ASSESSORAMENT D’ENQUADERNACIÓ PER A
FOTOLLIBRES
Divendres 7 de maig, a les 18.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org
Cristina de Kokoro Enquadernació artesanal

Tens un projecte que vols materialitzar en forma de fotollibre?
Cristina, de Kokoro Enquadernació artesanal, vindrà a parlar sobre les possibilitats que l’enquadernació pot oferir al teu projecte
fotogràfic. Hagis decidit o no un
disseny, ens explicaràs la teva
idea, valorarem les possibilitats
i la viabilitat de l’enquadernació
dins del discurs i lectura del teu
projecte, i plantejarem opcions
que et puguin servir.

ACTIVITATS

Xerrades, presentacions, visites guiades...
20 ROSTRES DEL SEGLE XX

A càrrec de Rafa Badia
Dimecres 28 d’abril, a les 19 h
Conferència en línia. Plataforma Zoom

Reflexions entorn del retrat com a gènere, així
com la relació que s’estableix entre la persona que
crea la fotografia i aquella
que es posa davant la càmera. Per aquest estudi
dels pols creatius i el seu
posicionament davant el
fet fotogràfic (acord, enfrontament, complicitat,
distància,
supremacia,
submissió...), Rafa Badia analitza una vintena
de retrats realitzats per
autors del segle passat.
Algunes fotos són veritables icones, altres són imatges poc conegudes. Totes elles han estat realitzades per artistes documentalistes del període fotoquímic de la fotografia.

LA POETIKA, JAM D’ARTS

Divendres 30 d’abril, a les 19 h: El dolor
Divendres 21 de maig, a les 19 h: La memòria
Divendres 18 de juny, a les 19 h: Els somnis
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a golferichs.org

Un espai de connexió
entre joves interessats
en el món de l’art i artistes emergents, un
espai segur on poder
compartir la feina de
cadascú al voltant
d’un acte temàtic
mensual. Les actuacions són lliures i no
programades prèviament, és a dir, és un
esdeveniment espontani obert a tothom que vulgui gaudir de la
cultura, compartir o simplement, passar una bona estona.

Carlota Mas Ruiz

Mentre les condicions sanitàries ho recomanin, totes les activitats
requeriran reserva prèvia. Reserves per telèfon o des de la web
del centre Golferichs.org/catalaroca

CONVOCATÒRIES
25è CONCURS FOTOGRÀFIC I DE CARTELLS DEL
BARRI DE SANT ANTONI
Participa en la 25a edició del Concurs Fotogràfic Popular que té
lloc durant la Festa Major de Sant Antoni. Aquest any, és el 25è
aniversari del concurs, però a causa de la pandèmia aquestes festes s’han hagut de prorrogar i se celebraran del 2 a l’11 de juliol.
Hi haurà tres premis: un primer de 400 €, un segon de 300 €, i un
tercer de 200 € i un accèssit. Les fotografies premiades i les finalistes seran exposades al Xalet de la Casa Golferichs. Consulta les
bases a golferichs.org/Catalaroca

Espai de fotografia
Francesc
Català-Roca

FRANQUEIG
PAGAT

Presentació de fotografies del 2 al 23 de juliol

Català-Roca

seva memòria activada pel tacte. Així com Argos va anar més enllà de les aparences, aquesta proposta convida a imaginar des de
la fotografia experimental, diferents qüestionaments entorn de la
imatge i a com la signifiquem en un moment on la fotografia sembla decantar-se per una recerca de la nitidesa i omnipresència.

Activitats
i tallers

MAPA

Primavera 2021

PRESENTA EL TEU PROJECTE A LA FIRA ART PHOTO
BCN 2021
Data límit 1 de juny de 2021 a Golferichs.org/català-roca

CINEMA A LA FRESCA

RAY & LIZ
Divendres 11 de juny, a les 21.30 h
Entrada gratuïta. Cabuda limitada

Vine a gaudir del bon temps a la
terrassa de l’Espai de fotografia, on projectarem “Ray & Liz”,
del director i fotògraf Richard
Billingham. La pel·lícula està basada en les seves memòries, i se
centra en els seus pares, la seva
relació i l’impacte que van tenir
en ell i el seu germà petit, Jason.
Amb una fotografia molt cuidada,
Richard ens obre una finestra a la
seva infantesa, als afores de Birmingham, i els rituals extrems de
la seva família.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES I FANZINES
Dimecres 7 de juliol, a les 19 h
Entrada gratuïta. Cabuda limitada

Durant el trimestre d’hivern s’han
estat gestant, a les classes en línia, uns treballs fotogràfics molt
interessants que tenim ganes de
compartir. Tant a les classes de
fanzines, com a les de creació
de projectes, els i les alumnes
han estat treballant de valent i
presentaran ara, en persona i en
directe, les seves creacions.

Vols exposar el teu projecte a una fira internacional de fotografia
emergent? L’Espai de fotografia hi participarà amb una selecció de projectes de fotògrafs i fotògrafes emergents que volen
obrir-se camí en l’àmbit professional, on també hi participaran
galeries, comissaris i gestors culturals de diverses ciutats europees. Una oportunitat per donar a conèixer el teu treball dins del
circuit professional.

AUTOSERVEI
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.

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

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

Bicing
Equipament accessible

HORARIS
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, processadora 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: 3,34 €
(socis i sòcies: gratuït)
Plató fotogràfic

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.

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 €.
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
i té un 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 €

@ccgolferichs

-

A Bao A Qu / Institut de Bellvitge, 2018

TÈCNIQUES BÀSIQUES (1r nivell): CONEIXEMENT DE LA
CÀMERA
Grup 1: Dimarts, de 19 a 21 h. Del 20 d’abril al 8 de juny (16 h) (8 sess.)
Grup 2: Dijous, de 10.30 a 12.30 h. Del 22 d’abril al 10 de juny (16 h) (8 sess.)
Preu: 82,67 € (socis i sòcies: 70,27 €)

Coneix la tècnica per controlar de forma manual la teva càmera i
descobreix les infinites possibilitats que et poden oferir els diafragmes, les velocitats, el control de l’exposició o les distàncies focals.
Realitzarem visionats de grans mestres de la fotografia i pràctiques a
l’exterior, fixant-nos en aspectes bàsics de llum i composició.
Professora: Maribel Mata

TÈCNIQUES BÀSIQUES (2n nivell): LLENGUATGE I
COMPOSICIÓ
Dilluns, de 19 a 21 h. Del 19 d’abril al 7 de juny (14 h) (7 sess.)
Preu: 72,33 € (socis i sòcies: 61,48 €)

Aprofundirem en el coneixement de la llum, el color i la composició,
tot explorant el llenguatge fotogràfic a través de l’anàlisi d’autors i autores, i amb exercicis de creació. També tractarem la postproducció
de la imatge i les finalitats que se li poden donar com ara impressió,
fotollibre, fanzine o web entre d’altres.

Professora: Ana Benavent

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

Dimecres, de 19 a 21 h. Del 5 de maig al 2 de juny (10 h) 5 sess.)
Preu: 51,67 € (socis i sòcies: 43,92 €)

Recursos per mirar d’una altra manera les teves fotografies. Aprendrem a reconèixer l’entorn des d’una mirada fotogràfica, jugarem
amb les limitacions tècniques i les oportunitats que ens poden donar
i descobrirem aspectes creatius de la composició. Explorarem les
possibilitats temàtiques del nostre entorn quotidià per incorporar un
sentit estètic o narratiu a les imatges. Tipus de càmera: smartphone,
reflex o compacta.
Professora: Ana Benavent

ACTIVITATS PER A JOVES (DE 14 A 18 ANYS)
INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA

INICIACIÓ A LA IL·LUMINACIÓ

Divendres, de 16 a 17.30 h. Del 7 de maig al 28 de maig (4 sess.)
Gratuït per a joves de 14 a 18 anys.
Inscripcions a golferichs.org. Places limitades.

Dijous, de 19 h a 21 h. Del 22 d’abril al 27 de maig (12 h) (6 sess.)
Preu: 62 € (socis i sòcies: 52,70 €)

Aprèn quines són les qualitats bàsiques de la llum i quins efectes
tenen a la imatge fotogràfica per tal de seleccionar el moment idoni
per realitzar la teva presa. Aprèn també les eines i accessoris per modificar aquestes qualitats lumíniques per tal de potenciar les qualitats
compositives, expressives i simbòliques de la teva fotografia. Un curs
adreçat a la comprensió de la il·luminació i que podràs aplicar al treball, tant de la llum natural com artificial, continua o flash.

Si tens entre 14 i 18 anys, t’agrada la fotografia i tens coses a dir,
aquest taller és per a tu. Aprendrem aspectes de composició, a
aprofitar la llum i a controlar la càmera. Veurem autors que et sorprendran i farem pràctiques que et serviran per fer millors fotos.
Professora: Ana Benavent

Professor: Luís Giménez

Les inauguracions i la necessitat de reserva prèvia per visitar les
exposicions dependran de la situació sanitària de cada moment.
Informa-t’en a Golferichs.org/catalaroca

Dissabte, de 10 h a 13 h. Del 29 de maig al 12 de juny (9 h) (3 sess.)
Preu: 64,47€ (socis i sòcies: 54,80 €)

En aquest curs desenvoluparem tècniques fotogràfiques antigues
que s’allunyen de les utilitzades amb càmeres digitals i amb les que
existeix un gran desenvolupament de la creativitat i l’experimentació.
Descobrirem les tècniques de cianotípia, procés d’impressió fotogràfica molt antic que produeix impressions de color blau cian, i la
tècnica del Lumen, procés amb un revelat que requereix de l’acció
dels rajos ultraviolats provinents del sol. El material anirà a càrrec
de l’alumne/a.
Professora: Daniela Pafundi

Casa Golferichs – el Xalet
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. De dilluns a divendres, de
17 a 21 h.

«THIS IS TOTTENHAM»

Fotografies d’Inzajeano Latif
Del 16 d’abril al 21 de maig
Inauguració: divendres 16 d’abril, a les 19.30 h. A la Casa Golferichs
Dins del festival Lumínic 2021

ACTIVITATS EN LÍNIA
COMPOSICIÓ I MIRADA, LA FOTOGRAFIA COM A MITJÀ
D’EXPRESSIÓ
Dimarts, de 19 a 21 h. Del 20 d’abril al 25 de maig (12 h) (6 sess.)
Preu: 52,71 € (socis i sòcies: 44,80 €)

L’acte de fotografiar és la suma de la tècnica, la intenció i la mirada.
En aquest curs aprendrem les eines per realitzar fotografies més expressives, simbòliques i estètiques que t’ajudin a comunicar allò que
t’interessa de forma senzilla i comprensible. Parlarem sobre les normes compositives realitzant exercicis pràctics i analitzant les vostres
fotografies per trobar els missatges ocults, les relacions entre idea i
escena, l’expressivitat de la presa i expressió de l’emoció.
Professor: Luís Giménez

«CAER»

Fotografies de Marta Corredor i Emma Hernández
Del 9 d’abril al 7 de maig
Inauguració: divendres 9 d’abril, a les 19 h

Més de 250 nois i noies d’escoles i instituts han explorat el seu
entorn –de Sant Andreu a Montjuïc, de Tremp a Bordils– per
descobrir els espècimens vegetals que habiten els carrers, places, parcs, platges, muntanyes
per on caminen habitualment.
Els han “retratat” i catalogat
mitjançant cianotípies: un antic
procediment fotogràfic que permet aconseguir -sense càmerafotogrames monocroms d’un
blau molt singular. L’exposició
coincideix amb el 150è aniversari de la mort d’Anna Atkins,
l’artista que inspira la recerca.
Projecte ideat i desenvolupat en el marc de ‘Fotografia en curs’ i
‘Cinema en curs’, dos programes d’A Bao A Qu, associació cultural
que des de 2004 situa les arts, la creació i la cultura com a eixos
vertebradors dels projectes educatius d’escoles i instituts públics.

“Caer” fa referència
a l’expressió anglesa
“Fall in love”, un projecte creat en conjunt
que parla en primera
persona sobre el procés d’enamorament.
Al llarg de dos anys,
l’Emma i la Marta han
desenvolupat un diari
visual explorant el seu món i la seva relació a través de la imatge.
“Caer” neix de la necessitat de crear un registre per immortalitzar
la seva joventut, fotografiant-se com a acte d’amor.

CÀMERES DE VIGILÀNCIA

Fotografies de Laia Serra Cribillers
Del 14 de maig al 25 de juny
Inauguració: divendres 14 de maig, a les 18 h
Exposició pertanyent a la 7a Mostra d’Art Jove de l’Eixample

«STRATA»

EXPOSICIONS

TALLER D’EXPERIMENTACIÓ FOTOGRÀFICA:
CIANOTÍPIA I LUMEN

Carrer de Llança, 21. De dilluns a divendres, de 17 a 19 h.

«This is Tottenham» és un autoretrat del mateix autor, Inzajeano
Latif, qui ens explica la seva història a través de retrats de carrer de les persones marginades
de Tottenham (Regne Unit), una
ciutat on la lluita per les oportunitats bàsiques i la supervivència són contínues, perpetuant
conflictes socioeconòmics sistèmics i afavorint la creació de
guetos, espais de gran precarietat que necessiten una transformació urgent.

Cada segon es produeixen al món milions
de fotografies. Aquest
projecte està fet a partir de fotogrames de
càmeres de vigilància
a les que es pot accedir per internet. El que
està captat són errors
de les mateixes càmeres: les que no enfoquen enlloc, les que no funcionen, les que
ningú mira, però encara estan allà. Aquest projecte pretén transformar i donar un altre valor a l’error: convertir-lo en una cosa
útil i crítica, que ens faci pensar. Necessitem crear més imatges?

Fotografies de Laura Van Severen
Del 22 de juny al 28 de juliol
Inauguració i presentació: dimarts 22 de juny, a les 19 h.
A la Casa Golferichs
Exposició pertanyent al festival Art Photo Bcn 2021

“Hi ha moltes formes
de desfer-se dels residus. Enterrar-los, com
es fa en els abocadors,
és l’opció menys sostenible des del punt de
vista
mediambiental
i hauria de reduir-se
al mínim”. El projecte
fotogràfic “Strata” investiga com s’integren
aquests accidents geogràfics en el paisatge i com transformem
el nostre entorn a partir de la gestió de residus. En la presentació
es parlarà tant del procés fotogràfic i artístic com de la gestió de
residus a Europa i les conclusions que n’ha tret l’autora durant
la seva creació.

ARGOS

Exposició col·lectiva comissariada per Aldebarán Solares
Del 20 de juliol al 30 de setembre
Inauguració: dimarts 20 de juliol, a les 19 h
Exposició que s’emmarca a l’EXP. 21, International Festival on
Experimental Photography

Debora De Canio

INICIA’T

Exposició col·lectiva
Del 26 de maig al 17 de juny
Inauguració: dimecres 26 de maig, a les 18.30 h

Laura Van Severen

Extracte de la normativa dels tallers dels centres cívics de l’Eixample:
• Les places són limitades en totes les activitats.
• Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import, excepte en
cas d’anul·lació total del taller per part de l’organització.
• El centre es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de
les sessions i l’horari.
Mesures de prevenció per la Covid-19
• La voluntat del Centre Cívic és oferir el màxim d’activitats de manera presencial. Tanmateix, si la situació sanitària ho requereix, estarà tot preparat per adaptar tots els cursos al format en línia i es
mantindrà el calendari previst de les activitats formatives. Aquesta
variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
• És obligatori l’ús de mascareta.
• Per garantir la seguretat de tothom s’ha reduït el nombre de tallers,
per facilitar la neteja de les aules entre classes.
• Per la mateixa raó, es respectarà la distància interpersonal i la cabuda de les sales serà reduïda, cosa per la qual el nombre de places serà menor.
• Es recomana el pagament amb targeta o fer la inscripció en línia.

Dilluns, de 19 a 21 h. Del 19 d’abril al 10 de maig (8 h) (4 sess.)
Preu: 35,14 € (socis i sòcies: 29,87 €)

FOTOGRAFIA CREATIVA

Exposicions a l’Espai

ESTIMATS ESPÈCIMENS. IMPRESSIONS BOTÀNIQUES
EN CIANOTÍPIA

INICIACIÓ A L’AUTORETRAT. FOTOGRAFIA I POESIA

A Bao A Qu / Institut de Bellvitge, 2018

Inscripcions presencials i en línia:
A partir de dilluns 15 de març. En línia a les 7 h a través de
golferichs.org. Presencials, a partir de les 10 h a la Casa Golferichs i
a les 17 h a l’Espai de fotografia.
Horaris:
- De l’Espai, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
- De Golferichs, de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Descomptes (inscripcions presencials):
- Carnet Català-Roca. 15% per a tots els socis i sòcies en la matrícula a cursos
- Carnet Jove. 15% per a socis i sòcies de 12 a 30 anys
- UPIFC 15% per a membres del sindicat
- Consulteu altres descomptes (atur, discapacitat)

ESPECIALITZA’T

Inzajeano Latif

CURSOS, TALLERS I SEMINARIS

Quan Odisseu torna a Ítaca,
passa desapercebut a l’haver
canviat la seva aparença per
la d’un vell esparracat. Qui
primer el reconeix és el seu
gos Argos, i no és per la seva
mirada, ja que està gairebé
cec. És al palau on Euriclea, la
seva antiga nodrissa, el reconeix gràcies a una cicatriu, al
contacte amb la seva pell, empremta d’un accident passat,
superfície que enregistra la

