a ello, prefiero investigar y disfrutar con nuevas percepciones, que es lo que verdaderamente me divierte, aunque en la
búsqueda de lo que me emociona deba descartar varias tomas.
© Inés Ramseyer

ENTREVISTA

En otras palabras, espero que el observador reviva mi propia
experiencia emocional, sin que lo mental se apropie de las vivencias.
Comento por email que usted no participaba en los concursos de la Agrupación, porqué veía que sus obras no encajaban.
¿Cree que los concursos, en general, están centrados en un
mismo tipo de imágenes? y ya puestos, ¿Ha participado alguna vez en alguno? (no pienso que su fotografía no encaje en
concursos, pero tiene razón que los concursos son “bastante
restrictivos” a fotos fuera de la común, podríamos decir que
son muy repetitivos).
Creo, con el riesgo de equivocarme, que los Concursos de Afocer valoran el tratamiento digital que se realiza sobre las fotografías, la habilidad técnica de manipulación, además del enfoque y del motivo. Desde ese punto de vista, como soy contraria
a alterar las imágenes originales con procesos digitales, me autoexcluyo de competir.
Mi participación en concursos se ha limitado al “XXXVI y XXXVII
Trofeu Torretes”, al “Narava” , al “Descubrimientos de Photo España” y al “XIV EIAF China”.
Creo que llegamos a la pregunta que quizá tenga más controversia en el mundo fotográfico, ¿Podemos considerar la fotografía un arte?
Para mí definitivamente sí, en tanto es un medio de expresión
cultural que además de captar la realidad, puede reinterpretarla
emocionalmente e intentar generar en el observador su propia
vivencia de la misma, como en la arquitectura, la pintura o la

música.
Que la herramienta sea una cámara, unos pinceles, un buril o
un violín depende del arte del que se trate… lo realmente importante es lo que mediante la herramienta se logra transmitir,
las emociones que se despiertan, la comunicación que se establece…
Según su página web ha expuesto en varios países del mundo,
pero nunca en Barcelona, ¿Para cuando una aquí en Barcelona?
En Barcelona, cuando queráis !!!
Adoro Barcelona y toda la provincia de Gerona, no conozco Cerdanyola…Invitarme !!!
¿Como llega una persona que vive en Madrid, a formar parte
de AFOCER?
Investigando…Cuando como fotógrafa decidí que quería recorrer un camino responsable y riguroso, comprendí que debía
participar e integrarme con otros profesionales y artistas…
Tuve acceso a información sobre AFOCER, entendí que era una
asociación compatible con mis objetivos, contacté y me hice socia.
¿Qué opina de las Agrupaciones y/o clubs de fotografía, y en
especial, como ve lo que se hace en AFOCER?
De Afocer, me interesó su forma de funcionar, el nivel del trabajo de sus socios y el intercambio de experiencias personales.
Leo atentamente los Boletines y todas las actividades que realizan.
Imágenes de Inés Ramseyer
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Para finalizar, ¿Nos puedes avanzar alguno de sus próximos proyectos, a corto o largo plazo?
En Estampa 2013, presentaré cuatro fotografías de Fuegos. Se
capta claramente que es fuego, pero al mismo tiempo, son imágenes parcialmente abstractas que permiten percepciones alternativas múltiples y diversas.
Como proyectos a concretar:
* Mi homenaje a los pintores y escultores que me han
influenciado, haciendo dialogar algunas de sus obras
con fotografías mías.
* Una colección de pañuelos de seda, con dimensio		
nes y colores inusuales, impresos con fotografías de
reflejos en el agua.

* A medio plazo, lograr fotografías abstractas que
manifiesten las cualidades del espacio arquitectónico,
un anhelo que persigo desde hace tiempo.
¿Le gustaría añadir, alguna cosa más que quiera compartir con
nosotros?
Adjunto pequeños textos míos, escritos con ocasión de diversas
muestras y que explican de algún modo mis pensamientos, deseos y procesos.
( Enlace con textos suplementarios )
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ENTREVISTA

Desde estas líneas agradecer enormemente a Inés Ramseyer,
su amabilidad y colaboración con esta entrevista, e invitarla a
que nos visite a l’Agrupación, el dia que venga por Barcelona.
Hemos hecho una pequeña recopilación, de su extensa obra,
si quereis profundizar más en su obra, añadimos a continuación su página web:

www.ines-ramseyer.com
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Imágenes de Inés Ramseyer

Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Mes de cent cinquanta anys com a colònia anglesa han donat
un segell especial a aquesta ciutat, combinant una ànima xinesa tradicional amb una personalitat molt moderna. El territori
de Hong Kong, avui incorporat plenament a la Xina però amb
un estatut propi, es una fascinant barreja de gratacels i bambú, hamburgueses i ànec lacat.
Son set milions d’habitants, en uns 1000 Km2 (els dos Vallès sumen 1300 Km2) que comprenen una zona continental,
una peninsula (Kowloon) i vàries illes. La moneda es el dòlar
d’Hong Kong, i es condueix per l’esquerra; ambdues coses son
reminiscències del temps dels anglesos, i et recorda cada dia
que estàs a la Xina, si, però no del tot.
Aquestes imatges mostran visions contrastades d’aquesta
societat: una vorera pot separar un centre comercial superfashion d’un mercat de segona ma. Les oportunitats per al fotògraf curiós son innumerables… tant si t’agraden els detalls
com la gent o les panoràmiques, trobaràs temes.

Aquesta es la perspectiva de la ciutat, presa desde la muntanya que la tanca pel sud (The Peak). Es veu el braç de mar
que la separa de Kowloon, i l’estructura urbana a base d’edificis de decidit desenvolupament vertical.

Els centres comercials dels barris moderns son espectaculars. Les etiquetes dels preus també ho son.

El mercadillo mes gran i animat que et puguis imaginar: el
Ladie’s Market, a Kowloon. Funciona bàsicament de nit,
cada nit.

UNA ALTRA MIRADA

Hong Kong
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HONG KONG

Glorious fast food. Ja veig al MacDonald’s tremolant.

Als barris populars hi trobes mercats d’alimentació, però
també molts negocis dispersos; verdures, fruites, carn i peix
es venen directament a les voreres.
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Animat restaurant a l’aire lliure, ocupant completament la
vorera.

UNA ALTRA MIRADA

Un mes dels centres comercials xulos; a HK es poden trobar
sis o set botigues Tiffany, casi com si fos el Zara.

Les bastides de les obres son totes, totes, de bambú, fins i
tot per edificis molt alts. Les canyes es lliguen amb uns cordillets de ràfia i un nus.

HONG KONG

Al port d’Aberdeen hi ha tot un barri flotant: eren barques de
pesca, i ara vivendes.
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UNA ALTRA MIRADA
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El port d’Aberdeen, té al seu port el restaurant xinès més gran
del mon. Es una enorme estructura flotant: aixó de l’imatge
son les cuines, just a la seva part posterior.

Els temples locals consumeixen quantitats immenses d’encens, que cremen en permanència en andròmines com
aquesta; ho fan a l’exterior o, com aqui, a l’ìnterior.

Aquesta deessa presenta la seva ofrena a un enorme Buda, a
prop de HK city.

La façana maritima de la ciutat (aqui es la vista desde
Kowloon) es transforma, cada nit de l’any i a les 20 h, en un
espectacle de llum i so. Quinze minuts fantàstics, es tota la
ciutat que participa de la festa.

Texts e imatges: Eduard Blasco

El meu nom es Eduard Blasco us dono la benvinguda a estudi85.
En aquest article us explicaré l’experiència i que em va aportar fer
aquests tipus de taller patrocinats per AFOCER.

TALLERS

Fotografia Nocturna (Light Painting i Castell de focs)

La primera sortida que vam fer va ser light painters a la bòbila de
Can Coll on vam aprendre a fer fotografies amb llums que li donen
un altre caràcter a les imatges nocturnes. Vam fer servir diferents
tipus de materials, intenta’n fer un tipus d’il·luminació tan diferent
del normal que seria com fer graffittis a la nit o diferents tipus de
dibuix il·luminant la nit.
La segona sortida que ven realitzar va ser a les festes de Roser de
Maig 2013, en aquesta tot era diferent, ja que disposàvem d’un
castell de foc artificials, que ens va permetre fer un altre tipus de
fotografia nocturnes.
Per mi la fotografia nocturna va ser un motiu per tornar a la meva
infantesa i divertir-me fent de les meves, amb un motiu que no
és ni contaminar i destrossar el medi ambient, d’aquesta manera
vaig començar a utilitzar llums i altres tipus de materials perquè
així podia capturar allò que els meus ulls veien i fer que tothom ho
pogués veure i gaudir.
Gràcies a l’oportunitat que m’està donant l’AFOCER hem pogut
viure experiències extraordinàries amb tots els companys i companyes que van participar. També voldria donar l’agraïment Jordi
Blasco per la seva a la introducció a la fotografia i el seu suport.
www.estudi85.org

Assessorament a socis
Qualsevol soci interessat en tot allò que té a veure amb el desenvolupament dels seus treballs fotogràfics, i consideri que
una opinió externa el pot ajudar a fi d’arrodonir els acabats de les seves obres, així com, detectar-hi possibles errades, té
l’oportunitat de fer-ho posant-se en contacte amb el sotasignat.
Els socis interessats (dies abans) hauran de reservar hora al laboratori digital qualsevol dimecres de 19h a 21h i comunicar-ho al Miquel Alba, a la dreça electrònica: “miquelalba@gmail.com”, o al tel. 660.776.821
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CRÍTICA FOTOGRÀFICA

© Carles Altimiras

Per millorar en la fotografia, cal molta practica i formació, però el més difícil de tot, assumir la critica, això fa, que es prengui
consciencia dels vicis i errors, en aquesta secció, el “nostre jurat” el formen en Joan Manel Vera “Tito” i en Romualdo Pérez,
dos visions molts diferents, els quals se’ls entrega una fotografia, de la qual desconeixen l’autor, per fer una valoració escrita
i una valoració numèrica (del 1 al 5), en aquest segón número, la fotografia pertany a Carles Altimiras (moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO”
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Acabat i Presentació
Originalitat

4
4
5
3
3
5
3

ROMUALDO PÉREZ
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Acabat i Presentació
Originalitat

4
4
4
4
1
5
1
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Les valoracions del nostre jurat, no tenen per que agradar a tothom, són orientatives i personals, de la manera més objectiva possible, cada lector pot
tenir les seves pròpies opinions de la imatge, igualment acceptables.

Revelat acceptable, pel meu gust, hi ha un problema de temperatura de color, els blaus dels núvols, no tenen una tonalitat
“natural”, entenc que excessiu, la resta força correcte, amb bon detall de l’arbre i una profunditat de camp correcta. Pel que
veig darrerament tenim tendència (bastant generalitzada) a “estirar” el revelat, per mitjà de filtres o d’efectes de contrast que
li fan a les imatges un aspecte poc natural. A banda dels núvols, la resta està força encertat, amb bon detall a la zona d’ombra
del cobert de la caseta.
Molt bona definició de la imatge, sense més comentaria a afegir.
L’enquadrament pel meu parer massa centrat. Per la direcció de la ombra, potser quedaria més equilibrada la imatge situant
la caseta i arbre a la zona esquerra de la imatge, donant així una mica més “d’aire” al contingut. Un pel just de la base, doncs
tallem la ombra, i l’arbre en la seva part superior..., ha de re3spirar una mica més.
L’acabat i presentació, de la manera que s’ha presentat amb en “contorn” és correcte, doncs “tanca” la imatge.
La originalitat, per una fotografia de paisatge, és molt difícil d’aconseguir, a no ser que s’aporti un punt de vista diferent al habitual, així que, a banda de que és un paisatge agradable, la originalitat, és al meu entendre justa, no aporta res diferent.

Opinió de Romualdo Pérez

CRÍTICA FOTOGRÀFICA

Opinió de Joan Manel Vera “Tito”

Muy guapa la foto, buenos tonos, un buen encuadre, una perspectiva con la sensación de una profundidad enorme, unas líneas
que nos conducen a....., un horizonte bien situado, unas nubes espectaculares, y como motivo principal el barracón, con su
gran árbol. Pues bien, bromas aparte y respetando qué cada autor tiene todo el derecho del mudo ha realizar sus obras como
él quiera, a mi personal mente y bajo mi modesta opinión, el autor no ha resuelto acertadamente la toma de esta imagen, ya
que disponiendo de una situación fantástica como la que se aprecia en la imagen ( con unas luces excelentes, unos campos
semi-anegados, con un cielo y unas nubes espectaculares y como elemento a destacar un barracón con un gran árbol ).
Se podrían haber realizado unas excelentes tomas, probando diferentes encuadres. Y es precisamente en la composición de
la imagen en general en donde creo que existe el mayor problema de esta fotografía, ya que el autor no ha tenido en cuenta
algunas de esas reglas que habitual mente se suelen aplicar en fotografía, y en este caso la de procurar que el punto de máximo
interés este situado en una de las zonas convergentes de los tres tercios, y no en el centro de la imagen.
Otra de las cuestiones a destacar es que el árbol parece salir del tejado del barracón. En todo lo demás aspectos la imagen me
parece correcta.

Afegir, que si qualsevol soci, vol o té curiositat, en saber alguna crítica d’una fotografia seva, posar a l’abast de tothom la
participació en aquesta secció, tansols, ha d’enviar un correu a butlleti@afocer.cat, i demanar-ho. Moltes gràcies.
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SORTIDA

Tarraco Viva
Text: Pere Ramoneda

Hola companys.
A través d’aquest Butlletí faré una valoració de la sortida de
l’Associació a Tarraco Viva. Jo personalment ja hi he anat varis anys i sempre ho he trobat força interessant. La sortida es
va fer amb un autocar de 55 places subvencionat per AFOCER i que va quedar pràcticament ple. Molts dels assistents
varen quedar gratament sorpresos per la quantitat i diversitat d’espectacles que varen poder gaudir durant tota la jornada (més de 450 durant els deu dies que dura la fira). Podies
veure el desplegament de les hosts romanes, fins com vivien
les prostitutes a l’època romana, lluites de gladiadors a l’amfiteatre romà, etc. Molts d’ells eren gratuïts, tot i que cada
vegada n’hi ha més de pagament, que oscil·laven entre 2 i 5 €. Les entrades les varem haver de comprar per Internet amb força
antelació, perquè s’esgoten ràpidament. Tot i així alguns dels socis es van despistar i no van poder veure tot el que volien visitar
per comprar massa tard. Per a un altre any ja ho sabeu!!.
El lloc on es desenvolupa la fira és espectacular, amb les muralles de fons, l’amfiteatre romà, etc. Quan l’autocar ens va deixar
al lloc, la gent es va dispersar per l’entorn, en parelles, sols o en grups i de manera natural aquests grups, parelles o individus
s’anaven creuant i agrupant en altres grups per acabar prenent una cervesa o dinar tranquil·lament junts. Tota la jornada va anar
molt bé i tothom va ser puntual amb la sort que el temps ens va acompanyar.
Us convido a tots els socis que us apunteu a aquestes sortides, encara que sigui una matinal, i així poder gaudir amb aquesta
afició que ens uneix com agrupació.
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Imatges cedides per Salvador Ribes, Carles Altimiras, Pere Ramoneda, Joan Manel Vera “Tito” i Torcuato Balboa

SORTIDA

Barcelona Harley Days
Text e imatges: Joan Manel Vera “Tito”

El passat dissabte dia 6 de Juliol, es va organitzar una sortida amb motiu de la concentració que hi havia a Barcelona
(Plaça Espanya - Montjuic) el HARLEY DAYS, tot un espectacle visual, tot un estil de vida..., i molta calor, al voltant de la
mítica marca de motos Harley Davidson.
Salut!!!
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Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Tot artista ha tingut sempre temptacions de reproduir-se a si mateix; el món de la pintura n’està ple, d’autoretrats. La fotografia
també pot mostrar exemples il·lustres d’aquesta pràctica, i segurament tots els que hem agafat una càmera a les mans ens hem
plantificat davant d’un mirall i hem disparat.
Però hi ha també d’altres maneres de fer que el fotògraf s’introdueixi a la imatge que pren, sense arribar a l’autoretrat descarat.
Aquí us proposem unes alternatives, amb la pretensió d’animar-vos a assajar i trobar les vostres maneres d’expressar aquesta
idea: el fotògraf a dintre de la foto, potser sense pretendre el protagonisme. Aquest és el concepte del títol: fotògraf inclòs.
Aneu i proveu...

REPORTATGE VISUAL

Fotògraf Inclòs
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REPORTATGE VISUAL

REPORTATGE VISUAL
21

TALLER

Fer volar la ...
Text e imatges: Joan Manel Vera “Tito”

Fruit de la col·laboració entre el MAC i AFOCER, aquest diumenge dia 14 de juliol, s’ha dut a terme un taller de retrat amb motiu
de la exposició CARA a CARA, dirigit a membres d’AFOCER, han assistit un total de 16 companys i companyes que al final ens hem
dividit en dos grups per tal de fer el taller d’allò més productiu i interactiu.
Ha estat un matí diferent, interessant per a tothom, tant pels que ja porten temps a la nostra Entitat, com pels més novells, hem
pogut compartir i aportar diversos punts de vista, sobre el tema universal del retrat, i hem pogut “retratar-nos” entre nosaltres,
veure com veiem i com ens veuen.
És un autèntic plaer poder compartir aquestes activitats, i incentivar la col·laboració entre Entitats i Institucions.
Benvingudes siguin aquestes iniciatives.
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TALLERS

Taller Infantil pel Roser de Maig
El passat cap de setmana 4 i 5 de Maig, es va dur a terme un
cop més per AFOCER, el taller infantil de fotografia, i un altre
any més, amb un bon èxit d’assistents, aproximadament uns 27
nens i nenes de 8 a 14 anys.
Que van aprendre les nocions bàsiques per aprendre a fotografiar, posant-ho en practica en el Roser de Maig, on van captar
imatges de la cercavila, Gegants o la diada castellera.
No dubtem que l’any vinent, serà millor i amb més afluència
d’alumnes.
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Imatge de Joan Manel Vera “Tito”

SORTIDA

Sopar d’estiu d’AFOCER
El passat 13 de Juliol, es va dur a terme, com cada any abans de vacances, el “Sopar d’Estiu d’AFOCER”, una bona excusa per
reunir-nos tots i departir durant tota la nit. Com l’ultima vegada es va celebrar al restaurant Can Tonada de Cerdanyola, un lloc
tranquil on es va passar una vetllada molt agradable.
Però aquesta nit, va començar amb un esdeveniment un tan peculiar, el Bocas, un concurs social, que girava sobre la fotografia
creativa, on totes les obres tenien una imatge en comú, a partir, d’aquí el que sorgís de la imaginació, s’ha de dir, que va haver-hi
un nivell força alt. El concurs, el va guanyar el nostre company Laureà Piñol.
Acabant la vetllada, amb una bona sessió de Blues.
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Imatge de Joan Manel Vera “Tito”

ARTICLE

Fotografia Estenopeica
De molts és coneguda la meva fascinació per la fotografia analògica,
si aquella que es feia quan encara no hi havia l’euro, però que en
farem, jo sóc “fan” de l’experimentació fotogràfica, i unes de les més
curioses és el que es coneix com fotografia estenopeica, una tècnica
per la qual s’obtenen fotografies i negatius sense pràcticament cap
equip, tan sols, necessitem un recipient fosc i material fotosensible,
ja sigui un negatiu o paper fotogràfic. És una de les primeres tècniques utilitzades en l’àmbit de la fotografia. El funcionament és ben
senzill, tenim un recipient hermètic, després se li fa un forat amb una
agulla i es tapa, amb cinta aïllant, a manera d’obturador, podríem
considerar-ho “alta tecnologia”, principalment, la gent que l’utilitza
es fabrica les seves pròpies càmeres i finalment, molta paciència i
moltes matemàtiques, el procés d’obtenció d’imatges perfectes es
tecnifica amb la introducció de fórmules per a les distàncies focals
entre la distancia on està el forat fet amb agulla (pinhole o estenop)
i el diàmetre que té, o calcular el temps d’exposició. I finalment el
revelat manual, i l’emoció de no saber que pot sortir.
No obstant això, encara és practicada esporàdicament tant per fotògrafs professionals com per aficionats a la fotografia i a la fotografia
artística.
La característica principal de les imatges obtingudes amb aquest mètode és la profunditat de camp infinita. Això significa que en la fotografia resultant es veu clarament qualsevol punt sense necessitat de
cap enquadrament especial. Finalment, dir, que si no sabeu que fer
aquest estiu, us convido a cerca informació per internet, que hi ha
molta i de molt bona, i posar-ho en pràctica.
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- Explica breument el contingut de l’exposició
Després de 21 dies a Vietnam les seves olors i textures em van
impressionar. A part de la seva gent i cultura .

EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/
JORDI BLASCO I GOMBAU
Nom Exposició /
TEXTURES
Dates exposició / 01.06 al 22.06    
Edat / 52
Professió / METODISTA DE
MANTENIMENT I SEGURETAT

- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per
aquestes imatges?
Després classificar una 3200 fotos per temes del viatge, crec que
és interessant veure un altre tipus de fotografia

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre
amb aquesta exposició?
Diferents sensacions visuals.

- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Tractar d’executar bé el Raw i treure el màxim partit a la càmera
nova
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Imatges cedides per Lluís Clotet

EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/
ESTÍBALIZ AGUILAR PÉREZ
Nom Exposició /
DOLLHOUSE
Dates exposició / 29.06 al 05.09    
Edat / 26
Professió / MONITORA ESCOLAR

- Explica breument el contingut de l’exposició
Es tracta d’una editorial de moda creativa, on intento recrear un
ambient imaginari i efímer.
Resumint i com el seu nom indica una “casa de nines”.

- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per
aquestes imatges?
M’he decidit per aquesta temàtica deixant-me portar pels records
de la meva infantesa i condicionada una mica per l’estil fotogràfic
de Tim Walker.

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre
amb aquesta exposició?
He volgut transmetre una estètica molt especifica, recreant una
casa de nines.
Simplement m’agrada crear mons i escenaris imaginaris en les
meves fotografies i només espero que la gent gaudeixi amb elles
tant com jo he gaudit realitzant-les.
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- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
M’agradaria destacar el treball en equip de totes les parts implicades en una sessió fotogràfica d’aquest estil, donant la mateixa
importància al maquillador i a les models com a mi mateixa perquè sense ells això no seria possible.
També m’agradaria destacar la il·luminació d’estudi com a medi
molt important a l’hora de realitzar fotografies a l’interior de
qualsevol indret.

EXPOSICIÓ D’AUTOR
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EXPOSICIÓ D’AUTOR
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito” i Laureà Piñol

Text: Pere Ramoneda

Hola de nou.
Sóc en Pere Ramoneda, vocal d’activitats d’Afocer. Us escric aquestes línies per explicar-vos com
va anar la sortida a la Camarga Francesa.

SORTIDA

La Camarga

En general tot va anar molt bé. Les perspectives
fotogràfiques es varen complir sobradament i
la mitja de fotografies dels assistents va ser de
2000 mil fotos en endavant. L’activitat va ser intensa i excitant (no em malinterpreteu). Tot es va
desenvolupar segons les previsions. El plat fort
de la sortida van ser les dues sessions fotogràfiques que varem fer amb cavalls blancs salvatges
de la zona. Varem fer una sessió a quarts de set
fins les nou del matí (a l’hora que s’han de fer
les fotos!!!) i una segona de les set a les nou del
vespre amb bona llum, com toca.
Com que l’activitat es desenvolupava dins les
llacunes de la Camarga, tots anàvem preparats amb “sofisticades” botes d’aigua que se’ns varen quedar curtes completament. Primer anàvem apurant just perquè l’aigua no ens entrés pel camal de la bota i al final varem acabar amb l’aigua fins
sota els... Fins i tot el Paco va caure de cul al aigua, això sí, amb
la càmera ben alta perquè no es mullés. Era difícil moure’s per
les llacunes perquè a sota hi teníem un pam de fang i les botes se’ns clavaven indefectiblement. Més d’un s’havia quedat
momentàniament sense bota perquè estava ancorada al fang.
El fotògraf nord-americà Serge, amb qui vaig contactar a
França per organitzar la sessió dels cavalls, ho va portar molt
bé i va ser una activitat, com he dit abans i definida per alguns
dels assistents com intensa, agradable i diferent d’altres sessions a les que estem acostumats. Aquest dia per unanimitat
varem decidir anar a dinar a prop de l’Hôtel des Rièges, a Saintes Maries de la Mer, per poder fer la migdiada.
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SORTIDA

Això de aixecar-se a dos quarts de cinc de matí i tornar a dormir
a l’hotel a les onze de la nit esgota. Tot i així, alguns il·luminats
(jo un d’ells), encara ens llavàvem l’endemà a dos quarts de cinc
del matí abans d’anar a esmorzar, per anar a fer fotos a quatre
flamencs que estaven a una llacuna al costat mateix del hotel,
amb l’ànim que aixequessin el vol i poder fer “la foto” amb la
sortida del sol de fons. Gràcies a la col·laboració de l’espantaflamencs Joan Vera algú encara ho va aconseguir.
L’escapada que varem fer a Arlés va ser molt interessant, on vam
visitar termes romanes, amfiteatre romà i altres runes i museus.
El dilluns va ser també un dia molt profitós, varem anar al Parc
Ornitològic del Pont de Gaus. Varem tirar centenars de fotos a
tot tipus d’ocells i milers de flamencs. Fins i tot crec que alguns
d’ells estaven ensenyats i posaven per al fotògraf com si fossin
models a sou. Mentre preníem una cervesa en unes taules de
fusta que hi havia dins del parc, un ocell que portava un espiadimonis a la boca i que tenia el niu a escassos dos metres d’on
érem nosaltres, es va deixar fotografiar fins que ens varem avorrir. Varem poder fer també foto de macro amb espiadimonis de
tots colors, vermells, blaus, verds, grocs etc.
A més de tot això també us puc dir que l’ambient entre els assistents va ser molt agradable, divertit i, com es diu en argot
popular, de molt bon rotllo. L’hotel va quedar completament
ocupat per nosaltres i tot i ser un hotel senzill varen fer l’esforç
d’adaptar-se als nostres horaris de dinars i sopars fora d’hores,
cosa que ens va permetre aprofitar la jornada al màxim.
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L’anècdota de la sortida
Quan vàrem arribar al hotel des Rièges de la Camarga i ens vem repartir les habitacions, em va donar la sensació com si la propietària del hotel em mirés amb sorpresa. Jo vaig ser el últim en agafar l’habitació per poder organitzar-ho tot amb la filla de la propietària (recepcionista del hotel). Em va tocar un llit de matrimoni, evidentment amb la meva dona. La recepcionista amb va dir que si
volia em canviaria la habitació per una amb llits separats (jo no li havia pas demanat res). En aquell moment no m’hauria imaginat
mai el perquè de la cara de sorpresa de la propietària del hotel. Erròniament vaig deduir que devia pensar que estava destrossant
el seu idioma. Però no, no era això. L’endemà la propietària, una senyora de mes de 70 anys , al veurem passar per la recepció em
pregunta una mica sorpresa si jo era el Pare Ramoneda, es a dir el Capellà Ramoneda. Collons!!!. Es pensava que jo era un capellà
perquè Père (en francès amb accent) vol dir un Pare religiós. Jo no entenia el que em deia. Bé, si que ho entenia però em pensava
que no ho entenia. Total que es pensaven que jo era el Pare Ramoneda i la resta devien ser dels Salesians. El Toni Marín també li va
preguntar el últim dia si jo era capellà. Sacrilegi!!!
“Père Ramoneda”
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Des de aquestes linies, donem les gràcies als companys i amics, que han cedit les imatges: Ana Sáez, Bergoi Ibarlucea, Josep Mimó,
Miquel Pons, Pere Ramoneda, Pere López, Joan Manel Vera “Tito”, Vicenç Semper i Luís Franke.

CONCURS SOCIALS

Resultat del Socials - Maig
APARTAT PAPER COLOR

1er · Estíbaliz Aguilar Pérez

2n · Vicenç Semper Jurado

3er · Joan Mimó Bayó

APARTAT PAPER MONOCROM

3er · Carles Altimiras Martin
1er · Vicenç Semper Jurado
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2n · Joan Mimó Bayó

CONCURS SOCIALS

APARTAT DIGITAL LLIURE

1er · Joan Mimó Bayó

2n · Pere López Morales

3er · Manel Pérez Subirà

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Cristina Serra Arias

2n · Jaume Badia Bafalluy

3er · Vicenç Semper Jurado
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CONCURS SOCIALS

Resultat del Socials - Juny
APARTAT PAPER COLOR

3er Vicenç Semper Jurado
1er · Joan Mimó Bayó

2n · Joan Lluís Expósito

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Pere Ramoneda Montagut

2n · Joan Mimó Bayó

40

3er · Miquel Pons Bassas

CONCURS SOCIALS

APARTAT DIGITAL LLIURE

1er · Magdalena LLorens Garcia
2n · Estíbaliz Aguilar Pérez

3er · Imma Quintana Alemany

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Cristina Serra Arias

2n · Vicenç Semper Jurado

3er · Antoni Marín Amatller
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JUNTA D’AFOCER

President

Vicenç Semper
president@afocer.cat

Vicepresident

Cristina Alcaide
vicepresident@afocer.cat

Secretària

Dolors Bassas i Ruiz
secretaria@afocer.cat

Tresorer

Salvador Ribes
tresorer@afocer.cat

Vocal Exposicions

Miquel Pons Bassas
exposicions@afocer.cat

Vocal Concursos

Laura Franch
concursos@afocer.cat

Vocal Social Paper

Andrea Zamora
socialpaper@afocer.cat

Vocal Social Digital

Oscar Utrabo
socialdigital@afocer.cat

Vocal Laboratoris

Joan Manel Vera
laboratori@afocer.cat

Vocal Difusió

Joan Expósito
difusio@afocer.cat

Vocal Butlletí

Lluís Clotet Soler
butlleti@afocer.cat

Vocal Biblioteca

Torcuato Balboa
biblioteca@afocer.cat

Vocal Activitats

Pere Ramoneda Montagut / Jordi Blasco
activitats@afocer.cat

Fototeca MIF

Cristina Alcaide
mif@afocer.cat

Vocal Estudi

Francisco Archs
estudi@afcer.cat

Vocal Informàtica

Vicenç Semper
informatica@afocer.cat
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Enllaç CEF

Josep Manel Requena
requena@afocer.cat

P.O. BOX, 73
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS
CATALUNYA, ESPAÑA - SPAIN

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT

