#INSTALIVE: ENTREVISTA A JUAN NADIE COLECTIVO
Dijous 11 de març, a les 19 h
A càrrec de Juan Nadie colectivo
Aquesta sessió es podrà seguir en directe des de l’Instagram
@espaicatalaroca

#INSTALIVE: SESSIÓ DE RETRAT AL PLATÓ

Presentació del col·lectiu Juan Nadie
amb Jordi Oms, Andrés Solla, Mateo
Pérez i Eduart Sánchez Ribot, on ens
parlaran dels seus orígens i del seu
projecte promogut per la necessitat
de fer fotografies i explorar nous territoris des de l’autoria compartida.

Dilluns 18 de gener, a les 19 h
A càrrec de Maribel Mata i Ana Benavent
Aquesta sessió es podrà seguir en directe des de l’Instagram
@espaicatalaroca

Agafant com a referent una
fotografia de Hellen van
Meene, l’equip del CatalàRoca farà una sessió de fotos al plató. Gravarem tota
la sessió, que es podrà veure en directe des del nostre
instagram. Podràs veure
pas a pas com treballem la
llum per tal d’apropar-nos a
la imatge de referència.

Espai de fotografia
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#INSTALIVE: SESSIÓ DE BODEGÓ AL PLATÓ

Dimarts 23 de febrer, a les 19 h
A càrrec de Maribel Mata i Ana Benavent
Aquesta sessió es podrà seguir en directe des de l’Instagram
@espaicatalaroca

En aquesta ocasió agafarem de referència una
imatge de Laura Letinsy,
una fotògrafa de bodegons que ens encanta.
Farem una sessió de
fotos al plató intentant
recrear-la, en directe
perquè puguis seguir
cada pas que fem.

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES D’ARNAU SIDERA
Dimarts 9 de març a les 19 h
Aquesta sessió serà presencial amb inscripció prèvia i també es
podrà seguir en directe des de l’Instagram @espaicatalaroca

Presentació del fotògraf Arnau
Sidera que ens parlarà de la seva
trajectòria i es centrarà en els
seus dos últims treballs “S’ha acabat” i “Ficus”. Aquests dos, tracten d’una manera íntima, temes
universals com són les relacions
de parella, la seva evolució en el
temps i com afrontem la decisió de
tenir fills o no.

Català-Roca

Inge Morath, Vivian Maier, Colita o Diane Arbus entre d’altres.
No menys important serà reflexionar sobre l’existència o no
a la fotografia documental realitzada per dones una mirada
pròpia del gènere, diferent de la masculina, imperant durant
aquesta època

La reobertura d’aquest equipament estarà subjecte a les
directrius de sanitat. Mentre continuïn les restriccions els
equipaments romandran tancats. Disculpeu les molèsties.
A l’Espai posem a l’abast equipaments i recursos perquè pugueu materialitzar les vostres idees, compartir-les i intercanviar coneixements. Per a qui ho vulgui, amb assessorament
personalitzat.
Laboratori analògic B/N i color i escàner pla de negatius

Equipament: ampliadores de B/N i color de pas universal i format mig, assecadora de negatius i paper, procesadora de negatiu color i escàner pla de negatius i diapositives. L’usuari ha
de portar el paper i els filtres. Els químics utilitzats són reciclats.
Tiquet diari autoservei de laboratori analògic o escàner pla: 3,36 €
(socis i sòcies: gratuït)
Plató fotogràfic

Amb equip bàsic d’il·luminació (llums de flaix, llums continues, fons de plató, fotòmetre, caixa de llum, reflectors i con),
per dur a terme els teus projectes fotogràfics. Preu per a dues
hores: 22,58 € (socis i sòcies: 11,29 €). Preu per a professionals i empreses: 70,43 €.

ADREÇA
Espai de fotografia F. Català-Roca
C/ Llança, 21. Baixos · 08015 Barcelona
Tel. 93 325 72 91 - 93 325 77 87
www.golferichs.org/catalaroca
info.catalaroca@golferichs.org
instagram.com/espaicatalaroca
facebook.com/espaicatalaroca
twitter.com/espaicatalaroca

Bicing
Equipament accessible

HORARIS
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les
vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais
municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels
usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a
08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura SL.

Horari de l’autoservei

De dilluns a divendres, de 17 a 21 h. en torns de dues hores.
Cal reserva prèvia.
Carnet de soci i sòcia

Amb el carnet de soci l’ús del laboratori i l’escàner pla és gratuït.
15% de descompte en tots els cursos. Tarifa reduïda per a l’ús
del plató fotogràfic i descomptes especials al laboratori Visual
Korner.
Quotes: Jove (de 16 a 25 anys): 30,43 €. Adult: 36,52 €

Pl. Espanya-L1 i L3, i FGC
Bus 13, 46, 52, 91, D40,
H12, H16, V7

@ccgolferichs

-
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ESPECIALITZA’T

Inscripcions presencials i en línia:
A partir del dilluns 14 de desembre. En línia a les 7 h a través de golferichs.org. Presencials, a partir de les 9 h a la Casa
Golferichs i a les 17 h a l’Espai de fotografia. Horaris: a l’Espai,
de dilluns a divendres, de 17 a 21 h. A Golferichs, de dilluns a
divendres, de 10 a 20 h.
Descomptes (només inscripcions presencials):
- Carnet Català-Roca. Ús gratuït de laboratori i l’escàner pla.
(Sempre que les condicions sanitàries permetin de nou, l’ús dels
equipaments) i 15% en la matrícula a cursos
- Carnet Jove i socis de l’UPIFC 15% de descompte
- Consulteu altres descomptes (atur, discapacitat)

INICIA’T
TÈCNIQUES BÀSIQUES (1r nivell): CONEIXEMENT
DE LA CÀMERA

Matí: Dijous, de 10.30 a 12 h. Del 21 de gener a l’11 de febrer (12 h)
(4 sess. + 4 videos tutorials)
Tarda: Dilluns, de 19 a 20.30 h. Del 15 de febrer al 8 de març (12 h)
(4 sess. + 4 videos tutorials)
Preu: 52,71 € (44,80 € per als socis i sòcies)

Esbrinarem els secrets tècnics de la nostra càmera, a través
d’exercicis pràctics, proposats com a tutorials combinats amb
classes teòriques. Aprendrem a fer ús de la funció manual i farem visionats de diferents referents fotogràfics que ens serviran
d’inspiració i aprenentatge.
Professora: Maribel Mata

TÈCNIQUES BÀSIQUES (2n nivell): LLENGUATGE I
TÈCNICA
Dimecres, de 19 a 20.30 h. Del 20 de gener al 10 de febrer (9 h)
(4 sess. + 2 videos tutorials)
Preu: 39,53 € (33,60 € per als socis i sòcies i sòcies)

Aprofundirem els conceptes de la càmera a través d’exercicis
pràctics proposats per fer a casa i a través de petits tutorials. Farem especial èmfasi en la composició i el llenguatge, fent treballar
la nostra mirada inspirant-nos en diferents referents fotogràfics.
Professora: Maribel Mata

FANZINES

Grup 1 Dimarts, de 19 a 20.30 h. Dies 19 de gener, 2 i 16 de febrer i
2 de març (9 h) (4 sess. + 2 videos tutorials)
Grup 2 Dijous, de 19 a 20.30 h. Dies 21 de gener, 4 i 18 de febrer i
4 de març (9 h) (4 sess. + 2 videos tutorials)
Preu: 39,53 € (33,60 € per als socis i sòcies)

Aprèn una manera àgil, divertida i molt creativa de donar sortida a
totes aquelles fotos que tens a l’ordinador. Explorarem el fanzine
com a objecte, veurem exemples i sobre tot, provarem moltes maneres d’ordenar o desordenar les nostres imatges. Crearem diferents
seqüències i formats, tot amb les teves fotografies, paper i tisores.
Professora: Ana Benavent

EL CONTROL DE LA LLUM I L’EXPOSICIÓ PERFECTA
Dijous, de 17.30 a 19 h. Del 4 al 25 de febrer (9 h)
(4 sess. + 2 videos tutorials)
Preu: 54,78 € (46,56 € per als socis i sòcies)

Un curs necessari per aprendre a mesurar la llum de forma correcta i tenir el màxim control a través de la teva càmera. Veurem
l’ús del fotòmetre, quins ajustos podem aplicar i de quines eines
disposem a la nostra càmera per a una mesura de la llum totalment professional.
Professor: Luís Giménez

CORRECCIÓ DEL COLOR

Dijous, de 19.30 a 21 h. Del 4 al 25 de febrer (9 h)
(4 sess. + 2 videos tutorials)
Preu: 54,78 € (46,56 € per als socis i sòcies)

Vols saber què hi ha darrere del color de les teves fotografies? En
aquest curs tractarem els modes de color de càmera, l’equilibri
de blancs en profunditat, els perfils de color en el revelat RAW,
la correcció de dominants i la fotografia creativa a través del teu
costat més colorista.
Professor: Luís Giménez

COLLAGE I INTERVENCIÓ FOTOGRÀFICA

Dilluns, de 19 a 21 h. Del 25 de gener al 8 de febrer (6 h) (3 sess.)
Preu: 36,52 € (31,04 € per als socis i sòcies)

En aquest taller intensiu es realitzarà un recorregut teòric visualitzant obres d’artistes de referència i es proposaran pràctiques
per realitzar entre una sessió i la següent. Tot el material produït
serà compartit durant les classes. Experimentarem amb fotografia d’arxiu, textos, diaris i diferents tècniques d’intervenció
fotogràfica, centrant-nos en l’auto-narració a través de l’expressió artística.
Professores: Yaiza Hernández i Diambra Mariani

INTRODUCCIÓ A L’AUTORETRAT. FOTOGRAFIA I POESIA
Dimecres, de 19 a 21 h. Dies 20,27,3 de gener i 17 de febrer (8 h) (4 sess.)
Preu: 48,69 € (41,39 € per als socis i sòcies)

Anem a introduir-nos al món de l’autoretrat a través de la fotografia i la poesia. Aquest taller intensiu pretén ser una primera
presa de contacte amb el món de l’auto-representació. Anem a
mirar-nos i compartir en grup, aprofundir en nosaltres mateixes
i explorar diverses formes d’expressió a través de l’autoretrat.
Professores: Yaiza Hernández i Diambra Mariani

PROJECTE FOTOGRÀFIC

EXPOSICIONS

Divendres, de 19 a 21 h. Del 5 de febrer al 12 de març (12 h) (6 sess.)
Preu: 52,71 € (44,80 € per als socis i sòcies)

Casa Golferichs – el Xalet
Tens una idea per fer un projecte fotogràfic i no tens clar com
desenvolupar-la? En aquest curs descobrirem estratègies per
encarar i dur a terme un projecte, veurem referents d’altres
autores i autors que t’inspiraran i realitzarem un seguiment en
grup per enriquir la teva proposta.
Professora: Ana Benavent

FOTOLLIBRE AMB INDESIGN

Dimecres, de 19 a 21 h. Del 10 de febrer al 10 de març (12 h)
(5 sess. + 1 video tutorial)
Preu: 73,04 € (62,08 € per als socis i sòcies)

Aprendràs el funcionament bàsic d’Adobe Indesing aplicat a
la creació d’un fotollibre. Tindràs la possibilitat de crear des
de zero un document totalment personalitzat on fusionar narrativa fotogràfica i textos, introduint-te al disseny gràfic i editorial aplicat al teu treball fotogràfic. Conèixer aquest programa de maquetació t’oferirà la possibilitat de crear tot tipus de
documents únics i personals.
Professor: Luís Giménez

TRANSFER: PROCESSOS FOTOGRÀFICS
ALTERNATIUS

Dimecres, de 16.30 a 18.30 h. Del 17 de febrer al 10 de març (10 h)
(4 sess. + 1 video tutorial)
Preu: 60,86 € (51,73 € per a socis i sòcies)

Descobreix totes les possibilitats creatives de la fotografia a
través d’un curs pràctic on treballarem la tècnica de la transferència: passar fotografies impreses a làser a altres suports
com el paper d’aquarel·la, fusta o llenços. Posteriorment podrem treballar sobre la imatge amb tècniques artístiques com
l’aquarel·la, acrílic, pastel... Una forma de retrobar-te amb la
fotografia des d’una perspectiva vinculada amb el llenguatge
abstracte i la creativitat.
Professor: Luís Giménez

HOLA, FOTOGRAFIA!

Dilluns, de 19 a 21 h. 8, 15 i 22 de febrer i 8 de març (8 h) (4 sess.)
Preu: 48,69 € (41,39 € per a socis i sòcies)

“És un viatge per alguns dels meus projectes fotogràfics, a
través del qual revisitarem els usos de les eines fotogràfiques,
les preses de decisions, així com les temàtiques i les metodologies que ha posat en circulació en cada ocasió. I a la
vegada provarem d’entendre en quins corrents s’insereixen
cadascun dels projectes en els usos de la fotografia: Què vol
dir i què implica el retrat? Què és la postfotografia? Com ha
estat el pas de l’analògic al digital? Què és la intimitat i com
es gestiona o qüestiona des de la fotografia?
Professora: Tanit Plana

Gran Via de les Corts Catalanes, 491. Entrada lliure, aforament limitat. De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.

IT’S A WONDERFUL LIFE

Fotografies de Leafhopper
Del 9 de febrer al 6 d’abril
Inauguració i presentació: dimarts 9 de febrer a les 19.30 h
Cal inscripció prèvia

Potser, oblidar-se a
través del desig ha
estat quelcom inherent
a l’ésser humà i a la
resta d’animals al llarg
de la seva història. I
potser, aquests invents
emocionals, químics,
part de la realitat o no,
resulten instruments adaptatius al medi. Partint de la idea
d’addicció com a adaptació al medi i, al mateix temps, com
a subversió d’aquest, It’s a Wonderful Life planteja “una vida
meravellosa” que pot semblar truncada i plena de dolor,
individualisme i aïllament, però que en última instància, pot
entendre’s com la bellesa de la lluita per la supervivència.

ACTIVITATS
Xerrades, presentacions, visites guiades...
LEICA ÉS NOM DE DONA.
PIONERES DE LA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL DEL
PERÍODE 1930-1970
Divendres 29 de gener, a les 19 h
A càrrec de Rafa Badia
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Plataforma Zoom

La conferència se centrarà en una trentena de fotògrafes documentalistes del període
denominat “Edat d’or de
la fotografia documental”,
el segon terç del S.XX. Es
repassaran les biografies
de les autores, així com
es comentaran les fotografies de reportatge i els
retrats més representatius, com Dorothea Lange, Elisabeth “Lee” Miller,
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TOTS ELS TALLERS I ACTIVITATS SÓN EN LÍNIA

