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PACO ARCHS

(retall de la imatge)

Ens interessa saber el grau d’acceptació i d’interès del butlletí,
en la seva actual presentació. Les vostres respostes, ens ajudaran a proposar-vos un butlletí més del vostre agrat.
Per respondre a l’enquesta, entreu a la següent direcció:

goo.gl/forms/SdRwPhPNkY
Moltes Gràcies

**** Per obrir els enllaços del butlletí en una altra pàgina web,
utilitzeu el botó dret sobre l’enllaç i feu “obrir en finestra nova” (o en pestanya)

SORTIDA A LA PROVENÇA
Text: Josep Mª Oliver

Aquest principi d’estiu ha estat el temps perfecte per fer la tan
desitjada sortida fotogràfica a la Provença, malauradament
massa curta... com sempre passa quan el subjecte és interessant, i no desitjaries haver de tornar a casa.
Vàrem ser una expedició d’unes quaranta persones, més els dos
xofers, comandada molt professionalment per en Pere Ramoneda. Com de costum, la logística va ser perfecta, tant pel que fa
al viatge com a l’allotjament; però el que va fer especial aquesta sortida va ser el fotògraf local que ens va fer de guia tot el
temps de la nostra estada: es diu Jesús del Río, és espanyol de
naixement i establert a la regió des de fa molts anys. En Jesús
coneix a la perfecció el territori, i també el tarannà dels francesos i dels no francesos: la barreja perfecta per assegurar l’èxit
de la sortida.
Es va tenir temps per veure alçar i pondre el sol, per trobar
camps de lavanda interminables, per passejar per poblets sorprenents, per veure una natura tan mediterrània com la que ens
envolta, però ben diferent del que coneixem de prop. L’experiència del Jesús ens va permetre d’aprofitar el (poc) temps de
què disposàvem per obtenir els millors resultats fotogràfics.
La Provença és una regió molt interessant, que es pot visitar per
la seva petja humana (pobles, ciutats, castells, jardins, conreus)
i per la seva natura, esplèndida a aquesta època de l’any. Ens va
quedar com a pendent fer un tast seriós de la seva gastronomia
i dels seus vins, difícil d’encabir al nostre programa i al nostre
pressupost.
Això si, molts dels participants han agafat idees per tornar per
lliure...
Les fotografies que mostrem han estat amablement cedides
pels socis Josep Mimó, Jaume Badia, Maria Jovell, Paco Archs,
Pere López, Torcuato Ballboa i Josep Mª Auleda.
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DOCUMENTAL “LA CAJA DE CERILLAS”
Text: Marina i Pere López · Imatges: Josep Mª Oliver

Dins de les activitats dels dijous, el passat 5 de maig vam passar el documental “La Caja de Cerillas” i vam comptar amb la
presència del seu protagonista, el fotògraf Juan Guerrero (Tarifa, 1940).
Aquesta és la història d’un nen que volia ser fotògraf. D’un andalús que va fer de Santa Coloma de Gramenet casa seva. D’un
reporter en blanc i negre que recorria els carrers quan ningú
parlava de “street photography”, i “la gent de bé” que tenia càmera no baixava als barris del Somorrostro o el Camp de la Bota
de Barcelona.
Aquesta és la història d’en Juan Guerrero, un dels fotògrafs
més respectats i estimats de la seva generació. El títol, “La Caja
de Cerillas”, fa honor a aquella primera càmera imaginària del
petit Guerrero, i són els seus records el fil conductor d’aquest
treball que repassa la seva trajectòria i alguns dels temes que el
fotògraf més ha treballat, com la immigració i la figura materna.
Un documental ple de poesia, referències al bon cinema, d’ètica fotogràfica i filosofia d’una època en blanc i negre, però sobretot de vivències on els valors humans es fonen amb la fotografia.
Va ser una sessió molt especial i emotiva. Un cop acabat el documental, el Juan Guerrero va explicar algunes experiències durant la gravació del mateix, així com anècdotes de la seva vida
professional com a fotògraf, i també personals.
El documental ha estat realitzat pel també fotògraf David Airob.
Volem donar les gràcies al Vicenç Samper per fer possible
aquesta sessió.
Per als socis que no van poder assistir a la projecció del documental, el podeu veure a:
https://vimeo.com/98509750

DIJOUS AL LOCAL
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ELS AUTOCROMS, UN COLOR (QUASI) INVISIBLE
Text e imatges: Pere López

El dijous 9 de juny, el Ramon Barnadas va pronunciar una xerrada sobre
els orígens del color, “Els autocroms, un color (quasi) invisible”.
L’any 1907 els germans Lumière van comercialitzar el primer procés
en color que va ser realment operatiu: els autocroms. Malgrat la seva
qualitat, van assolir un èxit desigual en diversos països i una difusió esbiaixada entre aficionats i professionals. La seva invenció, basada en
la síntesi additiva el color, va ser el resultat d’un llarg procés que es va
iniciar amb Newton i que va culminar amb una sèrie de patents, si més
no, peculiars.
Molt poc després de la seva aparició altres processos similars van competir amb ells, fins que la dècada de 1950 tots els mètodes additius van
desaparèixer. Però la tecnologia en la qual es fonamentaven va reviure
no fa gaire amb la fotografia digital.
RAMON BARNADAS és doctor en Ciències Químiques i fotògraf (Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya). Professor de la Facultat de Medicina de UAB i difusor de la fotografia històrica, ha comissariat diverses
exposicions (Museu d’Història de Catalunya), editat una col·lecció de llibres (Enfocant el passat, Prames SA) i escrit articles en revistes i llibres.
Ha impartit seminaris sobre fotografia al màster i grau de fotografia a
la UPC. Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives. Va ser el darrer director de l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya
(2000-2012).
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UN MÓN DIMINUT
Text e imatges: Pere López

El dijous 19 de maig , en Xavier Martínez presento el seu audiovisual el seu audiovisual “Un Món Diminut”, sobre macrofotografia.
Xavier Martínez nascut a Terrassa el 1966. Dissenyador gràfic de professió i fotògraf autodidacta. La seva afició per la natura en
general va aparèixer des de molt petit formant part d’un grup ornitològic de la seva ciutat. En l’àmbit de la fotografia, la seva
temàtica principal són les aus, fotografia macro d’aproximació i esports.
Ha realitzat diverses exposicions individuals i col·lectives tant d’aus com de macrofotografia, i ha participat en diversos concursos
nacionals i internacionals amb diversos reconeixements. Les seves imatges han aparegut en diverses publicacions. És membre
d’AEFONA (Associació Espanyola de Fotògrafs de Natura), SCFN (Societat Catalana de Fotògrafs de Natura), SEO-Birdlife (Societat
Espanyola d’Ornitologia) i ICO (Institut Català d’Ornitologia). Pots visitar la seva web: www.xaviermartinez.com

DIJOUS AMB ROBERT DOISNEAU
Text i imatges: Pere López

En Robert Doisneau també ha merescut un dijous, presentat i explicat per en Vicenç
Semper. Va deixar un llegat de 450.000 negatius al llarg de la seva carrera, que s’estèn del 1929 al 1994. Doisneau va tenir una formació prèvia en arts gràfiques, abans
d’accedir a la fotografia de forma autodidacta. Empleat inicialment a la Renault com
a fotògraf industrial, va evolucionar cap a l’art fotogràfic, integrant-se molt bé a la
primera línia de la modernitat, junt a Man Ray, Cartier Bresson, Capa… Els seus temes
estaven bàsicament al carrer, molt centrats a Paris, i va reflectir com ningú l’ambient
de la ciutat a partir dels anys 30.
Trobareu més informació a: robert-doisneau.com i Robert_Doisneau
DIJOUS AL LOCAL
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L’ESTÈTICA DEL CIRC
Text: Carles Altimiras · Imatges cedides per AFOCER

A l’octubre del 2014 s’inicia a Palamós una nova experiència per AFOCER amb un projecte denominat “L’Estètica del Circ”. Durant
un any, un grup de fotògrafs d’aquesta Associació han seguit i “perseguit” per diverses poblacions de Catalunya a l’emblemàtic
“Circ Museu Raluy”, documentant no només les actuacions dels artistes que és la part visible, sinó també els desmuntatges i muntatges de la carpa, assajos, maquillatge, etc.
En general s’ha volgut plasmar l’esforç que hi ha darrere d’un circ ambulant d’aquestes característiques. L’experiència ha estat
possible per un acord entre les dues parts que ha permès el lliure moviment, si bé controlat, d’un grup de fotògrafs de AFOCER
per les seves instal·lacions, i amb un nombre que per diversos motius va haver d’estar limitat.
Com a resultat s’han reunit unes 1300 fotos de les quals mitjançant un procés de selecció s’han catalogat unes 600 que han
passat a formar part del fons d’AFOCER mitjançant la corresponent cessió per part dels fotògrafs. S’han preparat unes 200 fotos en gran format per muntar la que esperem i desitgem que
sigui una gran exposició si pot ser en alguna sala emblemàtica.
En aquests moments s’està treballant en aquest afany.
També està prevista l’edició d’un llibre i d’un audiovisual.
Hi han participat en el projecte com a fotògrafs: Carles Altimiras, Helena Llorens, Francisco Arcs, Javier Checa, Joan Expósito,
Josep Maria Oliver, Laureà Piñol, Lluís Clotet, Miquel Pons, Pere
Ramoneda, Pere López i Vicenç Semper. I en la selecció / classificació: Joan Manel Vera, Josep Manel Requena i Ramon Bermejo.
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TALLER DE FILTRES I FOTOGRAFIA DE PAISATGE
Text: Josep Mª Oliver

El conegut fotògraf Ramon Llorens ens ha impartit un taller de fotografia creativa, mitjançant la utilització de diversos filtres aplicats a la presa d’imatges en paisatge.
Després de la part teòrica, les proves pràctiques es van fer a un lloc sorprenent i desconegut pels nostres associats: una estructura
industrial en desús a la platja de Badalona, coneguda pels locals com “Pont del Petroli”. Les ensenyances d’en Ramon Llorens van
ser ben aprofitades, com testimonien les imatges que ens han cedit la Maria Novell, Eduard Abad, Eduard Cuevas, Pere López i en
Vicenç Semper.
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TXÈQUIA
Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Els que tenim una certa edat encara pensem en Txecoslovàquia; avui veurem la meitat de l’oest, la República Txeca o Česká republika, Txèquia o Česko.
Aquestes imatges estan preses a l’estiu del 2006, i reflecteixen
un país molt diferent de la meva primera visita, l’any 1989.
Txèquia és un país molt maco, que s’estén més enllà de Praga,
amb una arquitectura força ben conservada, modern i amable
amb el visitant. Si es desitja veure-ho prou bé, cal pensar en
dues setmanes per la visita del país, evidentment molt ben
equipat per rebre al viatger.
La gastronomia és típicament centreeuropea, agradable per
unes poques setmanes; I la cervesa... oh, les cerveses que es
poden tastar... només per això tinc nostàlgia.

Accedint per Alemanya, via Nuremberg i Bayreuth, un
dels primers pobles que es troben és Cheb. Seguint el
disseny general, trobem una gran plaça al centre, amb
cases de colors molt diversos, de vegades amb voltes,
de la que irradien els carrers comercials. L’església principal no estarà lluny.
16
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De seguida arribem a Karlovy Vary. És un centre balneari de primer ordre. Allà em va sorprendre aquest avís a
l’entrada d’un banc; que no es puguin entrar pistoles, ho
comprenc, però mòbils o càmeres, em sobta.

Aquest pavelló de Karlovy Vary no pot amagar el seu
origen, allà per començaments del segle XX. Es veu que
el clima local no és meravellós, i a totes les ciutats balneàries centreeuropees es troben passejos coberts, de
fusta com aquest o molt més majestuosos.

Relativament a prop està Mariánské Lázné, l’antiga Marienbad austrohongaresa. A més de les instal·lacions
balneàries clàssiques, l’estat es va preocupar de fer
nous jardins amb fonts com aquesta, que proposa (de
nit) espectacles d’aigua i llum.

El balneari principal de Karlovy Vary proposa diverses
fonts termals, com una vintena, repartides per un recorregut cobert. L’edifici principal agrupa vuit o deu, més
aquest sortidor d’aigua termal que manté el lloc calent
i humit.

La magnífica colonada de Márianské Lázné, en fundició
i vidre. Us imagineu, passejant amunt i avall per aquest
indret, amb el gotet d’aigua termal a la mà, i sentint la
música d’una orquestra de violins...

UNA ALTRA MIRADA
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Aquí tenim el Moldava, al seu pas per Praga. El pont en
segon terme és el arxifamós pont Carles, força concorregut com es pot veure.

Praga és ciutat de música i cultura. Aquest auditori modernista és el Teatre Nacional (Narodni Divadlo), a la
vora del Moldava.

La vista nocturna del Castell de Praga (Praha Hradcany)
amb la Catedral al seu mig, i amb el riu al seu peu, és
molt bonica; també és típica a més no poder.

Prop de la frontera amb Àustria hi ha un dels pobles més
bonics del país: Český Krumlov. És una petita població,
encerclada per un meandre del riu Moldava, patrimoni
de la Humanitat des del 1992. Té un gran castell amb
teatre, església i jardins, que mereix per ella sola el viatge a la Txèquia.

UNA ALTRA MIRADA

Aquí tenim Český Krumlov, vist del castell. El poble és
molt agradable, mantenint un ambient clàssic molt homogeni i ben conservat. Mereix molt la visita.

El comerç local, a Český Krumlov, és divertit de vegades:
aquesta botiga proposa, simultàniament, moda femenina, plantes i flors.

Un nen fa bombolles de sabó a una façana d’Olomouc.

UNA ALTRA MIRADA
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També a Olomouc, el comerç local (Tèxtil, Sabates, Cuiro, Merceria) ha d’estar ben al dia.

La plaça principal de Krómeriz, que té un castell amb
uns jardins monumentals, molt passejables.

L’altra sorpresa del viatge va ser Telč, també a prop de
la frontera austríaca. El seu castell, però especialment
la seva plaça porticada, són excepcionals. Aquí tenim el
detall d’una de les cases de la plaça.

I aquí la vista d’un dels seus costats; de forma allargada,
és més un carrer molt ample que una plaça convencional. Telč és un poble molt viu, de visita molt recomanable.

UNA ALTRA MIRADA

TOT RODÓ
Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Per a alguns de nosaltres, la geometria és una cosa que ens feia patir a l’escola, i que no hem enyorat gaire després. Tanmateix,
estem envoltats de geometries, i això no passa desapercebut pel fotògraf. Cercles, esferes, quadrats, rectangles, línies, angles,
plans i volums; de tot això en tenim ben a prop.
Us proposo unes imatges amb un motiu comú: la figura corba regular i tancada, ja sigui linear (la circumferència), com plana
(el cercle) o en tres dimensions (l’esfera). Hi ha per tot arreu: a la natura, i a l’obra dels homes; senzilla o barroca; petita o gran.
Veiem-ho...

REPORTATGE VISUAL
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© Yolanda Luque

Per millorar en la fotografia, cal molta pràctica i formació; però el més difícil de tot es assumir la crítica, que es el que permet que es prengui consciència dels vicis i errors. En aquesta secció, el nostre jurat el formen en Joan Manel Vera “Tito” i en
Miquel Pons, als quals se’ls entrega una fotografia (de la qual desconeixen l’autor), per tal que facin una crítica escrita i una
valoració numérica (del 1 al 5).
La fotografia d’aquest número pertany a Yolanda Luque (moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO”
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Originalitat
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MIQUEL PONS
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Originalitat

4
5
4
4
4
3

Opinió del Joan Manel Vera “Tito”

Opinió de Miquel Pons

El revelat, és del tot correcte a excepció, del tractament de les
ombres, que entenc que en ser una foto d’estudi, pot estar més
controlat, i que aquestes siguin una mica més suaus, a banda
de què la sensació que crec que s’intenta transmetre , pel fons,
d’una foto de carrer, per la diferència d’il·luminació, no és gens
creïble.

La primera impressió al veure aquesta fotografia és que és
d’aquelles que tècnicament està molt bé però que com a retrat
no em transmet gaire, no m’acaba d’agradar l’expressió de la
noia, el posat és veu forçat, poc natural.

Pel tema crec que és adient el tractament del color, són colors
nets, sense dominats ni aberracions de temperatura de color.
La nitidesa i definició són impecables, separant molt bé el personatge del fons amb l’efecte de reducció de profunditat de
camp ben aconseguit.
L’enquadrament és correcte, per la posició del personatge, facilitat del sentit de lectura, i harmonia dels punts forts.
La composició, com a conseqüència de la força que té el personatge, la mirada, el barret, i el fons desenfocat però amb formes
geomètriques que fan separar molt bé per la forma de l’oval de
la cara del fons. Situat correctament amb harmonia de formes
i volums.
Respecte a l’originalitat, és una foto pel meu gust, molt “posada” i poc “fresca”, molt habitual en les fotos d’estudi, en què hi
ha una mirada amb intenció de què sigui “dolça” i “simpàtica”,
però que per ser un tema de retrat, no aporta informació sobre
“personalitat” de la persona retratada.

El revelat el trobo molt correcte atenent a les condicions de la
llum en la presa de la foto. La llum dura que ve de la part esquerra provoca una ombra que molesta força a la part esquerra de
la cara, just al costat de l’ull. Potser es podria haver aclarit una
mica, com també el cabell de la part dreta que queda a l’ombra.
El color el trobo molt encertat, els tons són molt agradables,
sense colors forts que desviïn l’atenció de la cara de la noia, el
color vermell dels llavis combina molt bé amb els tons de la noia.
La foto té molta nitidesa i definició en la noia. La cara sembla
suavitzada però el resultat és satisfactori pel meu gust. El fons
està lleugerament desenfocat, però no tant com per poder identificar bé l’entorn. No sé si vaig errat, però dóna la impressió que
el fons i la noia són dues fotos diferents, però si és així, l’acoblament de la noia amb el fons està ben fet.
L’enquadrament i la composició general també els trobo encertats. La foto de la noia sembla d’estudi, però situada en aquest
entorn el retrat per a mi té més força.
És un retrat agradable i correcte, però sense ser gaire original
pel que fa a la postura i expressió de la noia i el punt de vista de
la foto.

Vull deixar clar, que les meves opinions, són només una dels possibles punts de vista, qualsevol comentari, està fet en positiu,
sense intencions dogmàtiques, i només amb la parcialitat del
meu punt de vista.

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.

CRÍTICA FOTOGRÀFICA
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ELS ULLS DE NINGÚ A RIPOLLET
Text: Joan Vera · Imatges: Joan Manel Vera “Tito”

La inauguració que vàrem fer l’Eduard Alegre i jo mateix (Joan Vera) el passat dia 2 de juliol al centre cultural de Ripollet, va estar
molt bé va ser un format “familiar”, a causa de la poca gent que va venir, però això va fer que poguéssim parlar més, explicar
tot el que ens ha mogut a realitzar l’exposició i totes les nostres opinions sobre el tema, i a la vegada també va permetre que els
assistents mostressin les seves opinions i ens fessin preguntes.
La presència del regidor de cultura va estar molt bé, ja que vàrem poder explicar-li tota l’exposició. Donar les gràcies a Afocer
per donar-nos l’oportunitat de poder fer servir aquesta magnífica sala per poder mostrar la nostra exposició.
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INSTAGRAM FESTES DEL ROSER DE MAIG
Text e imatges: Lluís Clotet

El veredicte es va realitzar el passat dissabte dia 4 de Juny, a la seu d’AFOCER.
El Jurat, format per la Sra. Carme Brasó, d’Artistes Plàstics de Cerdanyola i els Srs. Francisco Archs i Joan Manel Vera,
d’AFOCER, després de visionar, valorar i debatre les 151 obres admeses al concurs, van atorgar el primer premi a una de les
fotografies de @fotononverba (Carlos Adán), de Cerdanyola del Vallés.

© fotononverba

Una selecció d’una trentena de fotografies,
formaran part de l’exposició d’aquest primer concurs, que serà presentada durant
les Festes del Roser de Maig de l’any vinent.

EXPOSICIÓ / COMUNICAT
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TALLER DE MACRO AMB EN COSME ORIOL
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© Xavier Juncadella
© Pere Ramoneda

La sortida va ser molt interessant. L’Oriol ens va explicar la seva
tècnica per fer els seus macros. El seu equip bàsic és: un parell
de barnilles metàl·liques d’un metre i mig d’alt que es puguin
clavar a terra, vàries pinces per poder subjectar alguna branqueta a les barnilles i posar l’insecte (si es deixa) a l’alçada de la
vista (macro còmode 3ª edat), unes botes d’aigua per no sortir
amb els peus mullats per la rosada, un esprai per ruixar els insectes amb aigua, càmera amb macro i trespeus. També portava el flaix però en cap moment es va fer servir. La majoria de
les fotos es varen tirar amb el trespeus, tot i que alguns insectes eren molt ràpids. Vàrem estar però de sort perquè el Pere
López va trobar en una branqueta una “damisel·la” la Papilio
Machaon que estava molt i molt disposada a fer-nos de model.
El Pere López quan ja estava avorrit de fer-li fotos, un servidor
va agafar el relleu fent tot tipus de fotos per davant, pel darrere,
a contrallum, en picat i contrapicat, etc. i tot seguit van anar
passant tots els assistents fent les “originals” presses. Fins i tot
l’Oriol va aprofitar la bona disponibilitat de la papallona. També
vàrem tenir la sort que un altre fotògraf que no era del nostre
grup, estava fent macro per aquells indrets i quan marxava cap
a casa se’m va acostar amb un Pregadéu (Mantis religiosa) a
la mà i em pregunta si el volia. Bé, amb la meva cara amb un
somriure d’orella a orella ja li va servir de resposta. Si la papallona va ser una bona model, el Pregadéu va ser un top model.
El vàrem posar en una branca que la vàrem enganxar amb les
pinces a les barnilles i vàrem poder fer fotos totes les que vàrem
voler i mes, amb totes les presses de tots els angles, movent les
ales, amb gotetes d’aigua, etc. De fet el vàrem emprenyar força.
Si no, treies una bona foto macro amb totes les condicions que
vàrem tenir, val més que pleguis i agafis una altra afició. Jo vaig
presentar-ne una en el social que em va quedar força bé. Agrair
a tots els companys que varen venir a la sortida macro que són
els responsables del 50% que la sortida sigui divertida i interessant i especialment al company Cosme Oriol que ja té una experiència amb el macro i ens va explicar com ho fa ell. A mi personalment em va anar molt bé, perquè em vaig estalviar molts
assaigs i errors al poder aprendre ràpidament a les velocitats
que tenia de fer les presses perquè no em sortissin mogudes,
amb el trespeus sempre millor, vigilar els fons de les fotos, etc.

© Xavier Juncadella

Text: Pere Ramoneda

Autor/
FRANCISCO ARCHS TERUEL
Nom Exposició /
PATAGONIA ARGENTINA
Data exposició / 28/05/2016    
Edat / 68
Professió / JUBILADO

Explica breument el contingut de l’exposició
La exposición consta de una serie de fotos de un largo viaje por
la Patagonia Argentina.
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
El tema en sí, da para una exposición mucho más extensa. Argentina es un pais inmenso y en la Patagonia el paisaje también
lo es, además de espectacular.
Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Ha sido un viaje muy largo acompañado de tres compañeros.
“convivencia” , “amistad”, “afición por la fotografia”, son valores que aparte de las imagenes intento transmitir. Es una experiencia enriquecedora.
Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Nada destacable. Revelado con Lightroom.

EXPOSICIÓ D’AUTOR
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Imatges cedides per Xavier Loncà

Autor/ ELODIA SERRANO , MARINA LÓPEZ ,
PERE LÓPEZ
Nom Exposició /
LA COSTA OEST ( USA )
Data exposició / 02/06/2016    
Edat / 55 / 22 / 56
Professió / AUX.LABORATORIO ,
ESTUDIANTE Y CONTABLE

Explica breument el contingut de l’exposició
L’exposició és una pinzellada d’un viatge fet l’estiu del 2015 a la
costa oest dels Estats Units.
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
Tots tres compartim l’afició per viatjar i per la fotografia i
aquesta exposició és el resultat d’aquestes dues aficions. Hem
triat aquestes imatges perquè reflecteixen l’essència del nostre
viatge.
Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Volem mostrar a través d’unes imatges de paisatges i espais
urbans la diversitat i contrastos d’una part de la costa oest.
Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Les imatges s’han realitzat en RAW i JPG i s’han utilitzat en el
processat i retoc el Lightroom i Photoshop.
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”, Joan Expósito

MASTERCLASS D’EDICIÓ D’AUDIOVISUALS
Text: Jose Mª Requena · Imatges: Joan Manel Vera “Tito” i Josep Requena

“No iremos en busca de los secretos
del software que utilizamos para crear
nuestros audiovisuales.
Trataremos los secretos que se esconden en nuestras mentes, en nuestros
corazones..”

Com a tot procés creatiu, hem de crear un projecte al qual
hem de compondre seguint una sèrie de pautes; hem de fer
un guió, un storyboard:
•
•
•

...

Amb aquestes paraules, en Giacomo Ciccioti (Medalla d’OR
FIAP secció A/V en el A Photo Reporter 2015), va començar la
seva masterclass d’edició d’Audiovisuals. El passat 14 de Maig,
al MAC de Cerdanyola, vam gaudir de les explicacions que en
Giacomo ens va donar durant tota la jornada.
La sessió del matí, va estar dedicada al procès de creació d’un
audiovisual. Amb una presentació farcida de diferents audiovisuals, spots publicitaris, en Giacomo ens va mostrar la part
“teòrica” de la creació d’un A/V.
El punt de partida, com a qualsevol altra activitat artística, és
la creativitat. Aquesta creativitat, és la que ens permet expressar-nos i ens permeteix construir unes relacions amb els espectadors. Aquesta creativitat, ens permet crear diferents projectes, els quals podem alimentar des de diversos orígens:
•
•
•

Il·lustració: Disposem de fotografies amb les quals volem explicar una història i la volem acompanyar d’una
peça de música adient per reforçar aquesta història.
Tècnic: posar en pràctica tècniques, com per exemple,
el Time-Lapse.
Emocions: experiències que ens han emocionat i les volem compartir.

•
•

La idea que volem plasmar al projecte.
Les imatges que volem mostrar, aprofitant les diferents possibilitats de les mateixes: 4:3, 3:2, 16:9,
21:19 ...
Respectar el màxim possible, els espais, les formes,
els colors, el sentit o significat de les imatges al realitzar les transicions de les imatges, mantenir el mateix estil a tot el projecte.
Aprofitar la música per impulsar emocions, remarcar
accions. Respectar les tonalitats de la música amb
les imatges que projectem.
Pel que fa a l’edició, mantenir coherències a l’hora
d’ubicar els títols, textos, coordinats amb els moviments que donem a les imatges. Dotar d’una narrativa visual a les imatges.

A la sessió de tarda, vam poder gaudir de diferents treballs
realitzats per en Giacomo i unes explicacions sobre els motius que el van portar a fer aquestes produccions: alguns, per
interès personal seu, altres per encàrrec d’estaments o institucions.
Va ser una jornada molt profitosa, i des d’aquestes línies, volem agrair a en Giacomo que acceptes la nostra proposta de
realitzar aquesta masterclass i compartir amb nosaltres els
seus treballs i experiències.
Podeu seguir els treballs d’en Giacomo a la seva web
http://www.lanternamagicamultivisioni.it

TALLER
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PRESENTACIÓ “VISA POUR L’IMAGE 2016”
Text: Vicenç Semper · Imatges:Afocer

El passat 23 de juny varem assistir diversos membres de l’Agrupació a la presentació a l’auditori Josep Irla de Girona de “Visa
pour l’Image” i Visa Off. L’acte estava presidit per l’alcaldessa Marta Madrenas, juntament amb el president de “Visa pour
l’Image”, Jean-Paul Griolet i altres autoritats.
La 28a edició del festival internacional de fotoperiodisme, tindrà lloc a Perpinyà del 27 d’agost a l’11 de setembre, i també el
festival Off, amb 90 exposicions en 87 comerços i altres espais on l’agrupació estarà present aquest any amb l’exposició del
concurs Aphotoreporter.
Com cada any l’agrupació disposarà d’un autocar per anar el dissabte dia 3 de setembre per gaudir d’un munt d’exposicions.

TALLER / COMUNICAT
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Resultat dels Socials - Maig
APARTAT PAPER COLOR

Jaume Badia Bafalluy

Javier Checa Colmena

Joan Mimó Bayó

APARTAT PAPER MONOCROM

Javier Checa Colmena
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Miquel Pons Bassas

Xavier Loncà Calafell

APARTAT DIGITAL LLIURE

Magdalena Llorens Garcia

Jaume Badia Bafalluy

Francisco Escalante Cañón

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

Joan Mimó Bayó

Miquel Pons Bassas

Carles Altimiras Martin
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Resultat dels Socials - Juny
APARTAT PAPER COLOR

Torcuato Balboa Cruz

Joan LLuis Expósito Genisio

Javier Checa Colmena

APARTAT PAPER MONOCROM

Torcuato Balboa Cruz
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SOCIALS

Joan Mimó Bayó

Joan LLuis Expósito Genisio

APARTAT DIGITAL LLIURE

Silvia Ariza Garcia

Pere López Morales

Joan Mimó Bayó

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

Silvia Ariza Garcia

José-Ángel Sáez-Díez González

Joan Mimó Bayó

SOCIALS
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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

Dolors Bassas / Josep Manel Requena
concursos@afocer.cat

Vocal Social Paper

Glòria Molina / Xavier Loncà
socialpaper@afocer.cat

Vocal Social Digital

Pere López
socialdigital@afocer.cat

Vocal Laboratoris

Joan Manel Vera
laboratori@afocer.cat

Vocal Difusió

Joan Expósito
difusio@afocer.cat

Vocal Butlletí

Josep Mª Oliver / Lluís Clotet Soler
butlleti@afocer.cat

Vocal Biblioteca

Torcuato Balboa
biblioteca@afocer.cat

Vocal Activitats

Pere Ramoneda Montagut
activitats@afocer.cat

Fototeca MIF

Cristina Alcaide
mif@afocer.cat

Vocal Estudi

Francisco Archs
estudi@afcer.cat

Vocal Informàtica

Vicenç Semper
informatica@afocer.cat

Enllaç CEF

Josep Manel Requena
requena@afocer.cat

M. 673.510.411
P.O. BOX, 73
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS
CATALUNYA, ESPAÑA - SPAIN

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT

